
 
 
 
 
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

23.10.2019           № 363 
 
Про  підсумки  роботи 
обласного збору юних 
екологів,    дослідників 
сільського   і   лісового 
господарства  
 

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

від 27.09.2019 № 323 ,,Про проведення обласного збору юних екологів, 

дослідників сільського і лісового господарства, учасників обласних та 

всеукраїнських конкурсів, акцій, проектів ,,Здобутки юних” на базі обласного 

дитячо-юнацького оздоровчого табору ,,Еколог” Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 22-24 жовтня 2019 року 

проведено обласний збір юних екологів, дослідників сільського і лісового 

господарства. Під час заходу було підведено підсумки обласного етапу 

всеукраїнських конкурсів ,,Вчимося заповідувати”, ,,До чистих джерел”, 
,,Галерея кімнатних рослин”, ,,Юннатівський зеленбуд”, ,,Ліси для нащадків”, 
,,Біощит”, ,,Птах року”, трудових акцій та суспільно-корисної роботи ,,Турбота 

молоді тобі, Україно!”, обласних конкурсів, акцій ,,Мій рідний край, моя 

земля”, ,,Зелений паросток майбутнього”, ,,Рослини – рятівники від радіації”, 
екологічних плакатів ,,Природа і люди”. 

У зборі взяли участь 85 школярів – 34 команди з районів, міст та 

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

Горішні Плавні, Полтави, Кременчука, Миргорода, Полтавського,  

Зіньківського, Карлівського, Лохвицького, Котелевського, Семенівського 
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 1000 грн.: 
– вихованців гуртка ,,Фотонатуралісти” Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 
за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 800 грн.: 
– вихованців гуртка ,,Юні друзі природи”  Пальчиківського навчально-

виховного комплексу Полтавського району; 
– Захарова Олега та Федченко Вікторію, учнів 2 класу Дейкалівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зіньківського району; 
за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 600 грн.: 
– вихованців гуртка ,,Барви природи”  Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 
– Максюту Анастасію, ученицю Градизької загальноосвітньої школи     

І-ІІІ ступенів Глобинського району; 
– Приймака Данила, вихованця гуртка ,,Юний бджоляр”  Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 
 
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 1000 грн.: 
– вихованців гуртка ,,Юні ботаніки”  Кобеляцької філії Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

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

натуралістичного центру учнівської молоді; 
– членів гуртка ,,Екофітодизайну” Калашниківського навчально-

виховного комплексу Мачухівської сільської ради; 
за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 600 грн.: 
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– вихованців гуртка ,,Юні друзі природи” Шишацької філії Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
– екологічний загін ,,Квіти сонця” Кирило-Ганнівської закладу загальної 

середньої освіти І-ІІ ступенів Зіньківської районної ради; 
– учнівський колектив Климівського навчально-виховного комплексу 

Карлівського району. 
 
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 1000 грн.:  
 Мельник Анастасію, ученицю 6 класу спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 імені В.О. Нижниченка з 

поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного циклу 

Горішньоплавнівської міської ради; 
за друге місце 

дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 800 грн.: 
– Кочергу Єгора, учня 4 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи   

І-ІІІ ступенів № 3 імені В.О. Нижниченка з поглибленим вивченням предметів 

суспільно-гуманітарного циклу Горішньоплавнівської міської ради; 
за третє місце 

дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 600 грн.:  
– Кравченко Єлизавету, ученицю 6 класу спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням 
англійської мови Горішньоплавнівської міської ради; 

 
3.2. За напрямом ,,Тваринний світ” 

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

грошовою винагородою в сумі 1000 грн.: 
 Кернасовську Олександру, вихованку гуртка ,,Орнітологи” 

Миргородського центру еколого-натуралістичного творчості; 
за друге місце 

дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 800 грн.:  
 Логвиненко Анастасію, ученицю 2 класу наукового ліцею № 3 

Полтавської міської ради; 
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за третє місце 
дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 600 грн.:  
– вихованців гуртка ,,Цікавий світ акваріума” Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
 
