ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
26.10.2021

м. Полтава

№ 166

Про підсумки обласних
конкурсів, акцій, проєктів
еколого-натуралістичного
напряму
Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Полтавської обласної
державної адміністрації від 06.05.2019 № 178 ,,Про затвердження положень про
проведення обласних конкурсів, акцій, походу, фестивалю екологонатуралістичного напряму”, плану роботи Полтавського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді на 2021 рік проведено обласні масові
заходи
еколого-натуралістичного
напряму
з
дотриманням
умов
протиепідемічних заходів та підведено підсумки обласного конкурсів ,,Вчимося
заповідувати”, ,,Малі ріки Полтавщини”, ,,Парки – легені міст і сіл”, ,,Зоологічна
галерея”, ,,Юний дослідник”, ,,В об’єктиві натураліста”, ,,До чистих джерел”,
,,Галерея кімнатних рослин”, ,,Великий зимовий облік птахів”, ,,Ліси для
нащадків”, ,,Біощит”, ,,Птах року”, трудових акцій та суспільно-корисної роботи
,,Турбота молоді тобі, Україно!”: ,,Дослідницький марафон”, ,,Кролик”,
,,Юннатівський зеленбуд”, ,,Плекаємо сад”, ,,Парад квітів біля школи”, на кращу
навчально-дослідну земельну ділянку, ,,Мій рідний край, моя земля”, ,,Зелений
паросток майбутнього”, ,,Збережи ялинку”, ,,Рослини – рятівники від радіації”,
екологічних плакатів ,,Природа і люди”.
У заходах взяли участь 4445 школярів, 937 колективів із 46 об’єднаних
територіальних громад області.
Активними учасниками конкурсів, акцій, проєктів стали учні Полтавської,
Горішньоплавнівської,
Кременчуцької,
Глобинської,
Зіньківської,
Миргородської, Карлівської, Пирятинської Решетилівської міських рад,
Градизької, Котелевської, Опішнянської, Семенівської селищних рад,
Мачухівської, Сенчанської сільських рад, Полтавського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді.
Робота учасників конкурсів була направлена на проведення практичних
природоохоронних заходів: збереження зелених насаджень, охорону флори та
фауни, малих водойм, проведення екологічних експедицій, походів, польових
практик, екскурсій, під час яких молодь мала можливість спостерігати,
досліджувати, аналізувати та систематизувати отримані знання.
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Учні вивчали стан прибережних смуг, біорізноманіття земного покриву,
проводили роботу з укріплення берегів, розчищення джерел, криниць,
висаджували дерева та кущі, займались дослідництвом у галузі сільського і
лісового господарства.
На підставі висновків обласного журі конкурсів
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити учасників обласної акції ,,В об’єктиві натураліста”
1.2. Грошовою винагородою:
за перше місце в сумі 1300 грн.:
– П’ятницьку Ірину, ученицю Опорного закладу ,,Вирішальненська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сенчанської сільської ради Миргородського
району” (керівник: Пащенко Ольга Григорівна);
за друге місце в сумі 1000 грн.:
 Красільнікову Владу, ученицю 6 класу загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 1 Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району
(керівник: Мотрой Вікторія Віталіївна);
 Ненько Дарію, вихованку гуртка ,,Юнкорˮ Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Гудзь Яна
Романівна);
за третє місце в сумі 800 грн.:
 Запорожець Вікторію, вихованку гуртка ,,Юні екологиˮ Пирятинської
станції юних натуралістів Пирятинської міської ради (керівник: Новак Людмила
Олександрівна);
 Каплуновську Вікторію, вихованку гуртка Решетилівської філії
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
(керівник: Шинкарчук Оксана Вадимівна);
 Любаєву Аліну, вихованку гуртка ,,Фотонатуралістиˮ Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник:
Соловйов Геннадій Вікторович).
1.2. Грамотою за краще розкриття теми:
– Бабенко Лізу, Супруненко Поліну, Буряк Софію, вихованок гуртка
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
– Ворону Руслану, ученицю 8 класу загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 2 Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району;
– Дяченко Вікторію, ученицю 8 класу загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 2 Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району;
– Захарова Олега, учня 4 класу Дейкалівського опорного закладу загальної
середньої освіти I-III ступенів Зіньківської міської ради;
– Федченко Вікторію, ученицю 4 класу Дейкалівського опорного закладу
загальної середньої освіти I-III ступенів Зіньківської міської ради.
1.3. Подякою за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в
екологічне виховання дітей та учнівської молоді:
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 Гудзь
Яну
Романівну, керівника
гуртка
,,Юнкорˮ
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
 Мотрой Вікторію Віталіївну, вчителя загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 1 Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району;
 Новак Людмилу Олександрівну, керівника гуртка Пирятинської станції
юних натуралістів Пирятинської міської ради;
 Пащенко Ольгу Григорівну, вчителя хімії та біології Опорного закладу
,,Вирішальненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сенчанської сільської
ради Миргородського районуˮ;
 Соловйова Геннадія Вікторовича, керівника гуртка ,,Фотонатуралістиˮ
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
 Шинкарчук Оксану Вадимівну, керівника гуртка ,,Здоровим будьˮ
Решетилівської філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді.
2. Нагородити учасників обласного конкурсу ,,Галерея кімнатних рослин”
2.1. Грошовою винагородою:
за перше місце в сумі 1300 грн.:
– вихованців гуртка ,,Екофітодизайн” Калашниківського навчальновиховного комплексу Мачухівської сільської ради (керівник: Новоселецька
Тамара Іванівна);
за друге місце в сумі 1000 грн.:
– вихованців гуртка ,,Квіткова фантазіяˮ Полтавського міського центру
позашкільної освіти Полтавської міської ради (керівник: Мирна Галина
Миколаївна);
– вихованців гуртка ,,Природа і фантазія” Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Васюк Євгенія
Анатоліївна);
за третє місце в сумі 800 грн.:
– вихованців гуртка ,,Любителі домашніх тварин” Карлівського міського
центру позашкільної освіти Карлівської міської ради (керівник: Таран Вікторія
Олександрівна);
– вихованців гуртка ,,Цікава зоологія” Полтавського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Костюк Оксана
Анатоліївна);
– колектив вихованців Кременчуцького еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Кременчуцької міської ради (керівник: Бугайова Галина
Володимирівна).
2.2. Грамотою за підготовку та реалізацію проєктів з озеленення
приміщень, ландшафтного дизайну території закладу в обласному конкурсіогляді внутрішнього та зовнішнього озеленення закладів освіти:
– вихованці гуртка ,,Юний екологˮ Вацівської філії І-ІІ ступенів імені
Володі Тюріна Терешківського ліцею Терешківської сільської ради (керівник:
Садомець Людмила Юріївна);
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–
вихованців
гуртка ,,Квітникарствоˮ
Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Діхтяр
Юлія Іванівна);
– вихованців гуртка ,,Паростокˮ Кременчуцької гімназії № 1
Кременчуцької міської ради (керівник: Гладка Наталія Іванівна);
– пошукову групу ,,Паростокˮ будинку дитячої та юнацької творчості
Котелевської селищної ради (керівник: Корольова Віра Іванівна);
– учнівські колективи 8 та 6 класів Бірківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів імені І.А. Цюпи Зіньківської міської ради (керівники: Гужва
Валентина Григорівна, Нос Катерина Андріївна).
2.3. Подякою за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в
екологічне виховання дітей та учнівської молоді:
 Бугайову Галину Володимирівну, керівника гуртка Кременчуцького
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
 Васюк Євгенію Анатоліївну, керівника гуртка Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
 Костюк Оксану Анатоліївну керівника гуртка Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
 Мирну Галину Миколаївну, керівника гуртка ,,Квіткова фантазіяˮ
Полтавського міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради;
 Новоселецьку Тамару Іванівну, вчителя біології Калашниківського
навчально-виховного комплексу Мачухівської сільської ради;
 Таран Вікторію Олександрівну, керівника гуртка Карлівського міського
центру позашкільної освіти Карлівської міської ради.
3. Нагородити учасників обласного конкурсу експериментальнодослідницьких робіт з природознавства ,,Юний дослідник”
3.1. За напрямом ,,Я і природа”
3.1.1. Грошовою винагородою
за перше місце в сумі 1300 грн.:
– Боцулу Максима, учня 5 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 3 імені В.О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради (керівник:
Полонська Вікторія Вікторівна);
за друге місце в сумі 1000 грн.:
– Геращенко Дар’ю, ученицю 4 класу Пальчиківського навчальновиховного комплексу Полтавської міської ради (керівник: Чайка Наталія
Василівна);
за третє місце в сумі 800 грн.:
– Ніколенка Нікіту, учня 4 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи
№ 5 з поглибленим вивчення предметів природничо-математичного циклу імені
Л.І. Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради (керівник: Сбоєва Марина
Борисівна).
3.1.2. Подякою за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в
екологічне виховання дітей та учнівської молоді:
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 Полонську
Вікторію Вікторівну, вчителя хімії та біології
спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 імені
В.О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради;
 Сбоєву Марину Борисівну, вчителя початкових класів спеціалізованої
загальноосвітньої школи № 5 з поглибленим вивчення предметів природничоматематичного циклу імені Л.І. Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради;
 Чайку Наталію Василівну, вчителя хімії та біології Пальчиківського
навчально-виховного комплексу Полтавської міської ради.
3.2. За напрямом ,,Тваринний світ”
3.2.1. Грошовою винагородою
за перше місце в сумі 1300 грн.:
– Бабенко Лізу, Брухна Андрія, Логвиненко Анастасію, вихованців гуртка
,,Знавці тераріумів” Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді (керівник: Петренко Вікторія Юріївна);
за друге місце в сумі 1000 грн.:
– Волошина Владислава, вихованця Кременчуцького екологонатуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Попович Наталія
Анатоліївна);
за третє місце в сумі 800 грн.:
– Гнойового Артема, учня 5 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням англійської мови
Горішньоплавнівської міської ради (керівник: Гнойова Ірина Олександрівна).
3.2.2. Грамотою за активну участь в обласному етапі Всеукраїнського
конкурсу експериментально-дослідницьких робіт з природознавства ,,Юний
дослідник” Литвина Ігоря, учня 2 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 3 імені В.О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради (керівник:
Завадська Таїсія Володимирівна).
3.2.3. Подякою за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в
екологічне виховання дітей та учнівської молоді:
 Гнойову Ірину Олександрівну, вчителя біології спеціалізованої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням англійської
мови Горішньоплавнівської міської ради;
 Петренко Вікторію Юріївну, керівника гуртка ,,Знавці тераріумів”
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
 Попович Наталію Анатоліївну, керівника гуртка Кременчуцького
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
3.3. За напрямом ,,Охорона здоров’я”
3.3.1. Грошовою винагородою
за перше місце в сумі 1300 грн.:
– Нерубаєва Андрія, учня 5 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 3 імені В.О.Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради (керівник: Безнос
Станіслав Васильович);
за друге місце сумі 1000 грн.:

6
– Момот Вероніку, вихованку гуртка ,,Мій рідний край, моя земля”
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
(керівник: Чайка Тетяна Василівна);
за третє місце в сумі 800 грн.:
– Чех Наталію, ученицю 3 класу Решетилівської філії І ступеню опорного
закладу ,,Решетилівський ліцей імені І.Л. Олійника” Решетилівської міської ради
(керівник: Ярощук Наталія Юріївна).
3.3.2. Грамотою за активну участь в обласному конкурсі
експериментально-дослідницьких робіт з природознавства ,,Юний дослідник”:
– Корж Анну, вихованку гуртка ,,Барви природи” Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник Васюк Євгенія
Анатоліївна);
– Кривова Нікіту, учня 5 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 3 імені В.О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради (керівник:
Полонська Вікторія Вікторівна);
– Трутень Дар’ю, ученицю 5 класу Веселодолинської загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Глобинської міської ради (керівник: Трутень Гаїна
Сергіївна).
3.3.3. Подякою за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в
екологічне виховання дітей та учнівської молоді:
 Безноса Станіслава Васильовича, вчителя біології загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 3 імені В.О.Нижниченка Горішньоплавнівської міської
ради;
 Чайку Тетяну Василівну, керівника гуртка ,,Мій рідний край, моя земляˮ
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
 Ярощук Наталію Юріївну, вчителя початкових класів Решетилівської
філії опорного закладу ,,Решетилівський ліцей імені І.Л. Олійника”
Решетилівської міської ради.
