
 
 
 
 
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
29.10.2020     м. Полтава     № 320 
             
 
Про   підсумки  обласних  
конкурсів, акцій, проєктів  
еколого-натуралістичного  
напряму 
 

Відповідно до планів роботи Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації, Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді на 2020 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”, на кращу навчально-
дослідну земельну ділянку, ,,Парад квітів біля школи”, обласних конкурсів, 

акцій ,,Мій рідний край, моя земля”, ,,Зелений паросток майбутнього”, 
,,Годівничка”, ,,Збережи ялинку”, ,,Рослини – рятівники від радіації”, 
екологічних плакатів ,,Природа і люди”. 

У заходах взяли участь 4264 школярі, 977 колективів із 23 районів, 6 міст 

та 16 об’єднаних територіальних громад області. 
Активними учасниками конкурсів, акцій, проєктів стали учні міст 

Полтави, Горішні Плавні, Кременчука, Миргорода, Глобинського, 
Зіньківського, Карлівського, Котелевського, Пирятинського, Полтавського 
районів, Опішнянської селищної ради, Глобинської міської ради, 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. 
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. 
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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 та 

грошовою винагородою в сумі 1300 грн.: 
– Лисачок Поліну, члена гуртка ,,Дивосвіт” Карлівської районної станції 

юних натуралістів (керівник Дузенко А.С.); 
за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1000 грн.: 
– Базалій Анну, ученицю 10 класу, вихованку гуртка ,,Юні друзі природи” 

Пальчиківського навчально-виховного комплексу Полтавського району 
(керівник: Чайка Н.В.); 

– Любаєву Аліну, вихованку гуртка ,,Фотонатуралісти” Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник 

Соловйов Г.В.); 
за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 800 грн.: 
– Боєву Євгенію, вихованку гуртка ,,Цікавий світ акваріума” 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

(керівник: Петренко В.Ю.); 
– П’ятницьку Ірину, ученицю Опорного закладу ,,Вирішальненська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Лохвицької районної ради (керівник 

Пащенко О.Г.); 
– Терещенко Ярослава, учня Калениківської загальноосвітньої школи     

І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради (керівник Тищенко Л.М.). 
 
2. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

,,Галерея кімнатних рослин”  
за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1300 грн.: 
– членів гуртка ,,Барви природи” Карлівської районної станції юних 

натуралістів (керівник: Дузенко А.С.); 
за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1000 грн.: 
– вихованців гуртка ,,Квіткова фантазія” Полтавського міського центру 

позашкільної освіти Полтавської міської ради (керівник: Мирна Г.М.); 
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– загін ,,Юні квітникарі” Човно-Федорівського закладу загальноосвітньої 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради (керівник:        
Філіпчук Ю.П.); 

за третє місце 
Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 800 грн.: 
– вихованців гуртка ,,Знавці кімнатних рослин” Миргородського міського 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (керівник:     
Тригуб І.В.); 

– вихованців гуртка Кременчуцького еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді (керівник: Бугайова Г.В.); 
– загін екологічної просвіти ,,Довкілля” Лубенської станції юних техніків 

і натуралістів Лубенської міської ради (керівник: Гонтар Т.М., Смаль Л. І.). 

 
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 та 

грошовою винагородою в сумі 1300 грн.:  
 Красько Алісу, вихованку гуртка ,,Юні ботаніки” Кременчуцького 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Бугайова Г.В.); 
за друге місце 

дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1000 грн.: 
 Аль-Шаттел Алі, вихованця гуртка ,,Мій рідний край, моя земля” 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

(керівник: Чайка Т.В.); 
за третє місце 

дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 800 грн.:  
 Кочергу Єгора, учня 5 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 3 імені В.О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради 
(керівник: Полонська В.В.). 

 
3.2. За напрямом ,,Тваринний світ” 

за перше місце 
дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1300 грн.: 
 Гнойового Артема, учня 4 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

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

Горішньоплавнівської міської ради (керівник: Гнойова І.О.); 
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за друге місце 
дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1000 грн.:  
 Супруненко Поліну, вихованку гуртка ,,Знавці тераріумів” 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

(керівник: Петренко В.Ю.); 
за третє місце 

дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 800 грн.:  
– Васильчука Назарія, учня 5 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 2 Горішньоплавнівської міської ради (керівник: Возняк В.Є.). 
 