3.3. За напрямом ,,Охорона здоров’я” 

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

грошовою винагородою в сумі 1000 грн.: 
 Петрусенко Тетяну, ученицю 4 класу загальноосвітньої школи              

І-ІІІ ступенів № 1 Горішньоплавнівської міської ради; 
за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 800 грн.: 
 вихованців гуртка ,,Юні друзі природи” Пальчиківського навчально-

виховного комплексу Полтавської районної ради; 
за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 600 грн.: 
– Папежук Ольгу, ученицю 4 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 імені В.О. Нижниченка з поглибленим вивченням 

предметів суспільно-гуманітарного циклу Горішньоплавнівської міської ради; 
 
3.4. За напрямом ,,Рослини навколо нас” 

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

грошовою винагородою в сумі 1000 грн.:  
  Найдьон Карину, ученицю 4 класу загальноосвітньої школи № 1 

Горішньоплавнівської міської ради; 
за друге місце 

дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 800 грн.: 
 Вовка Івана, учня 4 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи       

І-ІІІ ступенів № 3 імені В.О. Нижниченка з поглибленим вивченням предметів 

суспільно-гуманітарного циклу Горішньоплавнівської міської ради; 
за третє місце 

дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 600 грн.:  
– Олешка Олега, вихованця гуртка ,,Юні квітникарі” Кременчуцького 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
 
3.5. За напрямом ,,Народознавство, краєзнавство” 
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за перше місце 
дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1000 грн.: 
 Вертегел Юлію, ученицю 4 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

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

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

грошовою винагородою в сумі 800 грн.: 
 вихованців гуртка ,,Мій рідний край, моя земля” Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
за третє місце 

дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 600 грн.: 
– Маєвського Романа, учня 3 класу загальноосвітньої школи  І ступеня 

Решетилівської міської ради. 
 
4. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнської акції 

,,Годівничка - 2019” 
за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
– біологічний гурток ,,Екос” Божківського навчально-виховного 

комплексу Полтавського району; 
за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
– гурток ,,Природа рідного краю” Будинку дитячої та юнацької творчості 

Котелевської районної ради; 
– гурток ,,Юні акваріумісти” Кременчуцького міського еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 
за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
– вихованців гуртків Миргородського міського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді; 
– гурток ,,Природолюби” Проценківської загальноосвітньої школи           

І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради; 
– гурток ,,Юні екологи” Івановоселищенської загальноосвітньої школи    

І-ІІІ ступенів Глобинської районної ради. 
 
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: 
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– Лещенко Інну Вікторівну, методиста Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді; 

– Таран Вікторію Олексіївну, керівника гуртка Карлівської районної 

станції юних натуралістів; 
за третє місце 

дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
– Глинську Марину Григорівну, керівника гуртка Кобеляцької філії 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
– Лашко Олену Анатоліівну, керівника гуртків Миргородського міського 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 
– Стеценко Ларису Борисівну, керівника гуртка Чорнухинської районної 

станції юних натуралістів; 
 
5.2. У номінації ,,Майстер-клас: ,,Шпаківні і дуплянки своїми руками” 

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

– Ковтуна Станіслава, учня Градизької загальноосвітньої школи                
І-ІІ ступенів № 2 Глобинського району; 

– Сніжка Сергія, учня 7 класу Глобинської загальноосвітньої школи         
І-ІІІ ступенів № 5 Глобинської міської ради; 

за третє місце 
дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації:  

– гурток ,,Юні ботаніки” Озерської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Кобеляцького району; 
– Кононенко Катерину, ученицю 7 класу Зіньківської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 2; 
– Шпіку Анну, ученицю Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№ 2; 
 
5.3. У номінації ,,Агітаційна робота” 

за третє місце 
Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
 Шульгу Аліну, ученицю 11 класу Полтавської гімназії № 17; 

 
5.4. У номінації ,,Найщедріша годівничка” 