3.4. За напрямом ,,Рослини навколо нас”
3.4.1. Грошовою винагородою
за перше місце в сумі 1300 грн.:
– Снісара Богдана, учня 4 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 1 Горішньоплавнівської міської ради (керівник: Кострикіна Світлана
Геннадіївна);
за друге місце в сумі 1000 грн.:
– Лаврик Інну, вихованку гуртка ,,Юні рослинники” Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Лаврик
Наталія Миколаївна);
за третє місце в сумі 800 грн.:
– Олешка Олега, вихованця гуртка ,,Юні квітникарі” Кременчуцького
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Олешко Людмила
Миколаївна).
3.4.2. Грамотою за активну участь в обласному конкурсі
експериментально-дослідницьких робіт з природознавства ,,Юний дослідник”:
– Горбенко Поліну, ученицю 4 класу спеціалізованої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням предметів природничо-
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математичного
циклу
імені
Л.І. Бугаєвської
Горішньоплавнівської
міської ради (керівник: Сбоєва Марина Борисівна);
– Невмивака Василя, вихованця гуртка ,,Основи біологіїˮ Кременчуцького
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
3.4.3. Подякою за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в
екологічне виховання дітей та учнівської молоді:
 Кострикіну Світлану Геннадіївну, вчителя початкових класів
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Горішньоплавнівської міської ради;
 Лаврик Наталію Миколаївну, керівника гуртка ,,Юні рослинникиˮ
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
 Олешко Людмилу Миколаївну, керівника гуртка Кременчуцького
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
3.5. За напрямом ,,Народознавство, краєзнавство”
3.5.1. Грошовою винагородою
за перше місце в сумі 1300 грн.:
 Петрусенко Дар’ю, ученицю 3 класу загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 1 Горішньоплавнівської міської ради (керівник: Петрусенко Інна
Іванівна);
за друге місце в сумі 1000 грн.:
– Мащак Марію, ученицю 3 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням предметів природничоматематичного циклу імені Л.І. Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради
(керівник: Бондарчук Людмила Володимирівна);
за третє місце в сумі 800 грн.:
– Соколовську Таїсію, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 3 імені В.О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради (керівник:
Яременко Тетяна Дмитрівна).
3.5.2. Грамотою за активну участь в обласному конкурсі
експериментально-дослідницьких робіт з природознавства ,,Юний дослідник”:
– Арабова Єгора, учня 3 класу Решетилівської філії І ступеню опорного
закладу ,,Решетилівський ліцей імені І.Л. Олійника” Решетилівської міської ради
(керівник: Ярощук Наталія Юріївна);
– Сльоту Ангеліну, ученицю 5 класу Глобинської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів № 3 Глобинської міської ради (керівник: Жук Оксана Василівна).
3.5.3. Подякою за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в
екологічне виховання дітей та учнівської молоді:
 Бондарчук Людмилу Володимирівну, вчителя початкових класів
спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим
вивченням предметів природничо-математичного циклу імені Л.І. Бугаєвської
Горішньоплавнівської міської ради;
 Петрусенко Інну Іванівну, вчителя початкових класів загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 1 Горішньоплавнівської міської ради;
 Яременко Тетяну Дмитрівну, вчителя української мови та літератури
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 імені В.О. Нижниченка
Горішньоплавнівської міської ради.
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4. Нагородити учасників обласної природоохоронно-пропагандистської
акції ,,Великий зимовий облік птахів – 2021”
4.1. Грошовою винагородою
за перше місце в сумі 1300 грн.:
– членів гуртка ,,Віконечко у природу” Бірківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів імені І.А. Цюпи Зіньківської міської ради (керівники:
Костенко Ярослава Іванівна, Шевченко Діана Олександрівна);
за друге місце в сумі 1000 грн.:
– вихованців гуртків ,,Знавці тераріуму”, ,,Цікавий світ акваріумів”,
,,Чарівний світ природи” Полтавського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді (керівник: Петренко Вікторія Юріївна);
–
еколого-природничий гурток ,,Зелені Робінзони”
Гадяцької
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 імені І. Виговського Гадяцької міської
ради (керівник: Кравченко Людмила Володимирівна);
за третє місце в сумі 800 грн.:
– біологічний гурток ,,Екос” Божківського навчально-виховного комплексу
Новоселівської сільської ради (керівник: Васюкова Надія Миколаївна);
– вихованців гуртка ,,Цікава зоологія” Полтавського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Костюк Оксана
Анатоліївна);
– вихованців гуртків ,,Юні кролівники”, ,,Чарівний світ природи”
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
(керівник: Титаренко Тетяна Миколаївна).
4.2. Грамотою за високий рівень виконання робіт:
– вихованців гуртків ,,Орнітологи”, ,,Юні орнітологи” Центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Миргородської міської ради
(керівник: Лашко Олена Анатоліївна);
– гурток ,,Основи інформаційних технологій з елементами англійської
мови” Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
(керівник: Пушкаренко Ксенія Олександрівна);
– гурток ,,Юні екологи” Кобеляцької філії Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Журавель Микола
Олексійович);
– гурток ,,Юні зоологи” Полтавського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді (керівник: Гайдар Ірина Семенівна);
– учнівський колектив Лубенського центру дитячої та юнацької творчості
Лубенської міської ради.
5. Нагородити учасників обласної акції ,,Птах року”
5.1. Грошовою винагородою
за перше місце в сумі 1300 грн.:
– гурток ,,Юні орнітологи” Будинку дитячої та юнацької творчості
Котелевської селищної ради (керівник: Колевид Леся Олексіївна);
за друге місце в сумі 1000 грн.:
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– гурток ,,Знавці тераріумів” Полтавського
обласного
екологонатуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Петренко Вікторія
Юріївна);
– гурток ,,Цікава зоологія” Полтавського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Костюк Оксана
Анатоліївна);
за третє місце в сумі 800 грн.:
– гурток ,,Юні екологи” Кобеляцької філії Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Журавель Микола
Олексійович);
– Деркача Григорія, учня 10 класу Білоцерківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Білоцерківської сільської ради (керівник: Демочко
Валентина Григорівна);
– пошуковий загін ,,Юний орнітолог” спеціалізованої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням предметів природничоматематичного циклу імені Л.І. Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради
(керівник: Біленко Людмила Аркадіївна).
5.2. Грамотою за високий рівень виконання робіт та активну
природоохоронну діяльність:
– Бородина Владислава, учня 6 класу Веселодолинської гімназії – філії
Великокринківського ліцею Глобинської міської ради (керівник: Бородина М.І.);
– Гнойового Артема, учня 6 класу спеціалізованої загальноосвітньої
школи № 4 з поглибленим вивченням англійської мови Горішньоплавнівської
міської ради (керівник: Гнойова Ірина Олександрівна);
– Збираник Яну, ученицю Бабичівської гімназії з дошкільним підрозділом
Глобинської міської ради (керівник: Гриценко Юлія Федорівна);
– Ковтун Яну, ученицю 7 класу Радалівської гімназії з дошкільним
підрозділом – філія Великокринківського ліцею Глобинської міської ради
(керівник: Карпенко Наталія Василівна);
– Кондратій Марину, Миргородську Анну, Ковалевич Валентину,
учениць Лип’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Карлівської міської
ради (керівник: Ківшик А.І.);
– Плутахіну Дар’ю, ученицю 7 класу Глобинської гімназії № 3
Глобинської міської ради (керівник: Полівко О.М.);
– Середу Антона, учня Великокринківського ліцею Глобинської міської
ради (керівник: Лисак Катерина Григорівна);
– Таровик Анастасію, ученицю 7 класу Глобинської гімназії № 3
Глобинської міської ради (керівник: Полівко О.М.);
– учнівський колектив 4 класу Пузиківської гімназії з дошкільним
підрозділом Глобинської міської ради (керівник: Макайда Ніна Вікторівна);
– Фарафонову Христину, Бричку Анну, учениць 8 класу Вороньківського
ліцею імені О.Д. Перелета Чорнухинської селищної ради (керівник: Сагань
Наталія);
– членів гуртка ,,Віконечко в природу” Бірківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів імені І.А. Цюпи Зіньківської міської ради (керівники:
Костенко Галина Іванівна, Шевченко Діана Олександрівна);
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– членів гуртків ,,Орнітологи”, ,,Юні орнітологи” центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Миргородської міської ради
(керівник: Лашко Олена Анатоліївна).
5.3. Подякою за активну діяльність у залученні дітей до природоохоронної
роботи:
– Журавля Миколу Олексійовича, керівника гуртка ,,Юні екологи”
Кобеляцької філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді;
– Колевид Лесю Олексіївну, керівника гуртка ,,Юні екологи” Будинку
дитячої та юнацької творчості Котелевської селищної ради;
– Костюк Оксану Анатоліївну, керівника гуртка ,,Цікава зоологія”
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
– Петренко Вікторію Юріївну, керівника гуртка ,,Знавці тераріумів”
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
– Біленко Людмилу Аркадіївну, керівника пошукового загону ,,Юний
орнітолог’’ спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 з
поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу імені
Л.І.Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради;
– Демочко Валентину Григорівну, вчителя біології та хімії Білоцерківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Білоцерківської сільської ради.
6. Нагородити учасників обласної трудової акції ,,Дослідницький марафон”
6.1. Грошовою винагородою
за перше місце в сумі 1300 грн.:
– учнівський та педагогічний колективи Кременчуцького екологонатуралістичного центру учнівської молоді Кременчуцької міської ради
(керівник: Бельська Валентина Василівна);
за друге місце в сумі 1000 грн.:
– вихованців гуртка ,,Знавці тераріумів” Полтавського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Петренко Вікторія
Юріївна);
за третє місце в сумі 800 грн.:
– юннатів гуртка ,,Вітамінчик” Центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Миргородської міської ради (керівник: Макаренко Тетяна
Віталіївна).
6.2. Грамотою за високий рівень дослідницької роботи:
– вихованців гуртка ,,Квітникарство” Полтавського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді;
– учнів 6-Б класу Кременчуцької гімназії № 23 Кременчуцької міської ради
Кременчуцького району.
6.3. Подякою за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в
екологічне виховання дітей та учнівської молоді:
– Бельську Валентину Василівну, директора Кременчуцького екологонатуралістичного центру учнівської молоді;
– Бугайову Галину Володимирівну, керівника гуртка Кременчуцького
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
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–
Гончаренко
Катерину Леонідівну,
вчителя
біології
Кременчуцької гімназії № 23 Кременчуцької міської ради Кременчуцького
району;
– Грищенко Наталію Юріївну, керівника гуртка Полтавського обласногоеколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
– Макаренко Тетяну Віталіївну, керівника гуртка Центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Миргородської міської ради;
– Петренко Вікторію Юріївну, керівника гуртка Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
– Шевчик Тетяну Олексіївну, вчителя біології Кременчуцької гімназії № 26
Кременчуцької міської ради Кременчуцького району.
7. Нагородити учасників обласної трудової акції ,,Ліси для нащадків”
7.1. Грошовою винагородою
за перше місце в сумі 1300 грн.:
– учасників агітбригади ,,Зелений патруль” Комунального закладу
позашкільної освіти ,,Будинок дитячої та юнацької творчості” Опішнянської
селищної ради (керівник: Кардаш Наталія Григорівна);
за друге місце в сумі 1000 грн.:
– вихованців гуртка ,,Юні валеологи” філії Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у Полтавському районі
(керівник: Любимовська Тетяна Сергіївна);
за третє місце в сумі 600 грн.:
– юннатів гуртка ,,Саду мого дивосвіт” Центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Миргородської міської ради (керівник: Макаренко
Тетяна Віталіївна).
7.2. Грамотою за активну участь в обласній акції школярів та учнівської
молоді ,.Ліси для нащадків”:
– Величко Вікторію, ученицю 8 класу Головачанського комунального
закладу загальної середньої освіти Терешківської сільської ради;
– вихованців гуртка ,.Любителі домашніх тварин” Кременчуцького
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Кременчуцької міської ради;
– екологічний загін ,,Еколюди” загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1
Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району;
– пошуковий загін ,,Сьорчинг” загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2
Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району.