3.3. За напрямом ,,Охорона здоров’я” 

за перше місце 
Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1300 грн.: 
 Папежук Ольгу, ученицю 5 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 імені В.О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської 

ради (керівник: Полонська В.В.); 
за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1000 грн.: 
 Бублика Артема, учня 5 класу, вихованця гуртка ,,Юні друзі природи” 

Пальчиківського навчально-виховного комплексу Полтавської районної ради 

(керівник: Чайка Н.В.); 
за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 800 грн.: 
 Щербакову Анастасію, вихованку гуртка ,,Оздоровча гімнастика” 

Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: 

Величко К.М.). 
 
3.4. За напрямом ,,Рослини навколо нас” 

за перше місце 
дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1300 грн.:  
 Мошнікова Валентина, учня 4 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 імені В.О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської 

ради (керівник: Скорик Н.І.); 
за друге місце 

дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1000 грн.: 
 Спринчак Олексію, ученицю 6 класу Кременчуцького ліцею № 4 

,,Кремінь” Кременчуцької міської ради (керівник: Лєднєва Н.Ю.); 
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за третє місце 
дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 800 грн.:  
– Лисачок Поліну, вихованку гуртка ,,Барви природи” Карлівської 

районної станції юних натуралістів (керівник: Дузенко А.С.). 
 
3.5. За напрямом ,,Народознавство, краєзнавство” 

за перше місце 
дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1300 грн.: 
 Петрусенко Тетяну, ученицю 5 класу загальноосвітньої школи             

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

за друге місце 
дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1000 грн.: 
 Підуста Павла, учня 4 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 3 імені В.О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради 

(керівник: Петровська Л.А.); 
за третє місце 

дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 800 грн.: 
 Мотренко Софію, вихованку гуртка ,,Образотворче мистецтво” 

Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

(керівники: Пинько Ю.В., Бугайова Г.В.). 
 
4. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнської акції 

,,Годівничка - 2020” 
за перше місце 

дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
– гурток ,,Любителі домашніх тварин” Карлівської районної станції юних 

натуралістів (керівник: Таран В.О.); 
за друге місце 

дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
– вихованців гуртка ,,Юні акваріумісти” Кременчуцького еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Телліна Т.Ф.); 
– вихованців гуртка Миргородського центру еколого-натуралістичної 

творчості (керівник: Лашко О.А.); 
за третє місце 

дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
– агітбригаду ,,Зелений патруль” комунального закладу позашкільної 

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

(керівник: Кардаш Н.Г.); 
– учнівський колектив Бірківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

імені І.А. Цюпи Зіньківського району (керівники: Костенко Г.І., Костенко Я.І.); 
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– учнівський колектив Кременчуцького ліцею № 10 ,,Лінгвіст” 

Кременчуцької міської ради (керівник: Шліхар В.В.). 
 
5. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнської акції учнівської 

молоді ,,День зустрічі птахів” 
 
5.1. У номінації ,,Найкращий організатор біологічних свят”  

за друге місце 
дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– Коваленко Раїсу Олексіївну, керівника гуртка ,,Юні квітникарі” 
Кобеляцької філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді; 
– Таран Вікторію Олександрівну, керівника гуртка Карлівської районної 

станції юних натуралістів; 
за третє місце 

дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
– Боєву Альону Михайлівну, керівника гуртка Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
– Лашко Олену Анатоліївну, керівника гуртка Миргородського центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 
– Петренко Вікторію Юріївну, керівника гуртка Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 
 

5.2. У номінації ,,Найщедріша годівничка” 
за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
– гурток ,,Любителі домашніх тварин” Карлівської районної станції юних 

натуралістів (керівник: Таран В.О.); 
– гурток ,,Любителі живої природи” комунального закладу позашкільної 

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

(керівник: Кардаш Н.Г.); 
– гурток ,,Юні орнітологи” Будинку дитячої та юнацької творчості 

Котелевської районної ради (керівник: Колевид Л.О.). 
 

6. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнської 

природоохоронно-пропагандистської акції ,,Великий зимовий облік птахів – 
2020” 

за перше місце 
Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1300 грн.: 
– еколого-природничий гурток ,,Зелені Робінзони” Вельбівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Гадяцької районної ради (керівник: 

Кравченко Л.В.); 
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за друге місце 
Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1000 грн.: 
– біологічний гурток ,,Екос” Божківського навчально-виховного 

комплексу Полтавського району (керівник: Васюкова Н.М.); 
– вихованців гуртка ,,Знавці тераріуму”, ,,Цікавий світ акваріумів” 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

(керівник: Петренко В.Ю.); 
за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

та грошовою винагородою в сумі 800 грн.: 
– вихованців гуртків ,,Орнітологи”, ,,Юні орнітологи” Миргородського 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (керівник: 

Лашко О.А.); 
– вихованців гуртка ,,Квіткова фантазія” Карлівської районної станції 

юних натуралістів (керівник: Мазоха Є.В.);  
– гурток ,,Юний зоолог” Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Гайдар І.С.). 
 

7. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнської акції ,,Птах 

року” 
за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1300 грн.: 
– гурток ,,Юні орнітологи” Котелевського Будинку дитячої та юнацької 

творчості (керівник: Колевид Л.О.); 
за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1000 грн.: 
– гурток ,,Знавці тераріумів” Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Петренко В.Ю.); 
– гурток ,,Квіткова фантазія” Карлівської районної станції юних 

натуралістів (керівник: Мазоха Є.В.); 
за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 800 грн.: 
– гурток ,,Цікава зоологія’’ Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Костюк О.А.); 
– Деркача Григорія, учня 9 класу Білоцерківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Білоцерківської сільської ради (керівник: Демочко В.Г.); 
– учнівський колектив 3 класу Бірківської загальноосвітньої школи           

І-ІІІ ступенів імені І.А. Цюпи Зіньківського району (керівники: Костенко Г.І., 
Костенко Я.І.). 
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8. Нагородити учасників Всеукраїнської трудової акції ,,Дослідницький 
марафон” 

за перше місце 
Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1300 грн.: 
 

 учнівський та педагогічний колективи Кременчуцького еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Кременчуцької міської ради, 
(керівник Бєльська В.В.); 

за друге місце 
Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1000 грн.: 
– гурток ,,Лілея” Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді м. Миргород (керівник Левченко Р.О.); 
за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 800 грн.: 
 вихованців гуртка ,,Цікавий світ акваріума” Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник 

Петренко В.Ю.).  
 
9. Нагородити учасників Всеукраїнської трудової акції ,,Ліси для 

нащадків” 
за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1300 грн.: 
– юннатів гуртка ,,Юні знавці рослин” Центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді м. Миргород, (керівник  Макаренко Т. В.); 
за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1000 грн.: 
– учнів 7 класу Головачанського комунального закладу загальної 

середньої освіти Заворсклянської сільської ради Полтавської районної ради, 
(керівник Кравченко Л.М.);  

за третє місце 
Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 600 грн.: 
– учнівське шкільне лісництво ,,Лісовий патруль” Комунального закладу 

,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38 Полтавської міської 

ради Полтавської області” (керівник Мяло В.В.). 
 
10. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнської трудової акції 

,,Кролик” 
за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
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– гурток ,,Кролівники-любителі” Центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді м. Миргород (керівник Чечель С.І.); 
за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
– Шабельник Алісу, вихованку гуртка ,,Юні кролівники” Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівники: 

Солодка Н.П., Шеремет В.В.); 
за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
– Морозову Катерину, вихованку гуртка ,,Народні ремесла” Будинку 

дитячої та юнацької творчості Котелевської районної ради (керівник 

Корольова В.І.).  
 

11. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнської трудової акції 
,,Юннатівський зеленбуд” 

за перше місце 
Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1300 грн.: 
– гурток ,,Шкільне лісництво” Миргородської районної станції юних 

натуралістів при Комишнянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

Миргородської районної ради Полтавської області, (керівник Хазай Н.В.); 
за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1000 грн.: 
– гурток ,,Саду мого дивосвіт” Центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді м. Миргород (керівник Макаренко Т.В.);  
– гурток ,,Мій рідний край, моя земля” Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (керівник Чайка Т.В.); 
за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 800 грн.: 
– агітбригаду ,,Зелений патруль” Опішнянського будинку дитячої та 

юнацької творчості Опішнянської селищної ради (керівник Кардаш Н.Г.); 
– Губницьку Аліну, ученицю 8-Б класу Кременчуцької гімназії № 26 

Кременчуцької міської ради (керівник Шевчик Т.О.); 
– творче об’єднання ,,Друзі природи” Семенівського будинку дитячої та 

юнацької творчості при Криворудській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

(керівник Бабарика В.Г.). 
 

12. 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; 
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за друге місце 
Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації:  

 колектив Миргородського центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді; 
за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
 колектив Великокринківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Глобинського району; 
 учнівський та педагогічний колективи Кременчуцького еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді. 
 

13. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнської трудової акції 

,,Плекаємо сад” 
за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1300 грн.: 
– юннатів гуртка ,,Саду мого дивосвіт” Центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді м. Миргород (керівник Макаренко Т.В.); 
за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1000 грн.: 
– вихованців дослідницької групи ,,Пошук” Будинку дитячої та юнацької 

творчості Котелевської  районної ради (керівник Корольова В.І.); 
за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 800 грн.: 
– вихованців гуртка ,,Юні овочівники” Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (керівник Лаврик Н.М.); 
 

14. 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 та 

грошовою винагородою в сумі 1300 грн.: 
 вихованців Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді м. Миргород (керівник Ночна В.І.);  
за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1000 грн: 
 вихованців гуртка ,,Народні ремесла” Будинку дитячої та юнацької 

творчості Котелевської районної ради (керівник Корольова В.І.); 
 Левченко Вікторію, вихованку Пирятинської районної станції юних 

натуралістів (керівник Левченко Ю.М.); 
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за третє місце 
Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 800 грн.: 
 Бенедіс Вікторію Георгіївну, керівника гуртка ,,Юний хімік” філії 

Полтавського обласного еколго-натуралістичного центру учнівської молоді в 

Полтавському районі;  
 вихованців Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді (керівник Титаренко Т.М.);   
 учнівський колектив ,Опорного навчального закладу ,,Покровська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Решетилівської районної ради Полтавської 

області” (керівник Смірнова В.М.). 
 

15. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

,,Парки – легені міст і сіл” 
за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1300 грн.: 
– членів екологічної бригади ,,Юні екологи” комунального закладу 

,,Полтавський навчально-виховний комплекс № 36” (керівник Гуржій О.О.); 
за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1000 грн.: 
– творче об’єднання ,,Друзі природи” Семенівського будинку дитячої та 

юнацької творчості при Криворудській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

(керівник Бабарика В.Г.); 
– членів шкільного лісництва Вороньківського ліцею імені О.Д. Перелета 

(керівник Карасенко О.Ф.); 
за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 800 грн.: 
– членів пошукового загону комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа № 38 Полтавської міської ради Полтавської області” 
(керівник Мухіна С.Г.); 

– членів пошукового загону ,,Мандрівники” Полтавської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ № 9 Полтавської міської ради Полтавської області 
(керівники Макаренко Н.П., Калюжна Т.Ю.); 

– членів екологічного гуртка ,,Екос” комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 27” (керівник Треміля С.І.). 
 

16. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

дитячого малюнку ,,Зоологічна галерея” 
за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
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– Бодюр Христину, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 

Горішньоплавнівської міської ради за роботи ,,Хай буде так завжди”, ,,Вдалий 

улов”; 
– Бухарову Мілену, ученицю Кременчуцької загальноосвітньої школи 

№ 1 за роботи ,,Жовто-блакитна радість”, ,,Мадагаскар”; 
– Гаркавенко Варвару, ученицю спеціалізованої загальноосвітньої школи 

№ 4 з поглибленим вивченням іноземної мови Горішньоплавнівської міської 

ради за роботи ,,Лисиця степова”, ,,Благородний ірбіс”; 
– Губерницьку Дар’ю, ученицю спеціалізованої загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням іноземної мови 

Горішньоплавнівської міської ради за роботи ,,Безсмертний”, ,,Білосніжний 

козел”; 
– Джугостран Алісу, ученицю Кременчуцької загальноосвітньої школи    

І-ІІІ ступенів № 26 за роботи ,,Акула”, ,,Бурий ведмідь”; 
– Єрмолаєву Кароліну, вихованку Лохвицького міського центру дитячої 

та юнацької творчості за роботи ,,У вирі весняних мрій”, ,,Тигр”; 
– Запару Софію, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 

Горішньоплавнівської міської ради за роботи ,,Сірий велетень”, ,,Лісові сусіди”; 
– Зінченко Марію, вихованку Кременчуцького еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді за роботи ,,Савана”, ,,Вовк”; 
– Караманець Анну, ученицю спеціалізованої загальноосвітньої школи 

№ 4 з поглибленим вивченням іноземної мови Горішньоплавнівської міської 

ради за роботи ,,Австралійське ведмежа”, ,,Птахи України”; 
– Лотоус Ольгу, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 

Горішньоплавнівської міської ради за роботи ,,Погляд горлиці”, ,,Самотня 

мавпочка”; 
–  Матвієць Катерину, ученицю спеціалізованої загальноосвітньої школи 

№ 4 з поглибленим вивченням іноземних мов Горішньоплавнівської міської 

ради за роботу ,,Давай знайомитися”, ,,Лелека – оберіг домашнього затишку”; 
– Повчун Катерину, ученицю спеціалізованої загальноосвітньої школи 

№ 4 з поглибленим вивченням іноземних мов Горішньоплавнівської міської 

ради за роботу ,,Тваринний калейдоскоп”, ,,Величний грак”; 
– Пурік Ладу, ученицю спеціалізованої загальноосвітньої школи № 4 з 

