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На засіданні присутні: 
Голова журі: Сусахіна Людмила Володимирівна, виконувач обов’язків 

директора Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді; 
Члени журі: Денисовець Тамара Михайлівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент Полтавського національного педагогічного університету                    

імені В.Г. Короленка; 
Чайка Тетяна Василівна, методист Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 
Щербина Олена Іванівна, завідувач відділу екології та охорони природи 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
Грищенко Наталія Юріївна, завідувач лабораторії квітництва та 

овочівництва Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді; 
Секретар: Гудзь Яна Романівна, культорганізатор Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 
Слухали: Щербину О.І., завідувача відділу екології та охорони природи 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

про участь закладів позашкільної та загальної середньої освіти області в 
обласному конкурсі ,,Збережи ялинку”. 

З усієї області на конкурс була представлена 461 робота –                         
124 стилізовані ялинки, 88 новорічних вінків, 84 новорічно-різдвяні 

композиції, 76 новорічних подарунків, 53 традиційні народні іграшки,                       
36 сюжетних композицій. 

У конкурсі взяло участь 847 вихованців закладів позашкільної та учнів 

загальної середньої освіти із 17 районів (Гадяцького, Чутівського, 

Зіньківського, Полтавського, Оржицького, Кобеляцького, Лубенського, 

Шишацького, Миргородського, Карлівського, Хорольського, 

Великобагачанського, Козельщинського, Диканського, Глобинського, 

Пирятинського, Котелевського), 5 міст області (Кременчука, Полтави, 

Горішніх Плавнів, Миргорода, Лубен), 7 об’єднаних територіальних громад 

(Глобинської, Шишацької, Чорнухинської, Лохвицької, Опішнянської, 

Великобагачанської, Пирятинської), а також Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді, Кобеляцької, Шишацької, 
Решетилівської філій та філії Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді у Полтавському районі. 



Виступили:  Грищенко Н.Ю., завідувач лабораторії квітництва та 

овочівництва Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді, яка повідомила, що всі подані роботи спрямовані на 

активізацію природоохоронної діяльності та пропаганду серед учнівської 

молоді руху зі збереження хвойних дерев та розвитку дитячої творчості. 
Серед найкращих можна назвати роботи: 
– Астахова Дениса, учня 9-В класу Горішньоплавнівської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим 

вивченням англійської мови; 
– Безпалько Катерини, учениці Семенівського навчально-виховного 

комплексу № 2 Семенівської селищної ради, робота ,,Символ Нового року”; 
– Бесарабова Івана, Бесарабова Олексія, учнів Глобинської гімназії        

№ 1 імені В.Є. Курченка Глобинської міської ради, робота ,,Рукодільниця”; 
– Брашован Марії, учениці Глобинської гімназії № 1                                      

імені В.Є. Курченка Глобинської міської ради, робота ,,Волошкова лялька”; 
– Бублика Данила, учня Градизької гімназії імені Героя України 

Олександра Білаша Глобинського району, робота ,,Новорічний ранок в лісі”; 
– Ватулі Павла, учня Градизької гімназії імені Героя України 

Олександра Білаша Глобинського району, робота ,,Незрівнянна Солоха і 

Чорт”; 
– Величко Анастасії, учениці 2 класу Вацівської філії І-ІІ ступенів           

імені В. Тюріна Терешківського ліцею Терешківської сільської ради, робота 

,,Новорічне віконце”; 
– вихованців гуртка ,,Народна творчість” Кременчуцького міського 

центру позашкільної освіти; 
– вихованців гуртка ,,Чарівна майстерня ” комунального закладу 

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

,,В очікуванні новорічного дива”; 
– Данилової Аліни, учениці Семенівського навчально-виховного 

комплексу № 2 Семенівської селищної ради, робота – ,,Народна іграшка”; 
– Євтушенко Марії, учениці Полтавської загальноосвітньої школи                   

І-ІІІ ступенів № 29, робота ,,Різдвяний віночок”; 
– Казєєва Романа, учня Чорнухинського ліцею імені Г.С. Сковороди 