7.3. Подякою за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в
екологічне виховання дітей та учнівської молоді:
– Кравченко Лідію Миколаївну, вчителя біології та хімії Головачанського
комунального закладу загальної середньої освіти Терешківської сільської ради;
– Балабась Інну Віталіївну, керівника клубу ,,КОМЕК” загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 2 Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького
району;
– Бугайову Галину Володимирівну, керівника гуртка ,,Любителі домашніх
тварин” Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Кременчуцької міської ради;
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– Возняка Віталія Євстафійовича, керівника гуртка ,,Зелений патруль”
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Горішньоплавнівської міської ради
Кременчуцького району;
– Демиденко Тетяну Геннадіївну, керівника екологічного загону
,,Еколюди” загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Горішньоплавнівської
міської ради Кременчуцького району;
– Кардаш Наталію Григорівну, керівника агітбригади ,,Зелений патруль”
комунального закладу позашкільної освіти ,,Будинок дитячої та юнацької
творчості” Опішнянської селищної ради;
– Любимовську Тетяну Сергіївну, керівника гуртка ,,Юні валеологи” філії
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у
Полтавському районі;
– Макаренко Тетяну Віталіївну, керівника гуртка ,,Юні знавці рослин”
Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Миргородської
міської ради.
8. Нагородити учасників обласної трудової акції ,,Юннатівський зеленбуд”
8.1. Грошовою винагородою
за перше місце в сумі 1300 грн.:
– вихованців творчого об’єднання ,,Друзі природи” Семенівського будинку
дитячої та юнацької творчості Семенівської селищної ради (керівник: Бабарика
Валентина Геннадіївна);
за друге місце в сумі 1000 грн.:
– вихованців гуртка ,,Мій рідний край, моя земляˮ Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Чайка Тетяна
Василівна);
– учасників агітбригади ,,Зелений патруль” комунального закладу
позашкільної освіти ,,Будинок дитячої та юнацької творчості” Опішнянської
селищної ради (керівник: Кардаш Наталія Григорівна);
за третє місце в сумі 800 грн.:
– вихованців гуртка ,,Флористика та фітодизайн інтер’єруˮ Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник:
Чистякова Юлія Іванівна);
– вихованців гуртка ,,Юні квітникаріˮ Градизької гімназії імені Героя
України Олександра Білаша Градизької селищної ради Кременчуцького району
(керівник: Литовченко Алла Миколаївна);
– юннатів гуртка ,,Саду мого дивосвіт” Центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Миргородської міської ради (керівник: Макаренко
Тетяна Віталіївна).
8.2. Подякою за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в
екологічне виховання дітей та учнівської молоді:
– Бабарику Валентину Геннадіївну, керівника творчого об’єднання ,,Друзі
природи” Семенівського будинку дитячої та юнацької творчості Семенівської
селищної ради;
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– Кардаш Наталію Григорівну, керівника
агітбригади
,,Зелений
патруль” комунального закладу позашкільної освіти ,,Будинок дитячої та
юнацької творчості” Опішнянської селищної ради;
– Литовченко Аллу Миколаївну, керівника гуртка ,,Юні квітникаріˮ
Градизької гімназії імені Героя України Олександра Білаша Градизької селищної
ради Кременчуцького району;
– Макаренко Тетяну Віталіївну, керівника гуртка ,,Саду мого дивосвіт”
Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Миргородської
міської ради;
– Чайку Тетяну Василівну, керівника гуртка Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
– Чистякову Юлію Іванівну, керівника гуртка ,,Флористика та фітодизайн
інтер’єруˮ Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді.
9. Нагородити учасників обласної трудової акції ,,Плекаємо сад”
9.1. Грошовою винагородою
за перше місце в сумі 1300 грн.:
– вихованців гуртка ,,Юні агрохіміки” Полтавського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Лаврик Наталія
Миколаївна);
за друге місце в сумі 1000 грн.:
– юннатів гуртка ,,Саду мого дивосвіт” Центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Миргородської міської ради (керівник: Макаренко
Тетяна Віталіївна);
за третє місце в сумі 800 грн.:
– вихованців гуртка ,,Юні ботаніки” Кременчуцького екологонатуралістичного центру учнівської молоді Кременчуцької міської ради
(керівник: Олешко Людмила Миколаївна).
9.2. Грамотою за високий рівень дослідницької роботи вихованців гуртка
,,Садівники” Бобрівницької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Зіньківської
міської ради.
9.3. Подякою за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в
екологічне виховання дітей та учнівської молоді:
– Лаврик Наталію Миколаївну, керівника гуртка ,,Юні агрохіміки”
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
– Макаренко Тетяну Віталіївну, керівника гуртка ,,Саду мого дивосвіт”
Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Миргородської
міської ради;
– Олешко Людмилу Миколаївну, керівника гуртка ,,Юні ботаніки”
Кременчуцького
еколого-натуралістичного
центру
учнівської
молоді
Кременчуцької міської ради;
– Удовиченко Наталію Григорівну, керівника гуртка ,.Садівники”
Бобрівницької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Зіньківської міської ради.
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10.
Нагородити
учасників обласного конкурсу ,,Мій рідний край,
моя земля” за напрямом ,,Експериментальна робота з біології, продуктивна
праця і дослідницька робота в галузі сільського і лісового господарства”
10.1. Грошовою винагородою
за перше місце в сумі 1300 грн.:
– вихованців гуртка ,,Юні овочівники” Полтавського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Лаврик Наталія
Миколаївна);
за друге місце в сумі 1000 грн:
– учасників пошукової групи ,,Юний дослідник” Будинку дитячої та
юнацької творчості Котелевської селищної ради (керівник: Корольова Віра
Іванівна);
– учнівський колектив Центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Миргородської міської ради (директор: Ночна Наталія
Іванівна);
за третє місце в сумі 800 грн.:
– вихованців гуртка ,,Природа рідного краю” Шишацької філії
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
(керівник: Яровий Юрій Володимирович);
– вихованців гуртка ,,Юні кролівники” Полтавського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Титаренко Тетяна
Миколаївна);
– Падуна Миколу, учня 6 класу Покровського опорного закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради (керівник: Смірнова
Віра Марківна).
10.2. Подякою за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в
екологічне виховання дітей та учнівської молоді:
– Корольову Віру Іванівну, керівника пошукової групи ,,Юний дослідник”
Будинку дитячої та юнацької творчості Котелевської селищної ради;
– Лаврик Наталію Миколаївну, керівника гуртка Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
– Ночну Наталію Іванівну, директора Центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Миргородської міської ради;
– педагогічний колектив Центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Миргородської міської ради;
– Смірнову Віру Марківну, вчителя біології Покровського опорного
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради;
– Титаренко Тетяну Миколаївну, керівника гуртка Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
– Ярового Юрія Володимировича, керівника гуртка Шишацької філії
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
11. Нагородити учасників обласного конкурсу ,,Парки – легені міст і сіл”
11.1. Грошовою винагородою
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за перше місце в сумі 1300 грн.:
– членів пошукового загону ,,Мандрівники” Полтавської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 9 Полтавської міської ради (керівники: Макаренко Надія
Петрівна, Щочка Марина Юріївна);
за друге місце в сумі 1000 грн.:
– творче об’єднання ,,Друзі природи” Семенівського будинку дитячої та
юнацької творчості Семенівської селищної ради (керівник: Бабарика Валентина
Геннадіївна);
– творчу групу Полтавської гімназії № 21 Полтавської міської ради
(керівник: Татаріна Тетяна Іванівна);
за третє місце в сумі 800 грн.:
– вихованців гуртка ,,Основи біології” Карлівської районної станції юних
натуралістів (керівник: Хурдей Ольга Василівна);
– вихованців гуртка ,,Саду мого дивосвіт” Центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Миргородської міської ради (керівник: Макаренко
Тетяна Віталіївна);
– пошукову групу Комунального закладу ,,Полтавська гімназія № 32”
Полтавської міської ради (керівник: Даниленко Наталія Володимирівна).
11.2. Грамотою за проведену пошукову роботу та активну участь в
обласному конкурсі ,,Парки – легені міст і сіл” вихованців гуртка ,,Юні
ботаніки” Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Кременчуцької міської ради.
11.3. Подякою за творчий підхід до розвитку пізнавальних інтересів та
екологічного виховання учнів під час обласного конкурсу ,,Парки – легені міст і
сіл”:
– Бабарику Валентину Геннадіївну, керівника творчого об’єднання ,,Друзі
природи” Семенівського будинку дитячої та юнацької творчості Семенівської
селищної ради;
– Даниленко Наталію Володимирівну, учителя комунального закладу
,,Полтавська гімназія № 32” Полтавської міської ради;
– Макаренко Надію Петрівну та Щочку Марину Юріївну, керівників
пошукового загону ,,Мандрівники” Полтавської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 9 Полтавської міської ради;
– Макаренко Тетяну Віталіївну, керівника гуртка ,,Саду мого дивосвіт”
Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Миргородської
міської ради;
– Татаріну Тетяну Іванівну, вчителя Полтавської гімназії № 21 Полтавської
міської ради;
– Хурдей Ольгу Василівну, керівника гуртка ,,Основи біології” Карлівської
районної станції юних натуралістів.
12. Нагородити учасників обласної акції „Зелений паросток майбутнього”
12.1. В операціях „Чисте подвір’я”, „Жива зелена хвиля подвір’я”
грошовою винагородою за перше місце в сумі 1300 грн.:
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– групу учнів 6-Г класу комунального закладу „Полтавська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38” Полтавської міської ради (керівник:
Мухіна Світлана Григорівна);
за друге місце в сумі 1000 грн.:
– учнівський колектив Полтавського ліцею № 13 ,,Успіх” Полтавської
міської ради (керівник: Зубко Олександр Анатолійович);
за третє місце в сумі 800 грн.:
– Миця Мирослава, учня 8 класу гімназії № 35 Полтавської міської ради
(керівник: Грисик Ірина Михайлівна).
12.2. В операції „Чисті прибережні смуги – живі водні плеса і джерела”
за перше місце
грошовою винагородою в сумі 1300 грн.:
– агітбригаду „Зелений патруль” комунального закладу позашкільної
освіти ,,Будинок дитячої та юнацької творчості” Опішнянської селищної ради
(керівник: Кардаш Наталія Григорівна);
за друге місце
грошовою винагородою в сумі 1000 грн.:
– вихованців гуртка „Цікавий світ акваріума” Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Петренко
Вікторія Юріївна);
за третє місце
грошовою винагородою в сумі 800 грн.:
– членів гуртка „Цікавий тераріум” Центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Миргородської міської ради (керівник: Мазанка
Світлана Вікторівна).
12.3. В операції ,,Лісам, паркам, скверам – бути чистими”
за перше місце
грошовою винагородою в сумі 1300 грн.:
– вихованців гуртка „Цікавий світ акваріума” Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Петренко
Вікторія Юріївна);
за друге місце
грошовою винагородою в сумі 1000 грн.:
– вихованців гуртка „Лікарські рослини” Полтавського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Боєва Альона
Михайлівна);
за третє місце
грошовою винагородою в сумі 800 грн.:
– творче об’єднання ,,Друзі природи” Семенівського будинку дитячої та
юнацької творчості Семенівської селищної ради (керівник: Бабарика Валентина
Геннадіївна).
12.4. Грамотою за високий рівень проведених заходів у рамках обласної
акції ,,Зелений паросток майбутнього”:
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– вихованців гуртка ,,Юний еколог”
Кобеляцької
філії
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
– учнівський колектив Лубенського міського центру дитячої та юнацької
творчості учнівської молоді;
– Герасименко Кристину, Глушакову Карину, учениць 9-А класу
Кременчуцької гімназії № 26 Кременчуцької міської ради;
– Калашник Анну, ученицю 8-А класу спеціалізованої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням предметів природничоматематичного циклу ім. Л.І. Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради;
– педагогічний та учнівський колектив Кременчуцького екологонатуралістичного центру учнівської молоді;
– природничий гурток ,,Дивосвіт” Корсунівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Сенчанської сілської ради Миргородського району;
– Путрю Анастасію, ученицю 11-А класу, командира екологічної
агітбригади ,,Оберіг” Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 34
Полтавської міської ради;
– учнів 6-Б класу Карлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3
Карлівської міської ради;
– учнівський колектив Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 9 Полтавської міської ради.