поглибленим вивченням іноземних мов Горішньоплавнівської міської ради за 

роботи ,,Фламінго – птах рожевої зорі”, ,,Косуля – символ жіночності та краси”; 
– Сердюк Діану, вихованку Пирятинської районної станції юних 

натуралістів за роботи ,,Рись”, ,,Чорний лелека”; 
– Смирнову Наталію, ученицю спеціалізованої загальноосвітньої школи 

№ 4 з поглибленим вивченням іноземних мов Горішньоплавнівської міської 

ради за роботи ,,Полохливий довговух”, ,,Лемур - красень”; 
– Сміховську Вероніку, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 6 Горішньоплавнівської міської ради за роботи ,,Не вигукуй вовка з лісу”, 

,,Здійми, орле, крила”; 
– Харченко Аріну, ученицю Кременчуцької загальноосвітньої школи       

І-ІІІ ступенів № 8 за роботи ,,Японська білка летяга”, ,,Сова”; 
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– Чевердинську Катерину, ученицю загальноосвітньої школи                     
І-ІІІ ступенів № 6 Горішньоплавнівської міської ради за роботи ,,Іноземні 

гості”, ,,Родина одудів”; 
–  Щукіну Ванесу, вихованку Миргородського міського центру еколого-

натуралістичної творчості за роботи ,,Рудий лис”, ,,Кращий друг”. 
за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
– Дігтяр Анну, ученицю спеціалізованої загальноосвітньої школи № 4 з 

поглибленим вивченням іноземної мови Горішньоплавнівської міської ради; 
– Левченко Вікторію, вихованку Пирятинської районної станції юних 

натуралістів за роботи ,,Горностай”, ,,Хом’як польовий”; 
– учнів Калениківскої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Решетилівської районної ради. 
за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
– вихованців Кременчуцького еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за роботи ,,Декоративний кролик”, ,,Весела панда”; 
– учнів Кременчуцького ліцею № 25 ,,Гуманітарний колегіум”; 
– учнів Кременчуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 за 

роботи ,,Щаслива родина”, ,,На сторожі рідного обійстя”, ,,Цариця океану”, 

,,Гомінливе подвір`я полтавського села”. 
 

17. Нагородити учасників обласної акції „Зелений паросток 

майбутнього” 
 

17.1. В операціях „Чисте подвір’я”, „Жива зелена хвиля подвір’я” 
за перше місце 

дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1300 грн.: 
– Юхимець Вікторію, ученицю 8 класу комунального закладу 

„Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 35” Полтавської міської 

ради (керівник Грисик І.М.); 
за друге місце 

дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1000 грн.: 
– учнівський колектив Полтавської гімназії  № 13 (керівники: Зубко О.А., 

Плетньова А. В.); 
за третє місце 

дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 800 грн.: 
– вихованців гуртка „Юні знавці рослин” Миргородського центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (керівник            
Макаренко Т.В.). 

 
17.2. В операції „Чисті прибережні смуги – живі водні плеса і джерела” 
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за перше місце 
дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1300 грн.: 
– агітбригаду „Зелений патруль” комунального закладу позашкільної 

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

(керівник Кардаш Н.Г.); 
за друге місце 

дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1000 грн.: 
– вихованців гуртка „Цікавий світ акваріума” Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник Петренко В. Ю.); 
за третє місце 

дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 800 грн.: 
– членів гуртка „Дивосвіт” Карлівської районної станції юних 

натуралістів (керівник Дузенко А.С.). 
 

17.3. В операції ,,Лісам, паркам, скверам – бути чистими” 
за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1300 грн.: 
– творче об’єднання ,,Друзі природи” Семенівського Будинку дитячої та 

юнацької творчості при Криворудській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 
(керівник Бабарика В.Г.); 

за друге місце 
Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1000 грн.: 
– вихованців гуртка „Лікарські рослини” Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник Боєва А.М.); 
за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 800 грн.: 
– вихованців гуртка „Цікавий світ акваріума” Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник Петренко В. Ю.). 
 

18. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнської трудової акції 

„Парад квітів біля школи” 
за перше місце 

дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1300 грн.: 
– Козуб Олександру, Лозка Дмитра, членів гуртка ,,Екофітодизайн” 

Калашниківського навчально-виховного комплексу Мачухівської сільської 

ради (керівник Новоселецька Т.І.). 
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за друге місце 
дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1000 грн.: 
– вихованців гуртка ,,Квітникарство” Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (керівник Грищенко Н.Ю.); 
за третє місце 

дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 800 грн.: 
– вихованців гуртка ,,Юні квітникарі” Кременчуцького еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (керівник Олешко Л.М.). 
 