Чорнухинської районної ради, робота ,,Новорічне чудо”; 
– Ковніра Максима, учня Івановоселищенської загальноосвітньої 

школи Глобинського району, робота ,,Диво-ялинка”; 
– Міщан Владислави, учениці Семенівського навчально-виховного 

комплексу № 2, робота ,,Калинова зима”; 
– Поночовної Анастасії, учениці Полтавської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 29, робота ,,Новорічний гном”; 
– Сліпець Надії, учениці Дмитрівської загальноосвітньої школи                       

І-ІІІ ступенів Гоорішньоплавнівської міської ради, робота ,,АнтіС 20-21”. 
– Хабалової Анастасії, учениці Бобрівницької загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів Зіньківського району, робота ,,Новорічний вінок”. 
 



Ухвалили: Згідно розглянутих матеріалів, надісланих районними та 

міськими оргкомітетами на конкурс ,,Збережи ялинку” обласний оргкомітет 

вважає переможцями та рекомендує нагородити: 
1. У номінації ,,Новорічно-різдвяна композиція”: 

Дипломом І ступеня 
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

- Бесарабова Івана, Бесарабова Олексія, учнів Глобинської гімназії        

№ 1 імені В.Є. Курченка Глобинської міської ради, робота ,,Рукодільниця”;. 
Керівник: Левченко Людмила Геннадіївна, вчитель Глобинської гімназії        

№ 1 імені В.Є. Курченка Глобинської міської ради; 
Дипломом ІІ ступеня 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
- вихованців гуртка ,,Чарівна майстерня” комунального закладу ,,Центр 

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

очікуванні новорічного дива”. Керівник: Мосюндзь Наталія Іванівна, керівник 

гуртка ,,Чарівна майстерня” комунального закладу ,,Центр дитячої та 

юнацької творчості” Терешківської сільської ради;  
Дипломом ІІІ ступеня 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
- Величко Анастасію, ученицю 2 класу Вацівської філії І-ІІ ступенів 

імені В. Тюріна Терешківського ліцею Терешківської сільської ради, робота 

,,Новорічне віконце”. Керівник: Гальченко Альона Вікторівна, педагог-
організатор Вацівської філії І-ІІ ступенів імені В. Тюріна Терешківського 

ліцею Терешківської сільської ради. 
 
2. У номінації ,,Сюжетна композиця”: 

Дипломом І ступеня 
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

- Безпалько Катерину, ученицю Семенівського навчально-виховного 

комплексу № 2 Семенівської селищної ради, робота ,,Символ Нового року”. 
Керівник: Романенко Жанна Олександрівна, вчитель Семенівського 

навчально-виховного комплексу № 2 Семенівської селищної ради; 
Дипломом ІІ ступеня 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
- Ватулю Павла, учня Градизької гімназії імені Героя України 

Олександра Білаша Глобинського району, робота ,,Незрівнянна Солоха і 

Чорт”. Керівник: Литовченко Алла Миколаївна, вчитель Градизької гімназії 

імені Героя України Олександра Білаша Глобинського району;  
 

Дипломом ІІІ ступеня 
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

- Бублика Данила, учня Градизької гімназії імені Героя України 

Олександра Білаша Глобинського району, робота ,,Новорічний ранок в лісі”. 
Керівник: Лебеденко Наталія Володимирівна, вчитель Градизької гімназії 

імені Героя України Олександра Білаша Глобинського району. 
 



3. У номінації ,,Традиційна народна іграшка”: 
Дипломом І ступеня 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
- Данилову Аліну, ученицю Семенівського навчально-виховного 

комплексу № 2 Семенівської селищної ради, робота – ,,Народна іграшка”. 
Керівник: Кузуб Людмила Анатоліївна, вчитель Семенівського навчально-
виховного комплексу № 2 Семенівської селищної ради; 

Дипломом ІІ ступеня 
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

- Брашован Марію, ученицю Глобинської гімназії № 1                                  
імені В.Є. Курченка Глобинської міської ради, робота ,,Волошкова лялька”. 
Керівник: Жадан Ольга Юріївна, вчитель Глобинської гімназії № 1                                  

імені В.Є. Курченка Глобинської міської ради; 
Дипломом ІІІ ступеня 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
- Астахова Дениса, учня 9-В класу Горішньоплавнівської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим 

вивченням англійської мови. Керівник: Гнойова Ірина Олександрівна, вчитель 
біології та основ здоров’я Горішньоплавнівської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням 

англійської мови. 
 