12.5. Подякою за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в
екологічне виховання дітей та учнівської молоді:
– Бабарику Валентину Геннадіївну, керівника творчого об’єднання ,,Друзі
природи” Семенівського будинку дитячої та юнацької творчості Семенівської
селищної ради;
– Боєву Альону Михайлівну, керівника гуртка „Лікарські рослини”
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
– Грисик Ірину Михайлівну, вчителя хімії та біології гімназії № 35
Полтавської міської ради;
– Зубка Олександра Анатолійовича, вчителя історії та географії
Полтавського ліцею № 13 ,,Успіх” Полтавської міської ради;
– Кардаш Наталію Григорівну, керівника агітбригади ,,Зелений патруль”
комунального закладу позашкільної освіти ,,Будинок дитячої та юнацької
творчості” Опішнянської селищної ради;
– Мазанку Світлану Вікторівну, керівника гуртка ,,Цікавий тераріум”
Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Миргородської
міської ради;
– Мухіну Світлану Григорівну, вчителя біології комунального закладу
„Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38” Полтавської міської
ради;
– Петренко Вікторію Юріївну, керівника гуртка „Цікавий світ акваріума”
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
13. Нагородити учасників обласної трудової акції „Парад квітів біля
школи”
13.1. Грошовою винагородою
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за перше місце в сумі 1300 грн.:
– членів гуртка ,,Екофітодизайн” Калашниківського навчально-виховного
комплексу Мачухівської сільської ради (керівник: Новоселецька Тамара
Іванівна);
за друге місце в сумі 1000 грн.:
– учнівський колектив Дейкалівського опорного закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Зіньківської міської ради (керівник: Захарова
Ольга Василівна);
за третє місце в сумі 800 грн.:
– учнів 6-Б класу Карлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3
Карлівської міської ради (керівник: Дузенко Алла Станіславівна).
13.2. Грамотою за високий рівень проведеної роботи:
– вихованців гуртка ,,Квітникарство” Полтавського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді;
– вихованців гуртка ,,Юні екологи” Харківецької філії Лохвицької
загальноосітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Лохвицької міської ради;
– вихованців гуртка ,,Юні знавці кімнатних рослин” Центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Миргородської міської ради;
– вихованців гуртка ,,Юні квітникарі” Градизької гімназії імені Героя
України Олександра Білаша Градизької селищної ради Кременчуцького району;
– вихованців гуртка ,,Юні лісівники” Шишацької філії Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
– вихованців гуртків Кременчуцького еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Кременчуцької міської ради;
– екологічний загін ,,Сполох” Новознам’янського навчально-виховного
комплексу Піщанської сільської ради Кременчуцького району;
– Мочайло Юлію, ученицю 7-В класу гімназії № 26 Кременчуцької міської
ради;
– учнів 11-А класу Карлівської гімназії імені Ніни Герасименко
Карлівської міської ради;
– учнів 7-Б класу Кременчуцької гімназії № 23 Кременчуцької міської
ради.
13.3. Подякою за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в
екологічне виховання дітей та учнівської молоді:
– Дузенко Аллу Станіславівну, вчителя біології Карлівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Карлівської міської ради;
– Захарову Ольгу Василівну, заступника директора з виховної роботи
Дейкалівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
Зіньківської міської ради;
– Новоселецьку Тамару Іванівну, вчителя біології Калашниківського
навчально-виховного комплексу Мачухівської сільської ради.
14. Нагородити учасників обласної акції „Рослини – рятівники від радіації”
14.1. Грошовою винагородою
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за перше місце в сумі 1300 грн.:
– вихованців гуртка ,,Лікарські рослини” Полтавського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Боєва Альона
Михайлівна);
за друге місце в сумі 1000 грн.:
– вихованців гуртка ,,Зелена аптека” Центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Миргородської міської ради (керівник: Левченко
Руслана Олександрівна);
– вихованців гуртка ,,Основи біології” Кременчуцького екологонатуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Невмивако Тетяна
Володимирівна);
за третє місце в сумі 800 грн.:
– вихованців гуртка ,,Світ природи” Полтавського міського центру
позашкільної освіти Полавської міської ради (керівник: Москаленко Анна
Володимирівна);
– команду ,,Екоклас” Лип’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Карлівської міської ради (керівник: Ківшик Антоніна Іванівна);
– вихованців гуртка ,,Квітникарство” Полтавського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Діхтяр Юлія Іванівна).
14.2. Грамотою за високий рівень виконання дослідницької роботи:
– робочу групу ,,EXTREMA SPE PERITURA” пошукового загону
,,Сьорчинг” загальноосвітньої школи № 2 Горішньоплавнівської міської ради;
– Нестеренко Людмилу, ученицю 7 класу Вороньківського ліцею імені
О.Д. Перелета Чорнухинської селищної ради;
– Пономаренко Валерію, ученицю 8 класу Тарасівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради;
– Спринчак Олексію, ученицю групи Л-8Б наукового ліцею ,,Політ” при
Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка Полтавської
обласної ради.
14.3. Подякою за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в
екологічне виховання дітей та учнівської молоді:
– Боєву Альону Михайлівну, керівника гуртка ,,Лікарські рослини”
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
– Діхтяр Юлію Іванівну, керівника гуртка ,,Квітникарство” Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
– Ківшик Антоніну Іванівну, вчителя біології Лип’янської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Карлівської міської ради;
– Левченко Руслану Олександрівну, керівника гуртка ,,Зелена аптека”
Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Миргородської
міської ради;
– Москаленко Анну Володимирівну, керівника гуртка ,,Світ природи”
Полтавського міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради;
– Невмивако Тетяну Володимирівну, керівника гуртка ,,Основи біології”
Кременчуцького
еколого-натуралістичного
центру
учнівської
молоді
Кременчуцької міської ради.
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15. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнського екологонатуралістичного походу „Біощит”
15.1. Грошовою винагородою
за перше місце в сумі 1300 грн.:
– Гордієнко Дарину, ученицю 9 класу Вороньківського ліцею імені
О.Д. Перелета Чорнухинської селищної ради (керівник: Ляшенко Світлана
Іванівна);
за друге місце в сумі 1000 грн.:
– вихованців гуртків „Я серед природи” та „Чарівний світ природи”
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
(керівник: Петренко Вікторія Юріївна);
– Жувак Вікторію та Жувак Ірину, вихованок загону ,,Юні екологи”
Будинку дитячої та юнацької творчості Котелевської селищної ради (керівник:
Колевид Леся Олексіївна);
за третє місце в сумі 800 грн.:
– вихованців гуртка ,,Юні біологи” філії Полтавського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді у Полтавському районі (керівник:
Бажан Євгеній Анатолійович);
– вихованців гуртка „Любителі домашніх тварин” Центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Миргородської міської ради
(керівник: Мазанка Світлана Вікторівна);
– учнівський та педагогічний колектив Кременчуцького екологонатуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Бєльська Валентина
Василівна).
15.2. Грамотою за досягнення у природоохоронній роботі і значний внесок в
охорону і збереження природних ресурсів області:
– вихованців гуртка ,,Цікава зоологія” Полтавського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді;
– вихованців гуртка ,,Чарівний світ природи” Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
– Градовську Анну, ученицю 8-В класу Кременчуцької гімназії № 26
Кременчуцької міської ради;
– Губницьку Аліну, ученицю 8-В класу Кременчуцької гімназії № 26
Кременчуцької міської ради;
– пошуковий загін ,,Extrema Spe Peritura” загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 2 Горішньоплавнівської міської ради;
– пошуковий загін ,,Сьорчинг” загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2
Горішньоплавнівської міської ради;
– членів екологічного гуртка ,,Еколог” Комунального закладу ,,Ісковецька
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сенчанської сільської ради”
Миргородського району.
15.3. Подякою за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в
екологічне виховання дітей та учнівської молоді:
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– Бажана Євгенія Анатолійовича, керівника гуртка ,,Юні біологи” філії
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у
Полтавському районі;
– Бєльську Валентину Василівну, директора Кременчуцького екологонатуралістичного центру учнівської молоді Кременчуцької міської ради;
– Борщик Світлану Юріївну, керівника гуртка Кременчуцького екологонатуралістичного центру учнівської молоді Кременчуцької міської ради;
– Колевид Лесю Олексіївну, керівника гуртка Будинку дитячої та юнацької
творчості Котелевської селищної ради;
– Ляшенко Світлану Іванівну, вчителя зарубіжної літератури
Вороньківського ліцею імені О.Д. Перелета Чорнухинської селищної ради;
– Мазанку Світлану Вікторівну, керівника гуртка ,,Любителі домашніх
тварин” Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
Миргородської міської ради;
– Мотренко Тетяну Володимирівну, керівника гуртка Кременчуцького
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Кременчуцької міської ради;
– Петренко Вікторію Юріївну, керівника гуртків ,,Світ тераріуму”,
,,Чарівний світ природи” Полтавського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді;
– Солошенко Віру Василівну, керівника гуртка Кременчуцького екологонатуралістичного центру учнівської молоді Кременчуцької міської ради.
16. Нагородити учасників обласного конкурсу ,,До чистих джерел”
16.1. Грошовою винагородою
за перше місце в сумі 1500 грн.:
– членів загону ,,Екологічна варта” спеціалізованої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням предметів природничоматематичного циклу імені Л.І. Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради
(керівник: Калашник Валерій Вікторович);
за друге місце в сумі 1300 грн.:
– Кобелецьку Надію, Малюгу Катерину, Ковалів Анастасію, членів
екологічного гуртка кафедри прикладної екології та природокористування
Навчально-наукового інституту нафти і газу Національного університету
,,Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка” (керівник: доцент кафедри
прикладної екології та природокористування Національного університету
,,Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка” Смоляр Наталія Олексіївна);
–
членів
екологічного
гуртка
,,Паросток”
Малобудищанської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Опішнянської селищної ради (керівник:
Кльокта Михайло Олексійович);
за третє місце в сумі 1000 грн.:
– учасників гуртка ,,Еколог” Красногорівського закладу загальної
середньої освіти Білоцерківської сільської ради (керівник: Остапенко Тамара
Миколаївна);
– членів екологічного загону ,,Аква” Радалівської гімназії-філії з
дошкільним підрозділом Великокринківського ліцею Глобинської міської ради
(керівник: Карпенко Наталія Василівна);
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– членів загону ,,Екологічний патруль” філії ,,Кирило-Ганнівський
заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів” Ставківського опорного
навчально-виховного комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад” Зіньківської міської ради (керівник: Салай
Віталій Петрович).
16.2. Грамотою за досягнення у природоохоронній роботі і значний внесок в
охорону і збереження природних ресурсів області:
– вихованців гуртка ,,Лікарські рослини” Лубенського центру дитячої та
юнацької творчості учнівської молоді Лубенської міської ради;
– вихованців гуртка ,,Початкове технічне моделювання з елементами
англійської мови” Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Кременчуцької міської ради;
– вихованців гуртка ,,Юні акваріумісти” Центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Миргородської міської ради;
– вихованців гуртка ,,Юні екологи” Лубенського центру дитячої та
юнацької творчості учнівської молоді Лубенської міської ради;
– вихованців гуртка ,,Юні екологи” Пирятинської станції юних натуралістів
Пирятинської міської ради;
– екологічну групу ,,Едельвейс” Полтавської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 18 Полтавської міської ради;
– експедиційний загін ,,Криниця” Тарасівської гімназії Зіньківської міської
ради;
– пошукову групу ,,Лелеченьки” Калениківського закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради;
– учасників групи ,,Джерело” Великопавлівської спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів Зіньківської міської ради;
– учасників пошукового загону ,,Сьорчинг” загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 2 Горішньоплавнівської міської ради;
– учнівський колектив ,,Дослідник” Комунального закладу ,,Полтавська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38 Полтавської міської ради”.
16.3. Подякою за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в
екологічне виховання дітей та учнівської молоді:
–
Калашника
Валерія
Вікторовича,
вчителя
спеціалізованої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням предметів
природничо-математичного циклу імені Л.І. Бугаєвської Горішньоплавнівської
міської ради;
– Карпенко Наталію Василівну, вчителя біології Радалівської гімназії-філії з
дошкільним підрозділом Великокринківського ліцею Глобинської міської ради;
– Кльокту Михайла Олексійовича, вчителя біології та хімії
Малобудищанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Опішнянської
селищної ради;
– Остапенко Тамару Миколаївну, вчителя біології та хімії
Красногорівського закладу загальної середньої освіти Білоцерківської сільської
ради;
– Салая Віталія Петровича, вчителя математики, інформатики та фізики
філії ,,Кирило-Ганнівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів”
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Ставківського опорного навчально- виховного комплексу ,,Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Зіньківської міської ради;
– Смоляр Наталію Олексіївну, доцента кафедри прикладної екології та
природокористування Національного університету ,,Полтавська політехніка
імені Юрія Кондратюка”.
