
 

 

 

 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

29.10.2021     м.Полтава     № 371

        

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 еколого-

натуралістичного напряму”, плану роботи Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді на 2021 рік проведено обласні 

масові заходи еколого-натуралістичного напряму з дотриманням умов 

протиепідемічних заходів та підведено підсумки обласного етапу 

всеукраїнських 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, обласних конкурсів, акцій ,,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 еколого-

натуралістичного 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 обласного етапу Всеукраїнської акції 

,,В об’єктиві натураліста”  

за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– П’ятницьку Ірину, ученицю Опорного закладу ,,Вирішальненська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сенчанської сільської ради 

Миргородського району” (керівник: Пащенко Ольга Григорівна); 

за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

 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 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

 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). 

 

2. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

,,Галерея кімнатних рослин”  

за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– вихованців гуртка ,,Екофітодизайн” Калашниківського навчально-

виховного комплексу Мачухівської сільської ради (керівник: Новоселецька 

Тамара Іванівна); 

за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
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– 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 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– вихованців гуртка ,,Любителі домашніх тварин” Карлівського міського 

центру позашкільної освіти (керівник: Таран Вікторія Олександрівна); 

– вихованців гуртка ,,Цікава зоологія” Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Костюк Оксана 

Анатоліївна); 

– колектив вихованців Кременчуцького еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді (керівник: Бугайова Галина Володимирівна). 

 

3. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

експериментально-дослідницьких робіт з природознавства ,,Юний дослідник” 

 

3.1. За напрямом ,,Я і природа” 

за перше місце 

дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації:  

– 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 

дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– Геращенко Дар’ю, ученицю 4 класу Пальчиківського навчально-

виховного комплексу Полтавської міської ради (керівник: Чайка Наталія 

Василівна); 

за третє місце 

дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації:  

– 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). 

 

3.2. За напрямом ,,Тваринний світ” 

за перше місце 

дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– Бабенко Лізу, Брухна Андрія, Логвиненко Анастасію, вихованців гуртка 

,,Знавці тераріумів” Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді (керівник: Петренко Вікторія Юріївна); 
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за друге місце 

дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації:  

– Волошина Владислава, вихованця Кременчуцького еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Попович Наталія 

Анатоліївна); 

за третє місце 

дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації:  

– Гнойового Артема, учня 5 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням англійської мови 

Горішньоплавнівської міської ради (керівник: Гнойова Ірина Олександрівна). 

 

3.3. За напрямом ,,Охорона здоров’я” 

за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– 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 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– Момот Вероніку, вихованку гуртка ,,Мій рідний край, моя земля” 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

(керівник: Чайка Тетяна Василівна); 

за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– Чех Наталію, ученицю 3 класу Решетилівської філії І ступеню опорного 

закладу ,,Решетилівський ліцей імені І.Л. Олійника” Решетилівської міської 

ради (керівник: Ярощук Наталія Юріївна). 

 

3.4. За напрямом ,,Рослини навколо нас” 

за перше місце 

дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації:  

– Снісара Богдана, учня 4 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів     

№ 1 Горішньоплавнівської міської ради (керівник: Кострикіна Світлана 

Геннадіївна); 

за друге місце 

дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– Лаврик Інну, вихованку гуртка ,,Юні рослинники” Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: 

Лаврик Наталія Миколаївна); 

за третє місце 

дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації:  

– Олешка Олега, вихованця гуртка ,,Юні квітникарі” Кременчуцького 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Олешко 

Людмила Миколаївна). 
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3.5. За напрямом ,,Народознавство, краєзнавство” 

за перше місце 

дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

 Петрусенко Дар’ю, ученицю 3 класу загальноосвітньої школи              

І-ІІІ ступенів № 1 Горішньоплавнівської міської ради (керівник: Петрусенко 

Інна Іванівна); 

за друге місце 

дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– Мащак Марію, ученицю 3 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням предметів природничо-

математичного циклу імені Л.І. Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради 

(керівник: Бондарчук Людмила Володимирівна); 

за третє місце 

дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– Соколовську Таїсію, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів    

№ 3 імені В.О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради (керівник: 

Яременко Тетяна Дмитрівна). 
 

4. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнської 

природоохоронно-пропагандистської акції ,,Великий зимовий облік птахів – 

2021” 

за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– 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 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– 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 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– біологічний гурток ,,Екос” Божківського навчально-виховного 

комплексу Новоселівської сільської ради (керівник: Васюкова Надія 

Миколаївна); 

– вихованців гуртка ,,Цікава зоологія” Полтавського обласного еколого-

натуралістичного 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). 
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5. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнської акції ,,Птах 

року” 

за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– гурток ,,Юні орнітологи” Будинку дитячої та юнацької творчості 

Котелевської селищної ради (керівник: Колевид Леся Олексіївна); 

за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– гурток ,,Знавці тераріумів” Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Петренко Вікторія 

Юріївна); 

– гурток ,,Цікава зоологія” Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Костюк Оксана 

Анатоліївна); 

за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– 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 природничо-

математичного циклу імені Л.І. Бугаєвської (керівник: Біленко Людмила 

Аркадіївна). 

 

6. Нагородити учасників Всеукраїнської трудової акції ,,Дослідницький 

марафон” 

за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– учнівський та педагогічний колективи Кременчуцького еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Кременчуцької міської ради 

(керівник: Бельська Валентина Василівна); 

за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– вихованців гуртка ,,Знавці тераріумів” Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Петренко Вікторія 

Юріївна); 

за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– юннатів гуртка ,,Вітамінчик” Центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді м. Миргород (керівник: Макаренко Тетяна Віталіївна). 

 



7 
 

7. Нагородити учасників Всеукраїнської трудової акції ,,Ліси для 

нащадків” 

за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– учасників агітбригади ,,Зелений патруль” Комунального закладу 

позашкільної освіти ,,Будинок дитячої та юнацької творчості” Опішнянської 

селищної ради (керівник: Кардаш Наталія Григорівна); 

за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– вихованців гуртка ,,Юні валеологи” філії Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у Полтавському районі 

(керівник: Любимовська Тетяна Сергіївна); 

за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– юннатів гуртка ,,Саду мого дивосвіт” Центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді м. Миргород (керівник: Макаренко Тетяна 

Віталіївна).   

 

8. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнської трудової акції 

,,Кролик” 

за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– вихованців гуртка ,,Юні кролівникиˮ Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Титаренко Тетяна 

Миколаївна); 

за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– юннатів гуртка ,,Юні кролівникиˮ Центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді м. Миргород (керівник: Ломовцева Ірина 

Миколаївна); 

за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– Найдюка Ярослава, вихованця гуртка ,,Юні екологиˮ Пирятинської 

станції юних натуралістів Пирятинської міської ради (керівник: Новак 

Людмила Олександрівна).  

 

9. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнської трудової акції 

,,Юннатівський зеленбуд” 

за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– вихованців творчого об’єднання ,,Друзі природи” Семенівського 

будинку дитячої та юнацької творчості (керівник: Бабарика Валентина 

Геннадіївна); 

за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
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– 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 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– 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 м. Миргород (керівник: Макаренко Тетяна 

Віталіївна). 

 

10. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу  

навчально-дослідних земельних ділянок 

за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– колектив Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді (завідувач відділу сільського господарства: Пугачова Ірина 

Ярославівна); 

за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації:  

– колектив Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Миргородської міської ради (керівник: Левченко Руслана Олександрівна). 

 

11. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнської трудової акції 

,,Плекаємо сад” 

за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– вихованців гуртка ,,Юні агрохіміки” Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Лаврик Наталія 

Миколаївна); 

за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– юннатів гуртка ,,Саду мого дивосвіт” Центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді Миргородської міської ради (керівник: Макаренко 

Тетяна Віталіївна); 

за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
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– вихованців гуртка ,,Юні ботаніки” Кременчуцького еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Кременчуцької міської ради 

(керівник: Олешко Людмила Миколаївна). 