4. У номінації ,,Стилізована ялинка”: 

Дипломом І ступеня 
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

- вихованців гуртка ,,Народна творчість” Кременчуцького міського 

центру позашкільної освіти. Керівник: Король Дмитро Васильович, керівник 
гуртка ,,Народна творчість” Кременчуцького міського центру позашкільної 

освіти; 
Дипломом ІІ ступеня 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
- Казєєва Романа, учня Чорнухинського ліцею імені Г.С. Сковороди 

Чорнухинської районної ради, робота ,,Новорічне чудо”. Керівник: Мельник 

Тамара Миколаївна, вчитель Чорнухинського ліцею імені Г.С. Сковороди 

Чорнухинської районної ради; 
Дипломом ІІІ ступеня 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
- Ковніра Максима, учня Івановоселищенської загальноосвітньої школи 

Глобинського району, робота ,,Диво-ялинка”. Керівник: Сердюк Тетяна 

Олександрівна, вчитель Івановоселищенської загальноосвітньої школи 

Глобинського району. 
 
5. У номінації ,,Новорічний вінок”: 

Дипломом І ступеня 
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 



- Євтушенко Марію, ученицю Полтавської загальноосвітньої школи                
І-ІІІ ступенів № 29, робота ,,Різдвяний віночок”. Керівник: Таран Тетяна 

Володимирівна, вчитель Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  
№ 29, робота ,,Різдвяний віночок”; 

Дипломом ІІ ступеня 
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

- Хабалову Анастасію, ученицю Бобрівницької загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів Зіньківського району, робота ,,Новорічний вінок”. Керівник: 

Лисак Ніна Володимирівна, вчитель Бобрівницької загальноосвітньої школи   
І-ІІ ступенів Зіньківського району; 

Дипломом ІІІ ступеня 
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

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

дитячої та юнацької творчості” Терешківської сільської ради, робота 

,,Новорічно-різдвяний настрій”. Керінвик: Мосюндзь Наталія Іванівна, 
керівник гуртка ,,Чарівна майстерня” комунального закладу ,,Центр дитячої та 

юнацької творчості” Терешківської сільської ради. 
 
6. У номінації ,,Новорічний подарунок”: 

Дипломом І ступеня 
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

- Поночовну Анастасію, ученицю Полтавської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 29, робота ,,Новорічний гном”. Керівник: Лутченко Ольга 

Іванівна, вчитель Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29; 
Дипломом ІІ ступеня 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
- Міщан Владиславу, ученицю Семенівського навчально-виховного 

комплексу № 2 Семенівської селищної ради, робота ,,Калинова зима”. 
Керівник: Кузуб Людмила Анатоліївна, вчитель Семенівського навчально-
виховного комплексу № 2 Семенівської селищної ради; 

Дипломом ІІІ ступеня 
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

- Сліпець Надію, ученицю Дмитрівської загальноосвітньої школи                 
І-ІІІ ступенів Гоорішньоплавнівської міської ради, робота ,,АнтіС 20-21”. 
Керівник: Костенко Олеся Богданівна, вчитель біології Дмитрівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Гоорішньоплавнівської міської ради. 
 