17. Нагородити учасників обласного конкурсу ,,Мій рідний край, моя
земля” за напрямом ,,Практична природоохоронна робота і екологія”
17.1. Грошовою винагородою
за перше місце в сумі 1300 грн.:
– пошукову групу Комунального закладу ,,Полтавський обласний центр
національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді
Полтавської обласної ради” (керівники: Копилець Євгеній Вікторович,
Ярошенко Юлія Олександрівна);
за друге місце в сумі 1000 грн:
– вихованців загону ,,Юні екологи” Будинку дитячої та юнацької творчості
Котелевської селищної ради (керівник: Колевид Леся Олексіївна);
– учнівський колектив Попівського навчально-виховного комплексу № 1
,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад”
Карлівської міської ради (керівник: Мазоха Євгенія Володимирівна);
за третє місце в сумі 800 грн.:
– Вацьку Діну, ученицю 9 класу Покровського опорного закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради (керівник: Кучук
Раїса Тимофіївна);
– туристсько-краєзнавчий гурток комунального закладу ,,Жданівський
навчально-виховний комплекс ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад” Сенчанської сільської ради (керівник:
Манойленко Сергій Миколайович);
– учасників агітбригади ,,Зелений патруль” комунального закладу
позашкільної освіти ,,Будинок дитячої та юнацької творчості” Опішнянської
селищної ради (керівник: Кардаш Наталія Григорівна).
17.2. Подякою за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в
екологічне виховання дітей та учнівської молоді:
– Журавля Миколу Олексійовича, керівника гуртка ,,Юні екологи”
Кобеляцької філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді;
– Кардаш Наталію Григорівну, керівника агітбригади ,,Зелений патруль”
комунального закладу позашкільної освіти ,,Будинок дитячої та юнацької
творчості” Опішнянської селищної ради;
– Колевид Лесю Олексіївну керівника загону ,,Юні екологи” Будинку
дитячої та юнацької творчості Котелевської селищної ради;
– Копильця Євгенія Вікторовича, керівника пошукової групи
Комунального закладу ,,Полтавський обласний центр національно-патріотичного
виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної
ради”;
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– Кучук Раїсу Тимофіївну, вчителя біології та географії вищої
кваліфікаційної категорії Покровського опорного закладу загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради;
– Мазоху Євгенію Володимирівну, керівника учнівського колективу
Попівського навчально-виховного комплексу № 1 ,,Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Карлівської міської ради;
– Манойленка Сергія Миколайовича, керівника туристсько-краєзнавчого
гуртка комунального закладу ,,Жданівський навчально-виховний комплекс
,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад”
Сенчанської сільської ради;
– Ярового Юрія Володимировича, керівника гуртка ,,Юні лісівники”
Шишацької філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді;
– Ярошенко Юлію Олександрівну, керівника пошукової групи
Комунального закладу ,,Полтавський обласний центр національно-патріотичного
виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної
ради”.
18. Нагородити учасників обласного конкурсу екологічних плакатів
,,Природа і люди”
18.1. Грошовою винагородою
за перше місце в сумі 1300 грн.:
– Мальовану Аліну, ученицю 11 класу Комунального закладу ,,Полтавська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 Полтавської міської ради” (керівник:
Тесля Ольга Валеріївна);
за друге місце в сумі 1000 грн:
– Плутахіну Дар’ю, ученицю Глобинської гімназії № 3 Глобинської міської
ради (керівник: Полівко Ольга Миколаївна);
– Хатаєву Єлизавету, ученицю 6-А класу Кременчуцької гімназії № 1
Кременчуцької міської ради (керівник: Пащенко Ольга Віталіївна);
за третє місце в сумі 800 грн.:
– Бородина Владислава, учня Веселодолинської гімназії-філії
Великокринківського ліцею Глобинської міської ради (керівник: Бородина
Марина Іванівна);
– Лисенко Вікторію, вихованку гуртка ,,Квіткові фантазії” Центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Миргородської міської ради
(керівник: Тригуб Ірина Володимирівна);
– Твердохліб Тетяну, ученицю 8 класу Великопавлівської спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів Зіньківської міської ради (керівник: Сластьон Валентина
Володимирівна.
18.2. Грамотою за досягнення у природоохоронній роботі, значний внесок в
охорону і збереження природних ресурсів області:
– Ватулю Павла, учня 9-Б класу Градизької гімназії імені Героя України
Олександра Білаша Градизької селищної ради Кременчуцького району;
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– Дзерин Ліну, вихованку гуртка ,,Флористика та фітодизайн інтер’єру”
Решетилівської філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді;
– Зіку Дар’ю, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3
імені В.О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради;
– Колісніченка Станіслава, учня Великокринківського ліцею Глобинської
міської ради;
– Лаврик Дар’ю, вихованку гуртка ,,Юні агрохіміки” Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
– Прихожу Софію, ученицю 7-Д класу Кременчуцького ліцею № 25
,,Гуманітарний колегіум” Кременчуцької міської ради;
– Чумак Кіру, ученицю 10-Б класу Кременчуцького ліцею № 25
,,Гуманітарний колегіум” Кременчуцької міської ради.
18.3. Подякою за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в
екологічне виховання дітей та учнівської молоді:
– Бородину Марину Іванівну, вчителя Веселодолинської гімназії-філії
Великокринківського ліцею Глобинської міської ради;
– Пащенко Ольгу Віталіївну, вчителя біології Кременчуцької гімназії № 1
Кременчуцької міської ради;
– Полівко Ольгу Миколаївну, вчителя Глобинської гімназії № 3 Глобинської
міської ради;
–
Сластьон
Валентину
Володимирівну,
педагога-організатора
Великопавлівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Зіньківської міської
ради;
– Теслю Ольгу Валеріївну, вчителя Комунального закладу ,,Полтавська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 Полтавської міської ради”;
– Тригуб Ірину Володимирівну, керівника гуртка ,,Квіткові фантазії”
Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Миргородської
міської ради.
19. Нагородити учасників обласного конкурсу-огляду ,,Збережи ялинку”
19.1. У номінації ,,Новорічно-різдвяна композиція”:
грошовою винагородою за перше місце в сумі 1300 грн.:
– Бесарабова Івана, Бесарабова Олексія, учнів Глобинської гімназії
№ 1 імені В.Є. Курченка Глобинської міської ради, робота ,,Рукодільниця”
(керівник: Левченко Людмила Геннадіївна);
грошовою винагородою за друге місце в сумі 1000 грн:
– вихованців гуртка ,,Чарівна майстерня” комунального закладу ,,Центр
дитячої та юнацької творчості” Терешківської сільської ради, робота ,,В
очікуванні новорічного дива” (керівник: Мосюндзь Наталія Іванівна);
грошовою винагородою за третє місце в сумі 800 грн.:
– Величко Анастасію, ученицю 2 класу Вацівської філії І-ІІ ступенів імені
В. Тюріна Терешківського ліцею Терешківської сільської ради, робота
,,Новорічне віконце” (керівник: Гальченко Альона Вікторівна).
19.2. У номінації ,,Сюжетна композиція”:
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за перше місце
грошовою винагородою в сумі 1300 грн.:
– Безпалько Катерину, ученицю Семенівського навчально-виховного
комплексу № 2 Семенівської селищної ради, робота ,,Символ Нового року”.
(керівник: Романенко Жанна Олександрівна);
за друге місце
грошовою винагородою в сумі 1000 грн:
– Ватулю Павла, учня Градизької гімназії імені Героя України Олександра
Білаша Градизької селищної ради, робота ,,Незрівнянна Солоха і Чорт”
(керівник: Литовченко Алла Миколаївна);
за третє місце
грошовою винагородою в сумі 800 грн.:
– Бублика Данила, учня Градизької гімназії імені Героя України
Олександра Білаша Градизької селищної ради, робота ,,Новорічний ранок в лісі”
(керівник: Лебеденко Наталія Володимирівна).
19.3. У номінації ,,Традиційна народна іграшка”:
за перше місце
грошовою винагородою в сумі 1300 грн.:
– Данилову Аліну, ученицю Семенівського навчально-виховного
комплексу № 2 Семенівської селищної ради, робота – ,,Народна іграшка”
(керівник: Кузуб Людмила Анатоліївна);
за друге місце
грошовою винагородою в сумі 1000 грн:
–
Брашован
Марію,
ученицю
Глобинської
гімназії
№
1
імені В.Є. Курченка Глобинської міської ради, робота ,,Волошкова лялька”
(керівник: Жадан Ольга Юріївна);
за третє місце
грошовою винагородою в сумі 800 грн.:
– Астахова Дениса, учня 9-В класу Горішньоплавнівської спеціалізованої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням англійської
мови (керівник: Гнойова Ірина Олександрівна).
19.4. У номінації ,,Стилізована ялинка”:
за перше місце
грошовою винагородою в сумі 1300 грн.:
– вихованців гуртка ,,Народна творчість” Кременчуцького міського центру
позашкільної освіти (керівник: Король Дмитро Васильович);
за друге місце
грошовою винагородою в сумі 1000 грн:
– Казєєва Романа, учня Чорнухинського ліцею імені Г.С. Сковороди
Чорнухинської селищної ради, робота ,,Новорічне чудо” (керівник: Мельник
Тамара Миколаївна);
за третє місце
грошовою винагородою в сумі 800 грн.:
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– Ковніра Максима, учня Івановоселищенської загальноосвітньої
школи Глобинської міської ради, робота ,,Диво-ялинка” (керівник: Сердюк
Тетяна Олександрівна).
19.5. У номінації ,,Новорічний вінок”:
за перше місце
грошовою винагородою в сумі 1300 грн.:
– Євтушенко Марію, ученицю Полтавської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 29 Полтавської міської ради, робота ,,Різдвяний віночок”
(керівник: Таран Тетяна Володимирівна);
за друге місце
грошовою винагородою в сумі 1000 грн:
– Хабалову Анастасію, ученицю Бобрівницької загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів Зіньківської міської ради, робота ,,Новорічний вінок” (керівник:
Лисак Ніна Володимирівна);
за третє місце
грошовою винагородою в сумі 800 грн.:
– вихованців гуртка ,,Чарівна майстерня” комунального закладу ,,Центр
дитячої та юнацької творчості” Терешківської сільської ради, робота
,,Новорічно-різдвяний настрій” (керівник: Мосюндзь Наталія Іванівна).
19.6. У номінації ,,Новорічний подарунок”:
за перше місце
грошовою винагородою в сумі 1300 грн.:
– Поночовну Анастасію, ученицю Полтавської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 29 Полтавської міської ради, робота ,,Новорічний гном”
(керівник: Лутченко Ольга Іванівна);
за друге місце
грошовою винагородою в сумі 1000 грн:
– Міщан Владиславу, ученицю Семенівського навчально-виховного
комплексу № 2 Семенівської селищної ради, робота ,,Калинова зима” (керівник:
Кузуб Людмила Анатоліївна);
за третє місце
грошовою винагородою в сумі 800 грн.:
– Сліпець Надію, ученицю Дмитрівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Горішньоплавнівської міської ради, робота ,,АнтіС 20-21”
(керівник: Костенко Олеся Богданівна).