 

12. 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” 

за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– вихованців гуртка ,,Юні овочівники” Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Лаврик Наталія 

Миколаївна); 

за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– 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 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– вихованців гуртка ,,Природа рідного краю” Шишацької філії 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

(керівник: Яровий  Юрій Володимирович); 

– вихованців гуртка ,,Юні кролівники” Полтавського обласного еколого-

натуралістичного 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). 

 

13. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

,,Парки – легені міст і сіл” 

за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– членів пошукового загону ,,Мандрівники” Полтавської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 (керівники: Макаренко Надія 

Петрівна, Щочка Марина Юріївна);  

за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– творче  об’єднання ,,Друзі природи” Семенівського будинку дитячої та 

юнацької творчості (керівник: Бабарика Валентина Геннадіївна); 

– творчу групу Полтавської гімназії № 21 (керівник: Татаріна Тетяна 

Іванівна); 
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за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– 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 КЗ ,,Полтавська гімназія № 32” (керівник: Даниленко 

Наталія Володимирівна). 

 

14. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

дитячого малюнку ,,Зоологічна галерея” 

за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– Алексіну Олесю, ученицю комунального закладу ,,Новосанжарський 

будинок дитячої та юнацької творчості Новосанжарської селищної ради”  за 

роботи ,,Качки прилетіли”, ,,Веселі лисенята”; 

– Гребенюка Владислава, учня Веселодолинської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Глобинської міської ради за роботи ,,Коала”, ,,Заєць-русак”; 

– Мальцева Захара, учня Калениківського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради за роботи ,,Лісовий красень”, 

,,На відпочинку”; 

за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– Журбу Дар`ю, ученицю Пирятинського ліцею Пирятинської міської 

ради за роботи ,,Одуд – чарівна пташка”, ,,Пернатий красень”; 

– Кошиль Марію, ученицю Глобинської гімназії № 1 імені В.Є Курченка 

Глобинської міської ради за роботи ,,Нікаразький голуб”, ,,Синиця вусата”; 

– Кулішову Вікторію, ученицю Кременчуцького ліцею № 10 ,,Лінгвіст” за 

роботи ,,Чорна пантера”, ,,Лось”; 

– Прогрущенко Аліну, ученицю Гребінківської гімназії Гребінківської 

міської ради за роботи ,,FoxTraveller (лисичка)”, ,,Пухнастик”; 

– Раку Андрія, учня опорного закладу ,,Вирішальненська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Сенчанської сільської ради” за роботи ,,Колібрі”, ,,Грак”; 

– Черкасову Вікторію, ученицю Великокринківської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Глобинської міської ради за роботи ,,Біла чапля”, ,,Птах-

секретар”; 

за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– Ватулю Павла, учня Градизької гімназії імені Героя України О. Білаша 

Градизької селищної ради за роботи ,,Барвисті папуги”, ,,Жовтогруді синички”; 

– Оврамко Євгенію, ученицю Великобудищанського спеціалізованого 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Великобудищансьокї сільської 

ради за роботи ,,Гордість Австралії”, ,,Невтомний санітар лісу”; 
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– Омелай Дар’ю, ученицю Градизької загальноосвітньої школи                  

І-ІІ ступенів № 2 Градизької селищної ради за роботи ,,Кінь Пржевальського”, 

,,Жираф – велетень савани”; 

– Сухову Діану, ученицю Градизької загальноосвітньої школи                   

І-ІІ ступенів № 2 Градизької селищної ради за роботи ,,Снігур”, ,,Папуга”; 

– Тараско Софію, ученицю Бірківської загальноосвітньої школи                

І-ІІІ ступенів імені І.А. Цюпи Зіньківської міської ради за роботи ,,Мене 

тривожить тиша ночі”, ,,Біла любов серед північого сяйва”; 

– Тихолаз Надію, вихованку Пирятинської станції юних натуралістів; 

– Тіщенко Ярославу, вихованку Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді за роботи ,,Жовта пташка”, 

,,Корабель пустелі”; 

– Шайногу Юлію, ученицю Пронозівської загальноосвітньої школи                  

І-ІІІ ступенів Градизької селищної ради за роботи ,,Папуга”, ,,Сови”; 

– Шевченко Ольгу, вихованку Сенчанського Будинку дитячої та юнацької 

творчості за роботи ,,Лисичка”, ,,У нашому лісочку”. 