Грамотами Полтавського обласного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді за пропаганду серед учнівської молоді руху зі 

збереження хвойних дерев: 
- Аль Шаттел Аміну, вихованку гуртка ,,Цікава зоологія” Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Андреєву Поліну, ученицю Полтавської загальноосвітньої школи                 

І-ІІІ ступенів № 29; 
- Балюк Маргариту, вихованку гуртка ,,М’яка іграшка” 

Великобагачанського будинку дитячої та юнацької творчості; 



- Басову Єлизавету, ученицю Горішньоплавнівської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням 

англійської мови; 
- Бахвалова Олексія, вихованця гуртка ,,Образотворче мистецтво” 

Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Білокінь Софію, вихованку гуртка ,,Бісерок” Полтавського міського 

центру позашкільної освіти; 
- Білоус Богдану, вихованку гуртка ,,Глиняна іграшка” Семенівського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості; 
- Божинську Катерину, вихованку гуртка ,,Спортивний туризм” 

комунального закладу ,,Полтавський обласний центр національно-
патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді”; 

- Бойко Анастасію, вихованку гуртка ,,Чарівна голка” філії Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у 

Полтавському районі; 
- Бойко Єлизавету, Шрам Софію, вихованок гуртка образотворчого 

мистецтва ,,Колорит” Хорольського районного центру дитячої та юнацької 

творчості; 
- Борсук Вероніку, ученицю Чорнухинського ліцею                                        

імені Г.С. Сковороди Чорнухинської районної ради; 
- Брашован Марію, ученицю Глобинської гімназії № 1                               

імені В.Є. Курченка Глобинської міської ради; 
- Бреуса Дениса, учня опорного закладу загальної середньої освіти 

,,Селещинський ліцей” Машівського району; 
- Бурик Евеліну, вихованку Хорольського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості; 
- Буряк Софію, вихованку гуртка ,,Світ тераріуму” Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Буценіну Мілану, вихованку гуртка ,,Бісерок” Полтавського міського 

центру позашкільної освіти; 
- Ванду Іллю, учня Пальчиківського навчально-виховного комплексу 

Полтавського району; 
- Варнавську Поліну, вихованку гуртка образотворчого мистецтва 

,,Етюд” Семенівського районного будинку дитячої та юнацької творчості; 
- Васик Камілу, вихованку гуртка соломоплетіння ,,Колосок” 

Хорольського районного центру дитячої та юнацької творчості; 
- Василенко Світлану, ученицю Старосанжарського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Оксани Мешко Малоперещепинської 

сільської ради; 
- Ведмідь Анну, вихованку Оржицького районного будинку дитячої та 

юнацької творчості; 
- Величко Анастасію, ученицю 2 класу Вацівської філії І-ІІ ступенів 

імені В. Тюріна Терешківського ліцею Терешківської сільської ради; 
- вихованців гуртка ,,Барви природи” Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (керівник гуртка Чистякова Юлія 

Іванівна); 



- вихованців гуртка ,,Барви природи” Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді (керівник гуртка Васюк Євгенія 

Анатоліївна); 
- вихованців гуртка ,,Барви природи” Решетилівської філії Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
- вихованців гуртка ,,Виготовлення сувенірів” Кременчуцького міського 

центру позашкільної освіти; 
- вихованців гуртка ,,Джерело творчості” Котелевського районного 

будинку дитячої та юнацької творчості; 
- вихованців гуртка ,,Квіткова фантазія” Полтавського міського центру 

позашкільної освіти; 
- вихованців гуртка ,,Країна майстрів” Бричківського сільського клубу 

Полтавського району; 
- вихованців гуртка ,,Рукодільниця” Рудківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Гребінківського району; 
- вихованців гуртка ,,Чарівна голка” філії Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у Полтавському районі; 
- вихованців гуртка ,,Чарівна майстерня” Котелевського районного 

будинку дитячої та юнацької творчості; 
- вихованців гуртка ,,Юний хімік” філії Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
- вихованців гуртка ,,Юні підприємці” Кобеляцької філії Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Вітованову Діану, ученицю комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11”; 
- Влошпенко Софію, вихованку гуртка ,,Чарівна голка” філії 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Вовк Вікторію, ученицю Мартинівської загальноосвітньої школи               

І-ІІІ ступенів Гадяцької районної ради; 
- Войтенко Анастасію, ученицю 5-Б класу Кременчуцької гімназії № 8; 
- Глобу Анастасію, ученицю Тарасівської загальноосвітньої школи                 