19.7. Грамотою за пропаганду серед учнівської молоді руху зі збереження
хвойних дерев:
– Аль Шаттел Аміну, вихованку гуртка ,,Цікава зоологія” Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
– Андреєву Поліну, ученицю Полтавської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 29 Полтавської міської ради;
–
Балюк
Маргариту,
вихованку
гуртка
,,М’яка
іграшка”
Великобагачанського
будинку
дитячої
та
юнацької
творчості
Великобагачанської селищної ради;
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– Басову Єлизавету, ученицю Горішньоплавнівської спеціалізованої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням англійської
мови Горішньоплавнівської міської ради;
– Бахвалова Олексія, вихованця гуртка ,,Образотворче мистецтво”
Кременчуцького
еколого-натуралістичного
центру
учнівської
молоді
Кременчуцької міської ради;
– Білокінь Софію, вихованку гуртка ,,Бісерок” Полтавського міського
центру позашкільної освіти Полтавської міської ради;
– Білоус Богдану, вихованку гуртка ,,Глиняна іграшка” Семенівського
будинку дитячої та юнацької творчості Семенівської селищної ради;
– Божинську Катерину, вихованку гуртка ,,Спортивний туризм”
комунального закладу ,,Полтавський обласний центр національно-патріотичного
виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді”;
– Бойко Анастасію, вихованку гуртка ,,Чарівна голка” філії Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у Полтавському
районі;
– Бойко Єлизавету, Шрам Софію, вихованок гуртка образотворчого
мистецтва ,,Колорит” Хорольського центру дитячої та юнацької творчості;
–
Борсук
Вероніку,
ученицю
Чорнухинського
ліцею
імені Г.С. Сковороди Чорнухинської селищної ради;
–
Брашован
Марію,
ученицю
Глобинської
гімназії
№
1
імені В.Є. Курченка Глобинської міської ради;
– Бреуса Дениса, учня опорного закладу загальної середньої освіти
,,Селещинський ліцей” Машівської селищної ради;
– Бурик Евеліну, вихованку Хорольського будинку дитячої та юнацької
творчості;
– Буряк Софію, вихованку гуртка ,,Світ тераріуму” Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
– Буценіну Мілану, вихованку гуртка ,,Бісерок” Полтавського міського
центру позашкільної освіти Полтавської міської ради;
– Ванду Іллю, учня Пальчиківського навчально-виховного комплексу
Полтавської міської ради;
–Варнавську Поліну, вихованку гуртка образотворчого мистецтва ,,Етюд”
Семенівського будинку дитячої та юнацької творчості Семенівської селищної
ради;
– Васик Камілу, вихованку гуртка соломоплетіння ,,Колосок”
Хорольського центру дитячої та юнацької творчості;
– Василенко Світлану, ученицю Старосанжарського закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Оксани Мешко Малоперещепинської
сільської ради;
– Ведмідь Анну, вихованку Оржицького будинку дитячої та юнацької
творчості;
– Величко Анастасію, ученицю 2 класу Вацівської філії І-ІІ ступенів імені
В. Тюріна Терешківського ліцею Терешківської сільської ради;
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– вихованців гуртка ,,Барви природи” Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник гуртка Чистякова
Юлія Іванівна);
–вихованців гуртка ,,Барви природи” Полтавського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді (керівник гуртка Васюк Євгенія
Анатоліївна);
– вихованців гуртка ,,Барви природи” Решетилівської філії Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
– вихованців гуртка ,,Виготовлення сувенірів” Кременчуцького міського
центру позашкільної освіти Кременчуцької міської ради;
– вихованців гуртка ,,Джерело творчості” Котелевського будинку дитячої
та юнацької творчості Котелевської селищної ради;
– вихованців гуртка ,,Квіткова фантазія” Полтавського міського центру
позашкільної освіти Полтавської міської ради;
– вихованців гуртка ,,Країна майстрів” Бричківського сільського клубу
Полтавської міської ради;
– вихованців гуртка ,,Рукодільниця” Рудківської гімназії Гребінківської
міської ради;
– вихованців гуртка ,,Чарівна голка” філії Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у Полтавському районі;
– вихованців гуртка ,,Чарівна майстерня” Котелевського будинку дитячої
та юнацької творчості Котелевської селищної ради;
– вихованців гуртка ,,Юний хімік” філії Полтавського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді у Полтавському районі;
– вихованців гуртка ,,Юні підприємці” Кобеляцької філії Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
– Вітованову Діану, ученицю комунального закладу ,,Полтавська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11”;
– Влошпенко Софію, вихованку гуртка ,,Чарівна голка” філії Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у Полтавському
районі;
– Вовк Вікторію, ученицю Мартинівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Великобудищанської сільської ради;
–Войтенко Анастасію, ученицю 5-Б класу Кременчуцької гімназії № 8
Кременчуцької міської ради;
– Глобу Анастасію, ученицю Тарасівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Зіньківської міської ради;
– Гнойового Кирила, Гнойового Костянтина, учнів опорного закладу
освіти ,,Новогалещинський ліцей” Новогалещинської сільської ради;
– Головіну Софію, вихованку Семенівського будинку дитячої та юнацької
творчості Семенівської селищної ради;
– Гончаренко Надію, вихованку гуртка ,,Країна майстрів” Бричківського
сільського клубу Полтавської міської ради;
– Горбаня Владислава, учня Пальчиківського навчально-виховного
комплексу Полтавської міської ради;
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–
Горевого
Нікіту,
учня Пальчиківського навчально-виховного
комплексу Полтавської міської ради;
– Горєлова Миколу, вихованця гуртка ,,Колорит” Позашкільного
навчального закладу центр дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської
міської ради;
– Григоренко Алісу, вихованку гуртка ,,Чарівна майстерня” Пирятинської
станції юних натуралістів Пирятинської міської ради;
– Грисюк Єлизавету, вихованку гуртка ,,Образотворче мистецтво”
Кременчуцького
еколого-натуралістичного
центру
учнівської
молоді
Кременчуцької міської ради;
– Губенко Владу, ученицю Семенівського навчально-виховного комплексу
№ 1 імені М.М. Хорунжого Семенівської селищної ради;
– Гузик Анастасію, ученицю комунального закладу ,,Полтавська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11” Полтавської міської ради;
– Дайментову Євгенію, ученицю комунального закладу ,,Полтавська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11” Полтавської міської ради;
– Дейкун Владиславу, вихованку гуртка народної іграшки ,,Вернісаж”
Хорольського будинку дитячої та юнацької творчості;
– Дем’яненко Діану, ученицю комунального закладу ,,Полтавська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11” Полтавської міської ради;
– Дериземлю Олександра, учня філії ,,Жуківська загальноосвітня школа
І ступеня” опорного закладу ,,Білицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 1” Білицької селищної ради;
– Деркача Романа, учня Тарасівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Зіньківської міської ради;
– Діденко Анастасію, вихованку гуртка народної творчості ,,Майстриня”
Хорольського центру дитячої та юнацької творчості;
– Діхтяря Ростислава, вихованця гутка ,,Барви природи” Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
– Драбинку Анну, ученицю Мартинівського закладу загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів Великобудищанської сільської ради;
– Дрок Вікторію, вихованку гуртка ,,Умілі руки” Глобинського центру
дитячої та юнацької творчості;
– Дубовик Валерію, ученицю Полтавської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 29 Полтавської міської ради;
– Дубовик Вероніку, ученицю Полтавської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 29 Полтавської міської ради;
– Дудогову Маргариту, вихованку гуртка ,,Квіткова фантазія”
Котелевського будинку дитячої та юнацької творчості Котелевської селищної
ради;
– Жмак Дарію, ученицю комунального закладу ,,Полтавська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11” Полтавської міської ради;
– Заворотню Дарину, вихованку гуртка народної творчості ,,Соняшник”
Хорольського будинку дитячої та юнацької творчості;
– Захарченко Анастасію, ученицю Дмитрівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Горішньоплавнівської міської ради;
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– Зуєву Євгенію, вихованку гуртка
,,Декоративно-ужиткове
мистецтво” Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Кременчуцької міської ради;
– Іванчу Ростислава, учня Яблунівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Оржицької селищної ради;
– Ількевич Катерину, вихованку гуртка ,,Художня вишивка” Глобинського
центру дитячої та юнацької творчості;
– Калініченко Вікторію, вихованку Пирятинської станції юних
натуралістів Пирятинської міської ради;
–Камуз Поліну, ученицю 2 класу Горішньоплавнівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 6;
– Карпенко Наталію, вихованку гуртка ,,Квіткова фантазія” Котелевського
будинку дитячої та юнацької творчості Котелевської селищної ради;
– Касіменко Тетяну, Півень Мілану, Павленко Марію, Павленко Софію,
вихованок гуртка в’язання гачком ,,В’язаночка” Хорольського центру дитячої та
юнацької творчості;
– Катасонову Єву, вихованку гуртка ,,Колорит” Позашкільного
навчального закладу центр дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської
міської ради;
– Кирильчук Марію, вихованку Центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Миргородської міської ради;
– Коваленко Аріну, ученицю 2-Б класу комунального закладу ,,Полтавська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 34” Полтавської міської ради;
– Ковнір Таїсію, ученицю Івановоселищенської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Глобинської міської ради;
– Козинець Анну, ученицю 6-Б класу Горішньоплавнівської
спеціалізованої
загальноосвітньої
школи
І-ІІІ
ступенів
№
5
імені Л.І. Бугаєвської;
–
Козіну
Єлизавету,
вихованку
гуртка
,,М’яка
іграшка”
Великобагачанського будинку дитячої та юнацької творчості;
– Корячку Катерину, вихованку Решетилівського дошкільного навчального
закладу ,,Ромашка” Решетилівської міської ради;
– Кошового Романа, вихованця Решетилівського дошкільного навчального
закладу ,,Ромашка” Решетилівської міської ради;
– Кравець Владиславу, вихованку гуртка виразного читання ,,Ластівка”
Хорольського центру дитячої та юнацької творчості;
– Кравецького Максима, учня опорного закладу ,,Калайдинцівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ф.Д. Рубцова” Лубенської міської
ради;
– Краснощок Уляну, вихованку гуртка ,,Юні охоронці природи”
Кременчуцького
еколого-натуралістичного
центру
учнівської
молоді
Кременчуцької міської ради;
– Крат Анастасію, вихованку гуртка ,,М’яка іграшка” Великобагачанського
будинку дитячої та юнацької творчості;
–Крикливого Єгора, учня опорного закладу ,,Пирятинська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 6”;
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– Криндес Діану, ученицю Розсошенської гімназії Щербанівської
сільської ради;
– Крутько Маргариту, вихованку гуртка ,,Народна творчість”
Великобагачанського будинку дитячої та юнацької творчості;
– Кубату Поліну, вихованку гуртка ,,Барви природи” Шишацької філії
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
– Кузнєцову Тетяну, вихованку гуртка ,,Флористика та живопис”
Полтавського міського центру позашкільної освіти;
–Кузьміна Микиту, учня 2 класу Горішньоплавнівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 6;
– Куратнік Ольгу, ученицю комунального закладу ,,Полтавська гімназія
,,Здоров’я” № 14” Полтавської міської ради;
–
Левченко
Аріну,
ученицю
Глобинської
гімназії
№
1
імені В.Є. Курченка Глобинської міської ради;
– Линюк Карину, Дерегу Софію, учениць Горішньоплавнівської
спеціалізованої
загальноосвітньої
школи
І-ІІІ
ступенів
№
5
імені Л.І. Бугаєвської;
– Литвиненко Анастасію, вихованку Чорнухинського будинку дитячої та
юнацької творчості;
– Личка Дениса, вихованця гуртка ,,Фольклорно-екологічне краєзнавство”
комунального закладу ,,Полтавський обласний центр національно-патріотичного
виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді”;
– Лубяницьку Ольгу, Головіну Альону, вихованок гуртка ,,Чарівна
майстерня” комунального закладу ,,Центр дитячої та юнацької творчості”
Терешківської сільської ради;
– Лугового Артема, вихованця гуртка ,,Чарівна майстерня” комунального
закладу ,,Центр дитячої та юнацької творчості” Терешківської сільської ради;
– Луценка Андрія, учня Дейкалівського опорного закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Зіньківської міської ради;
– Ляха Сергія, учня 3-А класу Кобеляцького ліцею № 2
імені Олеся Гончара;
– Максакову Маріанну, вихованку гуртка ,,Первоцвіт” Зіньківської станції
юних техніків;
– Маліченко Анастасію, вихованку гуртка ,,Фотонатуралісти” Кобеляцької
філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді;
– Медуху Тетяну, ученицю комунального закладу ,,Полтавська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11” Полтавської міської ради;
– Мельникова Ростислава, учня Тарасівської гімназії Зіньківської міської
ради;