 

15. Нагородити учасників обласної акції „Зелений паросток 

майбутнього” 

 

15.1. В операціях „Чисте подвір’я”, „Жива зелена хвиля подвір’я” 

за перше місце 

дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– групу учнів 6-Г класу комунального закладу „Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38” Полтавської міської ради (керівник: 

Мухіна Світлана Григорівна); 

за друге місце 

дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– учнівський колектив Полтавського ліцею № 13 ,,Успіх” Полтавської 

міської ради (керівник: Зубко Олександр Анатолійович); 

за третє місце 

дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– Миця Мирослава, учня 8 класу гімназії № 35 Полтавської міської ради 

(керівник: Грисик Ірина Михайлівна). 

 

15.2. В операції „Чисті прибережні смуги – живі водні плеса і джерела” 

за перше місце 

дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– агітбригаду „Зелений патруль” комунального закладу позашкільної 

освіти ,,Будинок дитячої та юнацької творчості” Опішнянської селищної ради 

(керівник: Кардаш Наталія Григорівна); 

за друге місце 

дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 



12 
 

– вихованців гуртка „Цікавий світ акваріума” Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Петренко 

Вікторія Юріївна); 

за третє місце 

дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– членів гуртка „Цікавий тераріум” Центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді Миргородської міської ради (керівник: Мазанка 

Світлана Вікторівна). 

 

15.3. В операції ,,Лісам, паркам, скверам – бути чистими” 

за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– вихованців гуртка „Цікавий світ акваріума” Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Петренко 

Вікторія Юріївна); 

за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– вихованців гуртка „Лікарські рослини” Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Боєва Альона 

Михайлівна); 

за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– творче об’єднання ,,Друзі природи” Семенівського будинку дитячої та 

юнацької творчості (керівник: Бабарика Валентина Геннадіївна). 

 

16. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнської трудової акції 

„Парад квітів біля школи” 

за перше місце 

дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– членів гуртка ,,Екофітодизайн” Калашниківського навчально-виховного 

комплексу Мачухівської сільської ради (керівник: Новоселецька Тамара 

Іванівна); 

за друге місце 

дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– учнівський колектив Дейкалівського опорного закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Зіньківської міської ради (керівник: Захарова 

Ольга Василівна); 

за третє місце 

дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– учнів 6-Б класу Карлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 

Карлівської міської ради (керівник: Дузенко Алла Станіславівна). 

 

17. Нагородити учасників обласної акції „Рослини – рятівники від 

радіації” 
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за перше місце 

дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– вихованців гуртка ,,Лікарські рослини” Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Боєва Альона 

Михайлівна); 

за друге місце 

дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– вихованців гуртка ,,Зелена аптека” Центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді Миргородської міської ради (керівник: Левченко 

Руслана Олександрівна); 

– вихованців гуртка ,,Основи біології” Кременчуцького еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Невмивако Тетяна 

Володимирівна); 

за третє місце 

дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– 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 еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Діхтяр Юлія Іванівна). 

 

18. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнського еколого-

натуралістичного походу „Біощит” 

за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– Гордієнко Дарину, ученицю 9 класу Вороньківського ліцею               

імені О.Д. Перелета Чорнухинської селищної ради (керівник: Ляшенко Світлана 

Іванівна); 

за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– 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 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– вихованців гуртка ,,Юні біологи” філії Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у Полтавському районі 

(керівник: Бажан Євгеній Анатолійович); 
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– вихованців гуртка „Любителі домашніх тварин” Центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді Миргородської міської ради 

(керівник: Мазанка Світлана Вікторівна); 

– учнівський та педагогічний колектив Кременчуцького еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Бєльська Валентина 

Василівна). 