19. Нагородити учасників обласної акції „Рослини – рятівники від 

радіації” 
за перше місце 

дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1300 грн.: 
– вихованців гуртка ,,Лікарські рослини” Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник Боєва А.М.). 
за друге місце 

дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

та грошовою винагородою в сумі 1000 грн.: 
– вихованців гуртка ,,Світ природи” Полтавського міського центру 

позашкільної освіти (керівник Москаленко А.В.); 
– вихованців гуртка ,,Зелена аптека” Миргородського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді (керівник Левченко Р.О.); 
за третє місце 

дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 800 грн.: 
– вихованців гуртка ,,Юні друзі природи” Шишацької філії Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник 

Олейніченко О.С.); 
– Коваленко Надію, вихованку гуртка ,,Основи біології” Кременчуцького 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник Невмивако Т.В.); 
– учнівський колектив 9 класу Вацівської філії І-ІІ ступенів ім. Володі 

Тюріна Терешківського ліцею Терешківської сільської ради Полтавського 

району (керівник Садомець Л.Ю.). 
 
20. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнського еколого-

натуралістичного походу „Біощит” 
за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1300 грн.: 
– вихованців гуртка „Цікава зоологія” Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (керівник Костюк О.А.); 
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за друге місце 
Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1000 грн.: 
– вихованців гуртка ,,Юні біологи” філії Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у Полтавському районі 

(керівник Бажан Є.А.); 
– членів пошукового загону „Сьорчинг” робочої групи „EXTREMA SPE 

PERITURA” загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Горішньоплавнівської 

міської ради (керівники: Балабась І.В., Возняк В.Є.); 
за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 800 грн.: 
– вихованців гуртка „Любителі домашніх тварин” Миргородського 

міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (керівник 

Мазанка С.В.); 
– вихованців гуртків „Світ тераріуму” та „Чарівний світ природи” 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

(керівник Петренко В.Ю.); 
– учнівський та педагогічний колектив Кременчуцького еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (керівник Бєльська В.В.). 
 

21. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу ,,До 

чистих джерел” 
за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1500 грн.: 
– екологічну групу ,,Едельвейс” Полтавської загальноосвітньої школи     

І-ІІІ ступенів № 18 Полтавської міської ради (керівник Рогальська В.В.); 
за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1300 грн.: 
– Белим Людмилу, студентку ІІІ курсу спеціальності екологія, 

Литвиненка Олександра, студента ІІІ курсу спеціальності теплоенергетика, 

членів екологічного гуртка кафедри прикладної екології та 

природокористування (секція знавців заповідної справи) Національного 

університету ,,Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка” (керівник 

Смоляр Н.О.); 
– учнівський колектив ,,Дослідник” Комунального закладу ,,Полтавська 

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

Мяло В.В.); 
за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1000 грн.: 
– експедиційний загін ,,Криниця” Тарасівської загальноосвітньої школи   

І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради (керівник Їжаченко О.С.); 
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– екологічний загін ,,АКВА” Радалівського навчально-виховного 

комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад” Глобинської районної ради (керівник Карпенко Н.В., Таборовець Л.Л.); 
– учнівський колектив Комунального закладу ,,Полтавська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 34” Полтавської міської ради (керівник Чабан Т.І.). 
 
22. 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 та 

грошовою винагородою в сумі 1300 грн.: 
– агітбригаду „Зелений патруль” Комунального закладу позашкільної 

освіти „Будинок дитячої та юнацької творчості” Опішнянської селищної ради 
(керівник Кардаш Н.Г.); 

за друге місце 
Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1000 грн: 
– вихованців гуртка „Фотонатуралісти” Миргодського міського центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (керівник Тузенко Н.В.); 
– загін „Юні екологи” Будинку дитячої та юнацької творчості 

Котелевської районної ради (керівник Колевид Л.О.); 
за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 800 грн.: 
– загін „Краяни” Шилівського закладу загальної середньої освіти              

І-ІІІ ступенів імені Григорія та Григора Тютюнників Зіньківського району 
(керівник Гончар А.О.); 

– загін „Пошук” Пісківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Лохвицького району (керівник Солонець О.Н.); 
– туристсько-краєзнавчий загін „Флора” Лютенськобудищанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зіньківського району (керівник Стебко 

В.М.). 
 