за третє місце 
Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
– учнівський колектив 1-4 класів Бірківської загальноосвітньої школи      

І-ІІІ ступенів імені І.А. Цюпи Зіньківського району; 
– учнівський колектив 3-6 класів Хорольської спеціалізованої школи        

І-ІІІ ступенів № 1; 
– Яреська Дініса, учня Бірківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

імені І.А. Цюпи Зіньківського району. 
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6. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнської 

природоохоронно-пропагандистської акції ,,Великий зимовий облік птахів – 
2019” 

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

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

комплексу Полтавського району; 
за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 800 грн.: 
– гурток ,,Юний зоолог” Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 
– еколого-природничий гурток ,,Зелені Робінзони” Вельбівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Гадяцької районної ради; 
за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 600 грн.: 
– вихованців гуртка ,,Квіткова фантазія”, ,,Юні зоологи”, ,,Юні кінологи” 

філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді у Полтавському районі;  
– вихованців гуртків ,,Знавці тераріуму”, ,,Цікавий світ акваріумів” 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
– вихованців гуртків ,,Орнітологи”, ,,Юні орнітологи” Миргородського 

міського центру еколого-натуралістичної творчості  учнівської молоді. 
 

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 1000 грн.: 
– гурток ,,Юні орнітологи” будинку дитячої та юнацької творчості 

Котелевської районної ради; 
за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 800 грн.: 
– гурток ,,Цікавий світ акваріумів” Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 
– Деркача Григорія, учня 8 класу Білоцерківської загальноосвітньої 

школи Білоцерківської сільської ради; 
за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 600 грн.: 
– гурток ,,Мій рідний край, моя земля” Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 
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– гурток ,,Юні екологи” Кобеляцької філії Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
– учнівський колектив 6-10 класів Кременчуцької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №1. 
 

8. Нагородити учасників  Всеукраїнської трудової акції ,,Дослідницький 

марафон” 
за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
– гурток ,,Знавці тераріумів” Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 
за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
 гурток  ,,Юний еколог” Вацівської загальноосвітньої школи                   

І-ІІІ ступенів імені Володі Тюріна Полтавської районної ради;  
 учнівський колектив Кременчуцького еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді; 
за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
– гурток ,,Квітникарі ,,Лілея” Миргородського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді. 
 
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 1000 грн.: 
– шкільне лісництво Терешківської загальноосвітньої школи                      

І-ІІІ ступенів Терешківської сільської ради Полтавського району; 
за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 800 грн.: 
– гурток  ,,Юні знавці рослин” Миргородського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді;  
за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 600 грн.: 
– екологічний загін ,,Еколюди” загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів     

№ 1 Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області. 
 
10. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнської трудової акції 

,,Кролик” 
за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
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– вихованців гуртка ,,Любителі домашніх тварин” Кременчуцького 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
 

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

– вихованців Миргородського  центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської  молоді; 
– вихованців Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді; 
за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
– вихованців гуртка ,,Юні зоологи” філії Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у Полтавському районі. 
 

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 1000 грн.: 
– агітбригаду ,,Зелений патруль” Будинку дитячої та юнацької творчості 

Опішнянської селищної ради; 
за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 800 грн.: 
 гурток ,,Квіткова фантазія” Будинку дитячої та юнацької творчості 

Котелевської районної ради; 
 гурток ,,Саду мого дивосвіт” Миргородського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді; 
за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 600 грн.: 
 гурток ,,Юні лісівники” Миргородської районної станції юних 

натуралістів при Комишнянській загальноосвітній школі; 
 екологічний  загін ,,Природолюби” Пісківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Лохвицької районної ради; 
 творче об’єднання ,,Друзі природи” Семенівського будинку дитячої та 

юнацької творчості при Криворудській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів. 
 

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 Кременчуцького еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді; 
 колектив Миргородського центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді; 
за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
  групу ,,Дослідник” Градизької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№1 Глобинського району; 
 колектив Великокринківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

Глобинського району. 
 

13. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнської трудової акції 

,,Плекаємо сад” 
за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
– гурток ,,Юні овочівники” Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 
за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
 гурток ,,Саду мого дивосвіт” Миргородського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді; 
за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
 гурток ,,Декоративно-ужиткове мистецтво” Кременчуцького еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді. 
 

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 1000 грн.: 
 Камінську Ольгу,  вихованку  гуртка ,,Юні екологи” Миргородської 

районної станції юних натуралістів при Великообухівській загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів;  
за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 800 грн: 
 Горбач Авеліну, Зінчук Анастасію, учнів 7 класу  та Озерова Олексія, 

учня 11 класу Федіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Решетилівської районної ради Полтавської області; 
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 Чумак Олександру, вихованку гуртка ,,Юний хімік” філії Полтавського 
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у Полтавському 

районі; 
за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 600 грн.: 
 вихованців гуртка ,,Юні рослинники” Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 
 вихованців Миргородського еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді;  
 Супрун Євгенію, члена екологічного гуртка Покровської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Решетилівського району. 
 

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

юнацької творчості, що працює при Криворудській загальноосвітній школі       
І-ІІІ ступенів; 

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

грошовою винагородою в сумі 800 грн.: 
– учасників гуртка ,,Віконечко в природу” Бірківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів імені І.А. Цюпи  Зіньківської районної ради; 
– членів пошукового загону ,,Паросток” опорного закладу 

,,Руденківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів” Руденківської 

сільської ради Новосанжарського району;  
за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 600 грн.: 
– вихованців гуртка ,,Лікарські рослини” Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
– вихованців гуртка ,,Народна творчість” Кременчуцького еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 
– юннатів гуртка ,,Саду мого дивосвіт” Миргородського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді. 
 

16. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

дитячого малюнку ,,Зоологічна галерея” 
за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
– Вакарчук Марину, ученицю Опришківської загальноосвітньої школи     

І-ІІІ ступенів Глобинської міської ради; 
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– Джугостран Алісу, ученицю Кременчуцької загальноосвітньої школи    
І-ІІІ ступенів № 26; 

– Євдокимову Світлану, ученицю Івановоселищенської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Глобинської районної ради; 
– Жук Дар'ю, ученицю Веселодолинської загальноосвітньої школи            

І-ІІ ступенів Глобинської районної ради; 
– Загорулько Аліну, ученицю Кременчуцького ліцею № 25; 
– Кісенко Анну, ученицю Великокринківської загальноосвітньої школи     

І-ІІ ступенів Глобинської районної ради; 
– Котенко Марину, ученицю Котелевської загальноосвітньої школи          

І-ІІІ ступенів № 4; 
– Кошиль Марію, ученицю Глобинської гімназії імені В.Є. Курченка; 
– Крикун Юлію та Дружиніну Олену, учениць Великорублівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Котелевської районної ради; 
– Лисенка Іллю, вихованця Лубенської станції юних техніків і 

натуралістів; 
– Прокоп'єву Ульяну та Кацюбу Анастасію, учениць Карлівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 
– Руденко Руслану, вихованку Миргородської районної станції юних 

натуралістів; 
– Сороку Євгенію, ученицю Кременчуцького ліцею № 25; 
– Старченка Дениса, учня Пирогівської загальноосвітньої школи              

І-ІІІ ступенів Глобинської міської ради; 
– Тихенка Максима, вихованця Пирятинської районної станції юних 

натуралістів; 
– Фролова Владислава, вихованця Миргородського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді; 
– Харченко Аріну, ученицю Кременчуцької загальноосвітньої школи       

І-ІІІ ступенів № 8; 
– Чернишенко Карину, ученицю Великокринківської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Глобинської районної ради; 
– Шульц Ірину, вихованку позашкільного навчального закладу Центру 

дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради; 
– Щукіну Ванесу, вихованку Миргородського міського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді; 
за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
– Ворону Дар’ю, ученицю Кременчуцького ліцею № 25; 
– Грозу Сергія, учня Котелевської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 4; 
– Ківшик Ярославу, Погребняк Євгенію, Кошлатого Сергія, учнів 

Великорублівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Котелевського 

району; 
– Мироненко Анастасію, ученицю Котелевської гімназії № 1 імені         

С.А. Ковпака; 
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– Рашавця Єгора, учня Кременчуцької загальноосвітньої школи                
І-ІІІ ступенів № 23; 

– Сергу Анастасію, ученицю Котелевської загальноосвітньої школи                       

І-ІІІ ступенів № 4; 
– Тригуб Валерію, вихованку Миргородської районної стації юних 

натуралістів; 
– Яцкулич Софію, ученицю Кременчуцької загальноосвітньої школи            

І-ІІІ ступенів № 12; 
за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
– Буряк Софію, вихованку Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 
– Гавриш Анастасію, Шеремет Варвару, Шевченко Дар’ю, Левченка 

Андрія, учнів спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 з 

поглибленим вивченням англійської мови Горішньоплавнівської міської ради; 
– Єрмолаєву Кароліну, вихованку Лохвицького міського центру дитячої 

та юнацької творчості; 
– Остапенко Аліну, ученицю Кременчуцького ліцею № 25; 
– Петренко Тетяну, ученицю Бірківської загальноосвітньої школи            

І-ІІІ ступенів імені І.А. Цюпи Зіньківської районної ради; 
– Сапожнікову Анастасію, ученицю Кременчуцької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 12; 
– Чугуєвець Маргариту, ученицю Полтавської загальноосвітньої школи     

І-ІІІ ступенів № 10 імені В.Г.Короленка; 
–Запеку Олексія, учня Полтавської загальноосвітньої школи № 37 

Полтавської міської ради. 
 

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 1000 грн.: 
– учнівський колектив Полтавського навчально-виховного комплексу      

№ 16; 
за друге місце 

дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 800 грн.: 
– колектив Полтавської гімназії  № 21; 

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

грошовою винагородою в сумі 600 грн.: 
– учнівський колектив комунального закладу  „Полтавський навчально-

виховний комплекс № 36 Полтавської міської ради”; 
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17.2. В операції „Чисті прибережні смуги – живі водні плеса і джерела” 

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

грошовою винагородою в сумі 1000 грн.: 
– агітбригаду „Зелений патруль”  Будинку дитячої та юнацької творчості  

Опішнянської селищної ради; 
за друге місце 

дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

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

натуралістів; 
за третє місце 

дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 600 грн.: 
– учнів 10-Б класу спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 3 імені В.О. Нижниченка Горішньоплавніської міської ради; 
 

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 1000 грн.: 
- загін ,,Дивосвіт” Корсунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Лохвицької районної ради; 
за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 800 грн.: 
– творче об’єднання ,,Друзі природи” Семенівського Будинку дитячої та 

юнацької творчості, що працює при Криворудській загальноосвітній школі        
І-ІІІ ступенів; 

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

грошовою винагородою в сумі 600 грн.: 
– членів гуртка ,,Юні знавці рослин” Миргородського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді. 
 

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 1000 грн.: 
– вихованців гуртка ,,Юні ботаніки” Кобеляцької філії Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
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за друге місце 
дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 800 грн.: 
– екологічнй гурток ,,Екос” Божківського навчально-виховного 

комплексу Полтавського району;  
– членів гуртка ,,Екофітодизайн” Калашниківського навчально-виховного 

комплексу Мачухівської сільської ради Полтавського району; 
за третє місце 

дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 600 грн.: 
– вихованців гуртка ,,Юні квітникарі” Кременчуцького еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 
– загін ,,Юні флористи” Човно-Федорівського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради; 
– членів гуртка ,,Природна майстерня” Карлівської районної станції юних 

натуралістів. 
 