 

19. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу ,,До 

чистих джерел” 

за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– членів загону ,,Екологічна варта” спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням предметів природничо-

математичного циклу імені Л.І. Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради 

(керівник: Калашник Валерій Вікторович); 

за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– 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 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– 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); 

– 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). 

 

20. Нагородити учасників обласного конкурсу ,,Мій рідний край, моя 

земля” за напрямом ,,Практична природоохоронна робота і екологія” 

за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
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– 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 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– 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 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– 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). 

 

21. Нагородити учасників обласного конкурсу екологічних плакатів 

,,Природа і люди” 

за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– Мальовану Аліну, ученицю 11 класу Комунального закладу 

,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 Полтавської міської 

ради” (керівник: Тесля Ольга Валеріївна); 

за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– 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 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– Бородина Владислава, учня Веселодолинської гімназії-філії 

Великокринківського ліцею Глобинської міської ради (керівник: Бородина 

Марина Іванівна); 

– Лисенко Вікторію, вихованку гуртка ,,Квіткові фантазії” Центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Миргородської міської 

ради (керівник: Тригуб Ірина Володимирівна); 
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– Твердохліб Тетяну, ученицю 8 класу Великопавлівської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів Зіньківської міської ради (керівник: Сластьон Валентина 

Володимирівна. 

 

22. Нагородити учасників обласного конкурсу-огляду ,,Збережи ялинку” 

 

22.1. У номінації ,,Новорічно-різдвяна композиція”: 

за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– Бесарабова Івана, Бесарабова Олексія, учнів Глобинської гімназії         

№ 1 імені В.Є. Курченка Глобинської міської ради, робота ,,Рукодільниця” 

(керівник: Левченко Людмила Геннадіївна); 

за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– вихованців гуртка ,,Чарівна майстерня” комунального закладу ,,Центр 

дитячої та юнацької творчості” Терешківської сільської ради, робота ,,В 

очікуванні новорічного дива” (керівник: Мосюндзь Наталія Іванівна);  

за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– 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). 

 

22.2. У номінації ,,Сюжетна композиція”: 

за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– Безпалько Катерину, ученицю Семенівського навчально-виховного 

комплексу № 2 Семенівської селищної ради, робота ,,Символ Нового року”. 

(керівник: Романенко Жанна Олександрівна); 

за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– Ватулю Павла, учня Градизької гімназії імені Героя України 

Олександра Білаша Глобинського району, робота ,,Незрівнянна Солоха і Чорт” 

(керівник: Литовченко Алла Миколаївна); 

за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– Бублика Данила, учня Градизької гімназії імені Героя України 

Олександра Білаша Глобинського району, робота ,,Новорічний ранок в лісі” 

(керівник: Лебеденко Наталія Володимирівна). 

 

22.3. У номінації ,,Традиційна народна іграшка”: 

за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
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– Данилову Аліну, ученицю Семенівського навчально-виховного 

комплексу № 2 Семенівської селищної ради, робота – ,,Народна іграшка” 

(керівник: Кузуб Людмила Анатоліївна); 

за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– Брашован Марію, ученицю Глобинської гімназії № 1                                  

імені В.Є. Курченка Глобинської міської ради, робота ,,Волошкова лялька” 

(керівник: Жадан Ольга Юріївна); 

за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– Астахова Дениса, учня 9-В класу Горішньоплавнівської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням 

англійської мови (керівник: Гнойова Ірина Олександрівна). 

 

22.4. У номінації ,,Стилізована ялинка”: 

за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– вихованців гуртка ,,Народна творчість” Кременчуцького міського 

центру позашкільної освіти (керівник: Король Дмитро Васильович); 

за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– Казєєва Романа, учня Чорнухинського ліцею імені Г.С. Сковороди 

Чорнухинської селищної ради, робота ,,Новорічне чудо” (керівник: Мельник 

Тамара Миколаївна); 

за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– Ковніра Максима, учня Івановоселищенської загальноосвітньої школи 

Глобинської міської ради, робота ,,Диво-ялинка” (керівник: Сердюк Тетяна 

Олександрівна). 