– Мехтієва Раміна, учня комунального закладу ,,Полтавська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 Полтавської міської ради”;
– Микитинеко Єсенію, вихованку гуртка ,,Первоцвіт” Зіньківської станції
юних техніків;
– Мирошника Романа, учня Пальчиківського навчально-виховного
комплексу Полтавської міської ради;
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–
Михайленко
Анжеліку, ученицю Семенівського навчальновиховного комплексу № 2 Семенівської селищної ради;
– Мінєнкову Дарію, ученицю 8-Б класу опорного закладу ,,Оржицька
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені І.Я. Франка” Оржицької селищної
ради;
– Момот Вероніку, вихованку гуртка ,,Мій рідний край, моя земля”
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
– Невмиваку Василя, вихованця гуртка ,,Основи інформаційних
технологій” Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Кременчуцької міської ради;
– Ненчина Макара, учня 2 класу Горішньоплавнівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 6;
– Ніщенко Аліну, ученицю комунального закладу ,,Полтавська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11” Полтавської міської ради;
– Оверченка Івана, учня комунального закладу ,,Полтавська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11” Полтавської міської ради;
– Овчара Андрія, вихованця гуртка ,,Юні охоронці природи” Кобеляцької
філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді;
– Олексієнко Інну, ученицю Гирявоїськовецької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Лохвицької міської ради;
– Пазій Дарію, вихованку гуртка ,,Художня вишивка” Лубенського центру
дитячої та юнацької творчості Лубенської міської ради;
– Пасеку Ольгу, ученицю комунального закладу ,,Полтавська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11”;
– Петрик Любов, ученицю Лубенського закладу загальної середньої освіти
І-ІІІ ступенів № 4 Лубенської міської ради;
– Петякову Анастасію, вихованку гуртка народної творчості ,,Майстриня”
Хорольського будинку дитячої та юнацької творчості;
– Піддубну Анастасію, ученицю Полтавської гімназії № 32 Полтавської
міської ради;
– Полєтаєву Олександру, вихованку гуртка ,,Іграшки-сувеніри”
Лубенського центру дитячої та юнацької творчості Лубенської міської ради;
– Помєнка Назара, учня Мартинівського закладу загальної середньої освіти
І-ІІІ ступенів Великобудищанської сільської ради;
– Пономаренко Єву, ученицю Горішньоплавнівської спеціалізованої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням англійської
мови;
– Поп Софію, ученицю Драбинівського навчально-виховного комплексу
,,Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти”
Драбинівської сільської ради;
– Потоцьку Софію, ученицю Пирогівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Глобинської міської ради;
– Прилуцьку Анжелу, вихованку гуртка ,,Фольклорно-етнографічне
краєзнавство” комунального закладу ,,Полтавський обласний центр національно-
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патріотичного виховання, туризму та краєзнавства
учнівської
молоді
Полтавської обласної ради”;
– Радько Анну, вихованку гуртка народної творчості ,,Майстриня”
Хорольського будинку дитячої та юнацької творчості;
– Різницького Назара, вихованця Центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Миргородської міської ради;
– Романюк Олександру, вихованку гуртка ,,Чарівна майстерня”
комунального закладу ,,Центр дитячої та юнацької творчості” Терешківської
сільської ради;
– Руденко Вероніку, вихованку гуртка ,,Весела майстерня” Семенівського
будинку дитячої та юнацької творчостіСеменівської селищної ради;
– Сахацьку Тетяну, ученицю Крутобалківського навчально-виховного
комплексу ,,Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної
освіти” Драбинівської сільської ради;
– Седун Віту, ученицю комунального закладу ,,Полтавська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 11” Полтавської міської ради;
– Сивологу Кирила, учня Ставківського опорного навчально-виховного
комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний
заклад” Зіньківської міської ради;
– Силку Артема, учня Мартинівського закладу загальної середньої освіти
І-ІІІ ступенів Великобудищанської сільської ради;
– Сипка Микиту, учня комунального закладу ,,Полтавська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 11” Полтавської міської ради;
– Скляренко Анастасію, ученицю Семенівського навчально-виховного
комплексу № 1 імені М.М. Хорунжого Семенівської селищної ради;
– Скороходову Віолетту, вихованку гуртка ,,Декоративні квіти”
Позашкільного навчального закладу центр дитячої та юнацької творчості
Горішньоплавнівської міської ради;
– Солодкого Ярослава, вихованця гуртка ,,Художнє випалювання”
Гадяцького будинку дитячої та юнацької творчості;
– Сороку Данила, учня комунального закладу ,,Полтавська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 25” Полтавської міської ради;
– Спільну Єву, вихованку Решетилівського дошкільного навчального
закладу ,,Ромашка” Решетилівської міської ради;
– Старокожко Софію, вихованку гуртка ,,Квіткова фантазія” Котелевського
будинку дитячої та юнацької творчості Котелевської селищної ради;
– Старостенко Марію, ученицю Полтавської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 4 Полтавської міської ради;
– Статівку Ольгу, вихованку гуртка ,,Первоцвіт” Зіньківської станції юних
техніків;
– Студінського Володимира, учня філії ,,Жуківська загальноосвітня школа
І
ступеня”
опорного
закладу
,,Білицька
загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів № 1” Білицької селищної ради;
– Суржко Валерію, вихованку гуртка ,,Чарівний світ природи”
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
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– Терещенко Віру, вихованку гуртка
,,Спортивний
туризм”
комунального закладу ,,Полтавський обласний центр національно-патріотичного
виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної
ради”;
– Товму Марину, ученицю Полтавської гімназії № 32 Полтавської міської
ради;
– Тригуба Костянтина, вихованця Центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Миргородської міської ради;
–Трутень Дарію, ученицю Веселодолинської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів Глобинської міської ради;
– учнів 1 класу Чорнухинського ліцею імені Г.С. Сковороди
Чорнухинської селищної ради;
– учнів 5 класу Щербанівського ліцею Щербанівської сільської ради;
– Фомінову Марію, вихованку Глобинського центру дитячої та юнацької
творчості;
– Холковську Тетяну, вихованку гуртка ,,Народні ремесла” Котелевського
будинку дитячої та юнацької творчості Котелевської селищної ради;
– Хоменко Олену, ученицю 6-А класу Щербанівського ліцею
Щербанівської сільської ради;
– Цись Анастасію, вихованку гуртка соломоплетіння ,,Колосок”
Хорольського будинку дитячої та юнацької творчості;
– Черкас Таїсію, Волощенко Анастасію, учениць Хорішківського ліцею
імені М.В. Остроградського Козельщинської селищної ради;
– Чубик Ярославу, вихованку гуртка ,,Спортивний туризм” комунального
закладу ,,Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання,
туризму та краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради”;
– Шевченко Кіру, ученицю Ставківського опорного навчально-виховного
комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний
заклад” Зіньківської міської ради;
– Шевченко Марію, ученицю 8-Б класу Миргородської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 3 Миргородської міської ради;
– Шевченко Ольгу, вихованку Сенчанського будинку дитячої та юнацької
творчості Сенчанської сільської ради;
–
Шишло
Мілану,
ученицю
2
класу Горішньоплавнівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6;
– Шпіку Владислава, учня опорного закладу ,,Яреськівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ф.П. Борідька” Шишацької селищної
ради;
– Щербакову Анастасію, вихованку Кременчуцького екологонатуралістичного центру учнівської молоді Кременчуцької міської ради;
– Щукіну Камілу, вихованку Центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Миргородської міської ради;
– Юрченка Мирослава, учня Горішньоплавнівської спеціалізованої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням англійської
мови;
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– Ярешко Марину, вихованку гуртка
,,Казкова
скульптура”
Великобагачанського
будинку
дитячої
та
юнацької
творчості
Великобагачанської селищної ради.
19.8. Подякою за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в
екологічне виховання дітей та учнівської молоді:
– Гальченко Альону Вікторівну, педагога-організатора Вацівської філії
І-ІІ ступенів імені В. Тюріна Терешківського ліцею Терешківської сільської
ради;
– Гнойову Ірину Олександрівну, вчителя біології та основ здоров’я
Горішньоплавнівської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 4 з поглибленим вивченням англійської мови;
– Жадан Ольгу Юріївну, вчителя Глобинської гімназії № 1
імені В.Є. Курченка Глобинської міської ради;
– Короля Дмитра Васильовича, керівника гуртка ,,Народна творчість”
Кременчуцького міського центру позашкільної освіти Кременчуцької міської
ради;
– Костенко Олесю Богданівну, вчителя біології Дмитрівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Гоорішньоплавнівської міської ради;
– Кузуб Людмилу Анатоліївну, вчителя Семенівського навчальновиховного комплексу № 2 Семенівської селищної ради;
– Лебеденко Наталію Володимирівну, вчителя Градизької гімназії
імені Героя України Олександра Білаша Градизької селищної ради.
– Левченко Людмилу Геннадіївну, вчителя Глобинської гімназії № 1 імені
В.Є. Курченка Глобинської міської ради;
– Лисак Ніну Володимирівну, вчителя Бобрівницької загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Зіньківської міської ради;
– Литовченко Аллу Миколаївну, вчителя Градизької гімназії
імені Героя України Олександра Білаша Градизької селищної ради;
– Лутченко Ольгу Іванівну, вчителя Полтавської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 29 Полтавської міської ради;
– Мельник Тамару Миколаївну, вчителя Чорнухинського ліцею
імені Г.С. Сковороди Чорнухинської селищної ради;
– Мосюндзь Наталію Іванівну, керівника гуртка ,,Чарівна майстерня”
комунального закладу ,,Центр дитячої та юнацької творчості” Терешківської
сільської ради;
– Романенко Жанну Олександрівну, вчителя Семенівського навчальновиховного комплексу № 2 Семенівської селищної ради;
– Сердюк Тетяну Олександрівну, вчителя Івановоселищенської
загальноосвітньої школи Глобинської міської ради;
– Таран Тетяну Володимирівну, вчителя Полтавської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 29 Полтавської міської ради.
20. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу
„Вчимося заповідувати” грошовою винагородою
за перше місце в сумі 1300 грн.:
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– вихованців гуртка ,,Квіткова фантазія”
Карлівського
центру
позашкільної освіти Карлівської міської ради (керівник: Кузьменко Ірина
Миколаївна);
за друге місце в сумі 1000 грн:
– вихованців гуртка ,,Лілея” Центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської творчості Миргородської міської ради (керівник: Левченко Руслана
Олександрівна);
– учнів 7 класу Вороньківського ліцею імені О.Д. Перелета Чорнухинської
селищної ради (керівник: Ільїн Людмила Михайлівна);
за третє місце в сумі 800 грн.:
– вихованців екологічного загону ,,Пролісок” Гирявоісковецької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лохвицької міської ради (керівник:
Шмаль Тетяна Петрівна);
– вихованців гуртка ,,Основи біології” Полтавського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Вісич Катерина Павлівна);
– членів загону ,,Екологічна варта” спеціалізованої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням предметів природничоматематичного циклу ім. Л.І. Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради
(керівник: Калашник Валерій Вікторович).
21. Нагородити учасників обласного дитячого еколого-краєзнавчого
конкурсу ,,Малі ріки Полтавщини”
21.1. Грошовою винагородою
за перше місце в сумі 1300 грн.:
– вихованців гуртка ,,Квіткова фантазія” Карлівського центру позашкільної
освіти Карлівської міської ради (керівник: Кузьменко Ірина Миколаївна);
за друге місце в сумі 1000 грн.:
– вихованців гуртка ,,Спортивний туризм” Лубенського міського
дитячо-юнацького клубу спортивного орієнтування і туризму ,,Валтекс”,
учнів 10-Б класу закладу загальної середньої освіти № 1 Лубенської міської ради
(керівники:
Полонський
Микола
Миколайович,
Чорнуха
Вікторія
Олександрівна);
– екологічний загін ,,Аква Пироги” Пирогівського ліцею Глобинської
міської ради (керівник: Шакун Валентина Ярославівна);
за третє місце в сумі 800 грн.:
– Карандіну Анну, ученицю 11-А класу Полтавської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 34 Полтавської міської ради (керівник: Чабан Тамара
Іванівна);
–
учасників
екологічного
загону
,,Едельвейс”
Полтавської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 Полтавської міської ради (керівник:
Рогальська Віта Володимирівна);
– учнівський колектив гуртка ,,Дослідник” Комунального закладу
,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38 Полтавської міської ради
Полтавської області” (керівник: Мяло Вікторія Володимирівна).