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 1000 грн.: 
– загін ,,Рятівники” Кременчуцького еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді; 
за друге місце 

дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

та грошовою винагородою в сумі 800 грн.: 
– вихованців гуртка ,,Рослини - символи України” Миргородського 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 
– дослідницьку групу ,,Молодь України” Глобинського районного центру 

дитячої та юнацької торчості, що працює на базі Веселодолинської 

загальноосвітньої школи І-ІІ  ступенів Глобинського району; 
за третє місце 

дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 600 грн.: 
– Алтухову Грету, ученицю 6 класу Гирявоїсковецької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Лохвицької районної ради; 
– вихованців гуртка ,,Юні друзі природи” Шишацької філії Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
– Озєрова Олексія, учня 11 класу Федіївської загальноосвітньої школи      

І-ІІІ ступенів Решетилівської районної ради. 
 
20. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнського еколого-

натуралістичного походу „Біощит” 
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за перше місце 
Дипломом І 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; 
за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 800 грн.: 
– загін ,,Ми твої друзі, природо!” Лохвицької загальноосвітньої школи     

І-ІІІ ступенів № 2; 
 шкільне лісництво ,,Воїни лісу” Терешківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Полтавського району; 
за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 600 грн.: 
– групу ,,Зелена планета” Кременчуцького еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді; 
– групу ,,Зелений патруль” Кременчуцького еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді; 
– членів гуртка ,,Природа рідного краю” Будинку дитячої та юнацької 

творчості Котелевської районної ради. 
 

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 1200 грн.: 
 – учнівський колектив Комунального закладу ,,Полтавський навчально-

виховний комплекс № 36”; 
за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1000 грн.: 
– Билим Людмилу, Семеренко Надію, студенток 2-го курсу, Пінчук 

Єлизавету, студентку 3-го курсу, членів екологічного гуртка при кафедрі 

прикладної екології та природокористування Навчально-наукового інституту 

Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка; 
– екологічну групу ,,Едельвейс” Полтавської загальноосвітньої школи      

І-ІІІ ступенів № 18; 
за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 800 грн.: 
– екологічний загін ,,Юні екологи” Білецьківського навчально-виховного 

комплексу Кременчуцького району; 
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– Красільну Катерину, ученицю 8 класу Комунального закладу 

,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 35 Полтавської міської ради 

Полтавської області”; 
– учнівський та педагогічний колектив Полтавської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 34. 
 
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 1000 грн.: 
– екологічний загін ,,Ecostyle” Горішньоплавнівської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 імені Л.І. Бугаєвської; 
за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 800 грн: 
– пошукову групу вихованців гуртків географічного та екологічного 

краєзнавства Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської 

молоді; 
– Шендецького Олега, члена екологічного гуртка Покровської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Решетилівської райдержадміністрації; 
за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 600 грн.: 
– агітбригаду ,,Зелений патруль” Будинку дитячої та юнацької творчості 

Опішнянської селищної ради; 
– вихованців гуртка ,,Фотонатуралісти” Миргодського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді; 
– екологічний гурток ,,Паросток” Малобудищанської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Опішнянської селищної ради. 
 
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 1000 грн.: 
 Браїлко Анну, ученицю 10 класу Супрунівського навчально-виховного 

комплексу Полтавського району; 
за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 800 грн: 
 Гудкову Марію, вихованку гуртка ,,Живопис” Лубенської міської 

станції юних техніків і натуралістів; 
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 Федченко Вероніку, вихованку гуртка ,,Колорит” позашкільного 

навчального закладу Центр дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міської ради; 
за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 600 грн.: 
 Гречаного Антона, учня Оржицької загальноосвітньої школи                          

І-ІІІ ступенів імені І.Я. Франка Оржицького району; 
 Дубовика Анатолія, учня 9 класу Великопавлівської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів Зіньківського району; 
 Ковальову Марину, ученицю 11-Б класу спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням 

англійської мови Горішньоплавнівської міської ради. 
 