 

22.5. У номінації ,,Новорічний вінок”: 

за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– Євтушенко Марію, ученицю Полтавської загальноосвітньої школи                

І-ІІІ ступенів № 29, робота ,,Різдвяний віночок” (керівник: Таран Тетяна 

Володимирівна); 

за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– Хабалову Анастасію, ученицю Бобрівницької загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів Зіньківської міської ради, робота ,,Новорічний вінок” (керівник: 

Лисак Ніна Володимирівна); 

за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
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– вихованців гуртка ,,Чарівна майстерня” комунального закладу ,,Центр 

дитячої та юнацької творчості” Терешківської сільської ради, робота 

,,Новорічно-різдвяний настрій” (керівник: Мосюндзь Наталія Іванівна). 

 

22.6. У номінації ,,Новорічний подарунок”: 

за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– Поночовну Анастасію, ученицю Полтавської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 29, робота ,,Новорічний гном” (керівник: Лутченко Ольга 

Іванівна); 

за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– Міщан Владиславу, ученицю Семенівського навчально-виховного 

комплексу № 2 Семенівської селищної ради, робота ,,Калинова зима” (керівник: 

Кузуб Людмила Анатоліївна); 

за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– Сліпець Надію, ученицю Дмитрівської загальноосвітньої школи                 

І-ІІІ ступенів Горішньоплавнівської міської ради, робота ,,АнтіС 20-21” 

(керівник: Костенко Олеся Богданівна). 

 

23. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу  

„Вчимося заповідувати” 

за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– вихованців гуртка ,,Квіткова фантазія” Карлівського центру 

позашкільної освіти Карлівської міської ради (керівник: Кузьменко Ірина 

Миколаївна); 

за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– 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 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– вихованців  екологічного загону ,,Пролісок” Гирявоісковецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лохвицької міської ради (керівник: 

Шмаль Тетяна Петрівна); 

– вихованців гуртка ,,Основи біології” Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Вісич Катерина 

Павлівна); 

– членів загону ,,Екологічна варта” спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням предметів природничо-
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математичного циклу ім. Л.І. Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради 

(керівник: Калашник Валерій Вікторович). 

 

24. Виконувачу обов’язків директора Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Сусахіній Л. 

 

24.1. Здійснити нагородження призерів обласних конкурсів, акцій, 

проєктів грошовими преміями відповідно до кошторисних призначень, 

передбачених в кошторисі закладу на дані цілі.  

 

24.2. Нагородити грамотами учасників обласного етапу всеукраїнських 

акцій, конкурсів, проєктів. 

 

25. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор         Віта КОВАЛЬСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	– Нерубаєва Андрія, учня 5 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 імені В.О.Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради (керівник: Безнос Станіслав Васильович);
	– Момот Вероніку, вихованку гуртка ,,Мій рідний край, моя земля” Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Чайка Тетяна Василівна);
	– Чех Наталію, ученицю 3 класу Решетилівської філії І ступеню опорного закладу ,,Решетилівський ліцей імені І.Л. Олійника” Решетилівської міської ради (керівник: Ярощук Наталія Юріївна).
	– Снісара Богдана, учня 4 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів     № 1 Горішньоплавнівської міської ради (керівник: Кострикіна Світлана Геннадіївна);
	– Лаврик Інну, вихованку гуртка ,,Юні рослинники” Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Лаврик Наталія Миколаївна);
	– Олешка Олега, вихованця гуртка ,,Юні квітникарі” Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Олешко Людмила Миколаївна).
	– Мащак Марію, ученицю 3 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу імені Л.І. Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради (керівник: Бондарчук Людмила Володимирі...
	– Соколовську Таїсію, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів    № 3 імені В.О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради (керівник: Яременко Тетяна Дмитрівна).