І-ІІІ ступенів Зіньківського району; 
- Гнойового Кирила, Гнойового Костянтина, учнів опорного закладу 

освіти ,,Новогалещинський ліцей” Новогалещинської сільської ради; 
- Головіну Софію, вихованку Семенівського районного будинку дитячої 

та юнацької творчості; 
- Гончаренко Надію, вихованку гуртка ,,Країна майстрів” Бричківського 

сільського клубу Полтавського району; 
- Горбаня Владислава, учня Пальчиківського навчально-виховного 

комплексу Полтавського району; 
- Горевого Нікіту, учня Пальчиківського навчально-виховного 

комплексу Полтавського району; 
- Горєлова Миколу, вихованця гуртка ,,Колорит” Позашкільного 

навчального закладу центр дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міської ради; 



- Григоренко Алісу, вихованку гуртка ,,Чарівна майстерня” 

Пирятинської районної станції юних натуралістів; 
- Грисюк Єлизавету, вихованку гуртка ,,Образотворче мистецтво” 

Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Губенко Владу, ученицю Семенівського навчально-виховного 

комплексу № 1 імені М.М. Хорунжого Семенівської селищної ради; 
- Гузик Анастасію, ученицю комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11”; 
- Дайментову Євгенію, ученицю комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11”; 
- Дейкун Владиславу, вихованку гуртка народної іграшки ,,Вернісаж” 

Хорольського районного будинку дитячої та юнацької творчості; 
- Дем’яненко Діану, ученицю комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11”; 
- Дериземлю Олександра, учня філії ,,Жуківська загальноосвітня школа  

І ступеня” опорного закладу ,,Білицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів   

№ 1”; 
- Деркача Романа, учня Тарасівської загальноосвітньої школи                         

І-ІІІ ступенів Зіньківського району; 
- Діденко Анастасію, вихованку гуртка народної творчості ,,Майстриня” 

Хорольського районного центру дитячої та юнацької творчості; 
- Діхтяря Ростислава, вихованця гутка ,,Барви природи” Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Драбинку Анну, ученицю Мартинівської загальноосвітньої школи               

І-ІІІ ступенів Гадяцької районної ради; 
- Дрок Вікторію, вихованку гуртка ,,Умілі руки” Глобинського 

районного центру дитячої та юнацької творчості; 
- Дубовик Валерію, ученицю Полтавської загальноосвітньої школи                    

І-ІІІ ступенів № 29; 
- Дубовик Вероніку, ученицю Полтавської загальноосвітньої школи                    

І-ІІІ ступенів № 29; 
- Дудогову Маргариту, вихованку гуртка ,,Квіткова фантазія” 

Котелевського районного будинку дитячої та юнацької творчості; 
- Жмак Дарію, ученицю комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11”; 
- Заворотню Дарину, вихованку гуртка народної творчості ,,Соняшник” 

Хорольського районного будинку дитячої та юнацької творчості; 
- Захарченко Анастасію, ученицю Дмитрівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Горішньоплавнівської міської ради; 
- Зуєву Євгенію, вихованку гуртка ,,Декоративно-ужиткове мистецтво” 

Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Іванчу Ростислава, учня Яблунівської загальноосвітньої школи                     

І-ІІІ ступенів Оржицького району; 
- Ількевич Катерину, вихованку гуртка ,,Художня вишивка” 

Глобинського районного центру дитячої та юнацької творчості; 



- Калініченко Вікторію, вихованку Пирятинської районної станції юних 

натуралістів; 
- Камуз Поліну, ученицю 2 класу Горішньоплавнівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6; 
- Карпенко Наталію, вихованку гуртка ,,Квіткова фантазія” 

Котелевського районного будинку дитячої та юнацької творчості; 
- Касіменко Тетяну, Півень Мілану, Павленко Марію, Павленко Софію, 

вихованок гуртка в’язання гачком ,,В’язаночка” Хорольського районного 

центру дитячої та юнацької творчості; 
- Катасонову Єву, вихованку гуртка ,,Колорит” Позашкільного 