24. Нагородити учасників обласного конкурсу-огляду ,,Збережи ялинку” 
за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 1000 грн.: 
– колектив 1-Б класу Глобинської загальноосвітньої школи                           

І-ІІІ ступенів № 5; 
за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 800 грн: 
– Борсук Вероніку, ученицю 1-А класу опорного закладу ,,Чорнухинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Г.С. Сковороди”; 
– Лук’янову Орину, вихованку гуртка ,,Рукоділля” позашкільного 

навчального закладу Центр дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міської ради;  
за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 600 грн.: 
– вихованців гуртка  ,,Країна майстрів” Бричківського сільського клубу 

Полтавського району;  
– Запеку Андрія, вихованця гуртка ,,Основи інформаційних технологій” 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;  
– Мотренко Софію, Краснощок Уляну, вихованок гуртка ,,Основи 

хореографії” Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді. 
 
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 1000 грн.: 
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– вихованців туристсько-краєзнавчого гуртка Гадяцького районного 

Будинку дитячої та юнацької творчості при Березоволуцькому закладі загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Петрівсько-Роменської сільської ради; 
за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 800 грн: 
– Білик Любов, ученицю 11 класу Малобудищанської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Опішнянської селищної ради; 
– учнів 6 класу Верхньоланнівської загальноосвітньої школи                         

І-ІІ ступенів Карлівської райдержадміністрації; 
за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

грошовою винагородою в сумі 600 грн.: 
– вихованців гуртка ,,Лілея” Миргородського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді; 
– загін ,,Екологічна варта” спеціалізованої загальноосвітньої школи                          

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

– Шеремета Олександра, учня 11 класу Вороньківського ліцею                        

імені О.Д. Перелета Чорнухинської селищної ради. 
 
26. Нагородити учасників обласного конкурсу-огляду екологічних 

агітбригад та екологічних театрів (шоу) загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладів: 
  
26.1. У номінації ,,Екологічна агітбригада” 

за перше місце 
грошовою винагородою в сумі 1500 грн.: 

– екологічну агітбригаду ,,Екологічна варта” Горішньоплавнівської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 імені                      
Л.І. Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради; 

за друге місце 
грошовою винагородою в сумі 1200 грн.: 

– екологічну агітбригаду ,,Патріоти довкілля” Сагайдацького навчально-
виховного комплексу Шишацької селищної ради; 

за третє місце 
грошовою винагородою в сумі 1000 грн.: 

– екологічну агітбригаду ,,Джерело” Миргородського центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Миргородської міської ради. 

 
26.2. У номінації  ,,Екологічний театр (шоу)” 

за перше місце 
грошовою винагородою в сумі 1500 грн.: 
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– екологічний театр ,,Романтики” Горішньоплавнівської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 імені Л.І. Бугаєвської 

Горішньоплавнівської міської ради; 
за друге місце 

грошовою винагородою в сумі 1200 грн.: 
– екологічний театр ,,Друге дихання” Комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 35 Полтавської міської ради”; 
 

за третє місце 
грошовою винагородою в сумі 1000 грн.: 

– екологічний театр ,,Крокус” Кременчуцької загальноосвітньої школи      
І-ІІІ ступенів № 1 Кременчуцької міської ради.  
 

27. Нагородити премією Бедніну В.Г., директора Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за високий рівень 

організації та проведення обласного збору юних екологів, дослідників 

сільського та лісового господарства в розмірі посадового окладу. 
 

28. Полтавському обласному еколого-натуралістичному центру 

учнівської молоді: 
 

28.1. Нагородити грамотами учасників обласного етапу всеукраїнських 

акцій, конкурсів, проєктів. 
 

28.2. Вручити солодкий приз вокально-хореографічному колективу 

Опішнянського будинку дитячої та юнацької творчості. 
 

29. Контроль за виконанням наказу покласти на  начальника управління 

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

забезпечення Рибалка С.В. 
 
 
 
Виконувач обов’язків директора      Г. ВЛАСЮК  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