23. Нагородити учасників обласного конкурсу екологічних плакатів 

,,Природа і люди” 
за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1300 грн.: 
– Кіслякову Вероніку, ученицю 8-В класу загальноосвітньої школи                    

І-ІІІ ступенів № 3 імені В.О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради 

(керівник Єгунькова І.Г.); 
за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1000 грн: 
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– Бродяченко Анастасію, ученицю 10-А класу загальноосвітньої школи    
І-ІІІ ступенів № 6 Горішньоплавнівської міської ради (керівник Баштова С. М.); 

– Каплуновську Вікторію, вихованку гуртка ,,Здоровим будь” 

Решетилівської філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді (керівник Шинкарчук О.В.); 
за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 800 грн.: 
– Ватулю Павла, учня 8-Б класу Градизької гімназії імені Героя України 

Олександра Білаша Глобинської районної ради (керівник Литовченко А.М.); 
– Колісниченка Станіслава, учня Великокринківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Глобинської районної ради (керівник Лисак Л.Г.); 
– Скалібог Марію, ученицю 7-Б класу Глобинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 5 Глобинської міської ради (керівник Царенко І.А.). 
 

24. Нагородити учасників обласного конкурсу-огляду ,,Збережи ялинку” 
 
24.1. У номінації ,,Новорічно-різдвяна композиція”: 

за перше місце 
Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1300 грн.: 
– Снігир Олену, ученицю Семенівського навчально-виховного комплексу 

№ 2 Семенівської селищної ради, за роботу ,,Новорічне вікно” (керівник 

Романенко Ж.О.); 
за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1000 грн: 
– Андріашевського Максима, учня 1-Г класу Комунального закладу 

,,Розсошенська гімназія Щербанівської сільської ради Полтавського району” за 
роботу ,,Зимова казка” (керівник Данькова Ю.В.); 

за третє місце 
Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 800 грн.: 
– Пасеку Ольгу, ученицю Полтавської загальноосвітньої школи                 

І-ІІІ ступенів № 11 за роботу ,,Різдвяний сніговик” (керівник Рева Н.М.). 
 
24.2. У номінації ,,Сюжетна композиця”: 

за перше місце 
Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1300 грн.: 
– Калантирю Валерію, ученицю Семенівського навчально-виховного 

комплексу № 2 Семенівської селищної ради за роботу ,,Українська оселя на 

Різдво” (керівник Кузуб Л.А.); 
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за друге місце 
Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1000 грн: 
– Закорецького Валерія, Баран Євгенію, Ведмідь Анну, вихованців гуртка 

,,Чарівний пензлик” Оржицького будинку дитячої та юнацької творчості за 
роботу ,,Майстерня Святого Миколая” (керівник Ведмідь Т.М.); 

за третє місце 
Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 800 грн.: 
– Різницького Назара, вихованця гуртка ,,Орнітологи” Миргородського 

міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді за роботу 
,,Новорічний потяг” (керівник Лашко О.А.). 

 
24.3. У номінації ,,Традиційна народна іграшка”: 

за перше місце 
Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1300 грн.: 
– Потоцьку Софію, ученицю Пирогівської загальноосвітньої школи          

І-ІІІ ступенів Глобинської міської ради за роботу лялька-мотанка ,,Уляна – 
Літо” (керівник Д’яченко С.Г.); 

за друге місце 
Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1000 грн: 
– Старченко Ксенію, вихованку гуртка ,,Рукоділля” Позашкільного 

навчального закладу центр дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міської ради за роботу ,,Лялька-мотанка святкова” 
Керівник Горєлова Г.В.); 

за третє місце 
Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 800 грн.: 
– Тимошенко Тамілу, ученицю Чевельчанської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Оржицького району за роботу ,,Домовий-оберіг” (керівник 

Цілуйко І.Г). 
 
24.4. У номінації ,,Стилізована ялинка”: 

за перше місце 
Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1300 грн.: 
– вихованців гуртка ,,Етнолялька” Оріхівської загальноосвітньої школи     

І-ІІІ ступенів імені В.М. Леонтовича Засульської сільської ради за роботу 
,,Ялиночка-вишиваночка” (керівник Крутських Н.М.); 

за друге місце 
Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1000 грн: 
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– вихованців гуртка ,,Креатив” Полтавського міського центру 

позашкільної освіти Полтавської міської ради за роботу ,,Екокрасуня” (керівник 

Панасенко Н.В.); 
за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 
грошовою винагородою в сумі 800 грн.: 

– Борсук Вероніку, ученицю опорного закладу ,,Чорнухинський ліцей 

імені Г.С. Сковороди” Чорнухинської селищної ради за роботу ,,Диво-ялинка” 
(керівник Сидоренко С.І.). 