21.2. Грамотою за активну участь:
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– Берсима Олександра, учня 10 класу
опорного
закладу
,,Вирішальненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сенчанської сільської
ради”;
– вихованців гуртка ,,Юні квітникарі” Градизької гімназії імені Героя
України Олександра Білаша Градизької селищної ради;
– Голуб Наталію, ученицю 9 класу Вороньківського ліцею імені
О.Д. Перелета Чорнухинської селищної ради;
– Ісіченко Анастасію, ученицю 6 класу Головачанського комунального
закладу загальної середньої освіти Терешківської сільської ради;
– Ісіченко Анну, ученицю 11 класу Головачанського комунального закладу
загальної середньої освіти Терешківської сільської ради;
– Ланцевича Владислава, учня 10 класу опорного закладу
,,Вирішальненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сенчанської сільської
ради”;
– Олешка Олега, вихованця гуртка ,,Юні ботаніки” Кременчуцького
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Кременчуцької міської ради;
– учнів 11 класу Малобакайського закладу загальної середньої освіти
І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради;
– членів загону ,,Екологічна варта” спеціалізованої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 5 імені Л.І. Бугаєвської Горішньоплавнівської міської
ради;
– членів загону ,,Пізнайки” Малобудищанської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Опішнянської селищної ради;
– Чобітько Аліну, ученицю 10 класу опорного закладу ,,Вирішальненська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сенчанської сільської ради”.
21.3. Подякою за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в
екологічне виховання дітей та учнівської молоді:
– Кузьменко Ірину Миколаївну, керівника гуртка ,,Квіткова фантазія”
Карлівського центру позашкільної освіти, учителя біології Карлівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Карлівської міської ради;
– Мяло Вікторію Володимирівну, вчителя біології Комунального закладу
,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38 Полтавської міської ради
Полтавської області”;
– Полонського Миколу Миколайовича, керівника гуртка ,,Спортивний
туризм” Лубенського міського дитячо-юнацького клубу спортивного
орієнтування і туризму ,,Валтекс”;
– Рогальську Віту Володимирівну, вчителя біології Полтавської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 Полтавської міської ради;
– Чабан Тамару Іванівну, вчителя Полтавської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 34 Полтавської міської ради;
– Чорнуху Вікторію Олександрівну, вчителя географії закладу загальної
середньої освіти № 1 Лубенської міської ради;
– Шакун Валентину Ярославівну, вчителя біології Пирогівського ліцею
Глобинської міської ради.
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22.
Нагородити
учасників обласного конкурсу-огляду колективів
екологічної просвіти ,,Земля – наш спільний дім”
22.1. У номінації ,,Екологічна агітбригада”:
за перше місце
грошовою винагородою в сумі 1800 грн.:
– екологічну агітбригаду ,,Екологічна варта” Горішньоплавнівської
спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 імені
Л.І. Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради;
за друге місце
грошовою винагородою в сумі 1500 грн.:
– екологічну агітбригаду ,,Свідома молодь” Пирятинського ліцею
Пирятинської міської ради;
за третє місце
грошовою винагородою в сумі 1300 грн.:
– екологічну агітбригаду ,,Джерело” Центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Миргородської міської ради.
22.2. У номінації ,,Екологічний театр (шоу)”:
за перше місце
грошовою винагородою в сумі 1800 грн.:
– екологічний театр ,,Романтики” Горішньоплавнівської спеціалізованої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 імені Л. І. Бугаєвської
Горішньоплавнівської міської ради;
за друге місце
грошовою винагородою в сумі 1500 грн.:
– екологічний театр ,,Світанок” Опорного закладу ,,Диканська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Диканської селищної ради;
за третє місце
грошовою винагородою в сумі 1300 грн.:
– екологічний театр ,,Друге дихання” Комунального закладу ,,Полтавська
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 35 Полтавської міської ради”.
23. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу
дитячого малюнку ,,Зоологічна галерея”
23.1. Дипломом Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді за виконавську майстерність та креативність в обласному
етапі:
– Бартусевич Марію, вихованку центру дитячої та юнацької творчості
Горішньоплавнівської міської ради – за роботи ,,Пантера”, ,,Шалений кінь”;
– Вакарчук Марину, ученицю Опришківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Глобинської міської ради – за роботи,,Фламінго рожевий”,
,,Крижень”;
– Глобу Поліну, вихованку Решетилівської філії Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді – за роботи ,,Щаслива
родина снігурів”, ,,Весела Коала”;

40
–
Говорищеву
Кароліну, ученицю Човно-Федорівської закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Опішнянської селищної ради
Полтавської області – за роботи ,,Лисиця”, ,,Синій кит”;
– Жовтяк Анастасію, вихованку комунального закладу ,,Новосанжарський
будинок дитячої та юнацької області” Новосанжарської селищної ради”;
– Карунну Аліну, Маховську Тетяну та Томенко Ліану, учнів
Нижньоланнівського навчально-виховного комплексу Ланнівської сільської ради
– за роботи ,,Червоні вогники горять”, ,,Таємничність півночі”;
– Кравченко Єлизавету, ученицю спеціалізованої загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням англійської мови
Горішньоплавнівської міської ради – за роботи,,Кішка-ведмідь”, ,,Перегуня –
рідкісний вид”;
– Криндач Анастасію, ученицю Івановоселищенської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Глобинської міської ради – за роботи ,,Полярний вовк”,
,,Лисиця”;
– Крутько Надію, ученицю спеціалізованої школи ім. В. Вернадського
Шишацької селищної ради Миргородського району – за роботи,,Колонки”,
,,Єнотовидний собака”;
– Любашевську Кіру, вихованку Миргородського центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Миргородської міської ради – за
роботи ,,Сон”, ,,Веселий лінивець”;
– Мельницьку Ірину, вихованку Центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Миргородської міської ради – за роботи ,,Господар пташиного
дворика”, ,,Співучий друг”;
– Михайлик Анну, вихованку Лохвицького міського центру дитячої та
юнацької творчості Лохвицької міської ради;
– Мургу Анастасію, вихованку Решетилівської філії Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
– Новак Софію, ученицю Тарасівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Зіньківської міської ради;
– Олешко Вікторію, ученицю Лохвицької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 2 Лохвицької міської ради Полтавської області – за роботи
,,Воля”, ,,Перед полюванням”;
– Парубок Дар’ю, ученицю спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 4 з поглибленим вивченням англійської мови Горішньоплавнівської
міської ради;
– Полтавець Ярославу, ученицю Великобудищанської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Диканської селищної ради;
– Сиргі Анастасію, ученицю Потічанської філії І-ІІ ступенів опорного
закладу ,,Решетилівський ліцей ім. І.І. Олійника” Решетилівської міської ради;
– Сліпко Дарію, вихованку комунального закладу ,,Новосанжарський
будинок дитячої та юнацької творчості Новосанжарської селищної ради”
Полтавської області – за роботи ,,Бобер”, ,,Одуд”;
– Стратан Вікторію, ученицю спеціалізованої школи ім. В.Вернадського
Шишацької селищної ради Миргородського району – за роботи ,,Мухоловка”,
,,Колібрі”;
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– учнівський колектив 7 класу Попівського
навчально-виховного
комплексу № 2 Карлівської міської ради – за роботи ,,Косуля”, ,,Черепаха
болотна”;
– Черепяну Дарину, вихованку Ценру дитячої та юнацької творчості
Горішньоплавнівської міської ради – за роботи ,,Пантера на полюванні”,
,,Чарівна лисиця”;
– Яницьку Дар’ю, Чулкова Станіслава, учнів Великорублівського
опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Великорублівської
сільської ради.
23.2. Нагородити грамотою Полтавського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді за творчий підхід та активну участь:
– Бережну Вікторію, ученицю опорного закладу ,,Вирішальненська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сенчанської сільської ради”
Миргородського району;
– Вертелецького Олекандра, учня Гадяцької спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів № 3 імені І. Виговського – за роботу ,,Романтичний лев”;
– Книш Вероніку, ученицю Полтавської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 24 Полтавської міської ради – за роботи ,,Синиця чубата”,
,,Лев”;
– Ковтун Оксану, ученицю Лубенської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 2 – за роботу ,,Жирафа”;
– Максюту Юлію, ученицю Градизької гімназії ім. Героя України
О. Білаша Градизької селищної ради;
– Миколаєнко Марію, вихованку Новосанжарського будинку дитячої та
юнацької творчсоті – за роботи ,,Лис”, ,,Колібрі”;
– Михайленко Яну, ученицю Тарасівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Зінківської міської ради;
– Назаренко Анастасію, ученицю Величківської гімназії Новооржицької
селищної ради – за роботи ,, Глухар”, ,,Жирафа”;
– Пінчук Аліну, ученицю Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів
№ 3 ім. І. Виговського – за роботу ,,Тхір степовий”;
– Сек Вероніку, ученицю Сагайдацького навчально-виховного комплексу
,,Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний
заклад” Шишацької селищної ради – за роботи ,,Хитра лисиця”, ,,Хатинка
бобра”;
– Сиргі Марію, ученицю Потічанської філії І-ІІ ступенів з дошкільним
підрозділом опорного закладу Решетилівський ліцей ім. І.Л. Олійника – за
роботи ,Лев”, ,,Самотній вовк”;
– Худика Віктора, учня Пронозівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Градизької селищної ради Кременчуцького району – за роботу
,,Колібрі”;
– Царук Ксенію, ученицю опорного закладу ,,Калайдинцівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. ім. Ф.Д. Рубцова” Лубенської міської
ради – за роботи ,,Кінь”, ,,Фламінго”;
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– Частухіну Юлію, ученицю Човно-Федорівського
закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Опішнянської селищної ради – за роботу
,,Руда красуня”;
– Юхименка Мирослава, учня Великорублівського опорного закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Великорублівської сільської ради – за
роботи ,,Пташка з далеких країв”, ,,Олень”.
23.3.
Нагородити
подякою
Полтавського
обласного
екологонатуралістичного центру учнівської молоді керівників творчих дитячих
об’єднань за вдалу організацію участі вихованців у конкурсі:
–
Величко
Інну
Миколаївну,
вчителя
Великобудищанського
спеціалізованого закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
Великобудищанської сільської ради;
– Костенко Ярославу Іванівну, вчителя Бірківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ супенів. ім. І. Цюпи Зіньківської міської ради;
– Нестеренко Ольгу Павлівну, керівника гуртка Пирятинської станції юних
натуралістів Пирятинської міської ради;
– Омелай Олену Володимиріву, вчителя образотворчого мистецтва
Градизької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 2 Градизької селищної ради;
–
Пащенко О.Г., учителя опорного закладу ,,Вирішальненська
загальноосвітня школа І-ІІІ супенів. Сенчанської сільської ради Миргородського
району;
– Слабку Людмилу Андріївну, керівника гуртка комунального закладу
,,Новосанжарський будинок дитячої та юнацької творчості Новосанжарської
селищної ради”.
24. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнського зльоту
учнівських лісництв
24.1. Грамотою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді за активну участь:
– Гадяцьке шкільне лісництво Опорного закладу ,,Зіньківська
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1” Зіньківської міської ради;
– Лютенківське учнівське лісництво Лютенського закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу М.Л. Величая
Лютенської сільської ради;
– шкільне лісництво ,,Лісоwood” Великобудищанської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Диканської селищної ради.
24.2. Подякою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді за активну діяльність у залученні дітей до природоохоронної
роботи, збереження зелених насаджень, організацію дослідницької роботи у
галузі лісового господарства:
– Беляєву Тетяну Григорівну, керівника шкільного лісництва ,,Лісоwood”
Великобудищанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Диканської
селищної ради;
– Козлова Миколу Івановича, керівника Худоліївського шкільного
лісництва Худоліївського закладу загальної середньої освіти Оболонської
сільської ради;
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– Мороз Інну Ігорівну, керівника Гадяцького
шкільного
лісництва
Опорного закладу ,,Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1”
Зіньківської міської ради;
– Пуденко Оксану Ростиславівну, керівника шкільного лісництва
,,Фотосинтез” Комунального закладу ,,Полтавський обласний науковий ліцейінтернат ІІ-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка”;
– Хазай Наталію Володимирівну, керівника учнівського лісництва ,,Дубок”
Опорного закладу загальної середньої освіти ,,Комишнянський ліцей
Комишнянської селищної ради”;
– Чорнобривець Тетяну Олексіївну, керівника Лютенківського учнівського
лісництва Лютенського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені
Героя Радянського Союзу М.Л.Величая Лютенської сільської ради.
25. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
В.о. директора

Людмила СУСАХІНА