навчального закладу центр дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міської ради; 
- Кирильчук Марію, вихованку Миргородського міського центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 
- Коваленко Аріну, ученицю 2-Б класу комунального закладу 

,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 34”; 
- Ковнір Таїсію, ученицю Івановоселищенської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Глобинської районної ради; 
- Козинець Анну, ученицю 6-Б класу Горішньоплавнівської 

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

- Козіну Єлизавету, вихованку гуртка ,,М’яка іграшка” 

Великобагачанського районного будинку дитячої та юнацької творчості; 
- Корячку Катерину, вихованку Решетилівського дошкільного 

навчального закладу ,,Ромашка” Решетилівської міської ради; 
- Кошового Романа, вихованця Решетилівського дошкільного 

навчального закладу ,,Ромашка” Решетилівської міської ради; 
- Кравець Владиславу, вихованку гуртка виразного читання ,,Ластівка” 

Хорольського районного центру дитячої та юнацької творчості; 
- Кравецького Максима, учня опорного закладу ,,Калайдинцівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ф.Д. Рубцова” Лубенської районної 

ради; 
- Краснощок Уляну, вихованку гуртка ,,Юні охоронці природи” 

Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Крат Анастасію, вихованку гуртка ,,М’яка іграшка” 

Великобагачанського районного будинку дитячої та юнацької творчості; 
- Крикливого Єгора, учня опорного закладу ,,Пирятинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6”; 
- Криндес Діану, ученицю Розсошенської гімназії Щербанівської 

сільської ради; 
- Крутько Маргариту, вихованку гуртка ,,Народна творчість” 

Великобагачанського будинку дитячої та юнацької творчості; 
- Кубату Поліну, вихованку гуртка ,,Барви природи” Шишацької філії 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Кузнєцову Тетяну, вихованку гуртка ,,Флористика та живопис” 

Полтавського міського центру позашкільної освіти; 



- Кузьміна Микиту, учня 2 класу Горішньоплавнівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6; 
- Куратнік Ольгу, ученицю комунального закладу ,,Полтавська гімназія 

,,Здоров’я” № 14”; 
- Левченко Аріну, ученицю Глобинської гімназії № 1                                                     

імені В.Є. Курченка Глобинської міської ради; 
- Линюк Карину, Дерегу Софію, учениць Горішньоплавнівської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5                                      

імені Л.І. Бугаєвської; 
- Литвиненко Анастасію, вихованку Чорнухинського райнного будинку 

дитячої та юнацької творчості; 
- Личка Дениса, вихованця гуртка ,,Фольклорно-екологічне 

краєзнавство” комунального закладу ,,Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської 

молоді”; 
- Лубяницьку Ольгу, Головіну Альону, вихованок гуртка ,,Чарівна 

майстерня” комунального закладу ,,Центр дитячої та юнацької творчості” 

Терешківської сільської ради; 
- Лугового Артема, вихованця гуртка ,,Чарівна майстерня” 

комунального закладу ,,Центр дитячої та юнацької творчості” Терешківської 

сільської ради; 
- Луценка Андрія, учня Дейкалівського опорного закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Зіньківського району; 
- Ляха Сергія, учня 3-А класу Кобеляцького ліцею № 2                              

імені Олеся Гончара; 
- Максакову Маріанну, вихованку гуртка ,,Первоцвіт” Зіньківської 

районної станції юних техніків; 
- Маліченко Анастасію, вихованку гуртка ,,Фотонатуралісти” 

Кобеляцької філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді; 
- Медуху Тетяну, ученицю комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11”; 
- Мельникова Ростислава, учня Тарасівської загальноосвітньої школи                

І-ІІІ ступенів Зіньківского району; 
- Мехтієва Раміна, учня комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11”; 
- Микитинеко Єсенію, вихованку гуртка ,,Первоцвіт” Зіньківської 

районної станції юних техніків; 
- Мирошника Романа, учня Пальчиківського навчально-виховного 