 
24.5. У номінації ,,Новорічний вінок”: 

за перше місце 
Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1300 грн.: 
– вихованців гуртка ,,Країна майстрів” Бричківського сільського клубу 

Бричківської сільської ради Полтавського району за роботу ,,Новорічно-
різдвяний вінок” (керівник: Мосюндзь Н.І.); 

за друге місце 
Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1000 грн: 
– Погребняк Марину, ученицю Комунального закладу ,,Полтавська 

гімназія ,,Здоров’я” № 14 Полтавської міської ради Полтавської області” за 
роботу ,,В очікуванні дива” (керівник Куратнік Т.В.); 

за третє місце 
Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 800 грн.: 
– вихованців гуртка ,,Квіткова фантазія” Котелевського районного 

будинку дитячої та юнацької творчості за роботу ,,Новорічний оберіг” 
(керівник Колевид Л.О.). 

 
24.6. У номінації ,,Новорічний подарунок”: 

за перше місце 
Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1300 грн.: 
– вихованців гуртка ,,Країна майстрів” Бричківського сільського клубу 

Бричківської сільської ради Полтавського району за роботу ,,Чарівна новорічна 

скриня” (керівник Мосюндзь Н.І.); 
за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1000 грн: 
– Погорілко Марію, вихованку гуртка ,,Чарівна майстерня” Полтавського 

міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради за роботу 
,,Миколай” (керівник Мандрегеля О.С.); 
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за третє місце 
Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 800 грн.: 
– Криворучко Емілію, вихованку гуртка ,,Рукоділля” Позашкільного 

навчального закладу центр дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міської ради за роботу ,,Різдвяний гном” (керівник 

Горєлова Г.В.). 
 
25. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу  

„Вчимося заповідувати” 
за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1300 грн.: 
– Литовченко Валентину, ученицю 10 класу комунального закладу 

„Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів імені 

А.С. Макаренка Полтавської обласної ради” (керівник Пуденко О.Р.); 
за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1000 грн: 
– гурток „Квітникарі „Лілея” Миргородського міського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді (керівник Левченко Р.О.); 
– туристсько-краєзнавчий гурток Гадяцького районного Будинку дитячої 

та юнацької творчості при Березоволуцькому закладі загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів Петрівсько-Роменської сільської ради (керівник Мовчан В.В.); 
за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 800 грн.: 
– гурток ,,Юні екологи” Харківецької загальноосвітньої школи                   

І-ІІ ступенів Лохвицького району (керівник Матвєєва А.В.); 
– Коваленко Надію, вихованку гуртка ,,Основи біології” Кременчуцького 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник Невмивако Т. В.); 
– Пендюру Андріана, Смірнову Анастасію, членів екологічного гуртка 

Опорного навчального закладу Покровська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Решетилівської районної ради (керівник Смірнова В.М.). 
 

26. Нагородити учасників обласного дитячого еколого-краєзнавчого 

конкурсу ,,Малі ріки Полтавщини” 
за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки Полтавської 

облдержадміністрації та грошовою винагородою в сумі 1300 грн.: 
– загін ,,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 В.В.); 
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за друге місце 
Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки Полтавської 

облдержадміністрації та грошовою винагородою в сумі 1000 грн.: 
– Ісіченко Анну, ученицю 10 класу, Ісіченко Анастасію, ученицю 5 класу 

Головачанського Комунального закладу загальної середньої освіти 

Заворсклянської сільської ради (керівник Кравченко Л.М.); 
– Мехтієву Сюзанну, ученицю 9 класу Полтавської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 18 Полтавської міської ради (керівник: Рогальська В.В.); 
за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки Полтавської 

облдержадміністрації та грошовою винагородою в сумі 800 грн.: 
– Карадіну Анну, ученицю 10-А класу Полтавської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 34 Полтавської міської ради (керівник Чабан Т.І.); 
– Піддубного Владислава, учня 8-А класу загальноосвітньої школи           

І-ІІІ ступенів № 6 Горішньоплавнівської міської ради (керівник Кузик І.В.); 
– учнівський колектив гуртка ,,Дослідник” Комунального закладу 

,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38” Полтавської міської 

ради (керівник: Мяло В.В.). 
 
27. Виконувачу обов’язків директора Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Сусахіній Л. нагородити грамотами 

учасників обласного етапу всеукраїнських акцій, конкурсів, проєктів. 
 

28. Контроль за виконанням наказу покласти на  начальника управління 

позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти та правового 

забезпечення Рибалка С.В. 
 
 
 
Директор         В. КОВАЛЬСЬКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