комплексу Полтавського району; 
- Михайленко Анжеліку, ученицю Семенівського навчально-виховного 

комплексу № 2 Семенівської селищної ради; 
- Мінєнкову Дарію, ученицю 8-Б класу опорного закладу ,,Оржицька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені І.Я. Франка”; 
- Момот Вероніку, вихованку гуртка ,,Мій рідний край, моя земля” 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 



- Невмиваку Василя, вихованця гуртка ,,Основи інформаційних 

технологій” Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді; 
- Ненчина Макара, учня 2 класу Горішньоплавнівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6; 
- Ніщенко Аліну, ученицю комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11”; 
- Оверченка Івана, учня комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11”; 
- Овчара Андрія, вихованця гуртка ,,Юні охоронці природи” 

Кобеляцької філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді; 
- Олексієнко Інну, ученицю Гирявоїськовецької загальноосвітньої школи             

І-ІІІ ступенів Лохвицької районної ради; 
- Пазій Дарію, вихованку гуртка ,,Художня вишивка” Лубенської міської 

станції юних техніків і натуралістів; 
- Пасеку Ольгу, ученицю комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11”; 
- Петрик Любов, ученицю Лубенського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів № 4; 
- Петякову Анастасію, вихованку гуртка народної творчості 

,,Майстриня” Хорольського районного будинку дитячої та юнацької творчості; 
- Піддубну Анастасію, ученицю Полтавської гімназії № 32; 
- Полєтаєву Олександру, вихованку гуртка ,,Іграшки-сувеніри” 

Лубенської міської станції юних техніків і натуралістів; 
- Помєнка Назара, учня Мартинівської загальноосвітньої школи               

І-ІІІ ступенів Гадяцької районної ради; 
- Пономаренко Єву, ученицю Горішньоплавнівської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням 

англійської мови; 
- Поп Софію, ученицю Драбинівського навчально-виховного комплексу 

,,Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти” 

Новосанжарського району; 
- Потоцьку Софію, ученицю Пирогівської загальноосвітньої школи                  

І-ІІІ ступенів Глобинської міської ради; 
- Прилуцьку Анжелу, вихованку гуртка ,,Фольклорно-етнографічне 

краєзнавство” комунального закладу ,,Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської 

молоді Полтавської обласної ради”; 
- Радько Анну, вихованку гуртка народної творчості ,,Майстриня” 

Хорольського районного будинку дитячої та юнацької творчості; 
- Різницького Назара, вихованця Миргородського міського центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 
- Романюк Олександру, вихованку гуртка ,,Чарівна майстерня” 

комунального закладу ,,Центр дитячої та юнацької творчості” Терешківської 

сільської ради; 



- Руденко Вероніку, вихованку гуртка ,,Весела майстерня” 

Семенівського районного будинку дитячої та юнацької творчості; 
- Сахацьку Тетяну, ученицю Крутобалківського навчально-виховного 

комплексу ,,Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад 

дошкільної освіти”; 
- Седун Віту, ученицю комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11”; 
- Сивологу Кирила, учня Ставківського навчально-виховного комплексу 

,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” 

Зіньківської районної ради; 
- Силку Артема, учня Мартинівської загальноосвітньої школи                         

І-ІІІ ступенів Гадяцької районної ради; 
- Сипка Микиту, учня комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11”; 
- Скляренко Анастасію, ученицю Семенівського навчально-виховного 

комплексу № 1 імені М.М. Хорунжого Семенівської селищної ради; 
- Скороходову Віолетту, вихованку гуртка ,,Декоративні квіти” 

Позашкільного навчального закладу центр дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міської ради; 
- Солодкого Ярослава, вихованця гуртка ,,Художнє випалювання” 

Гадяцького районного будинку дитячої та юнацької творчості; 
- Сороку Данила, учня комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25”; 
- Спільну Єву, вихованку Решетилівського дошкільного навчального 

закладу ,,Ромашка” Решетилівської міської ради; 
- Старокожко Софію, вихованку гуртка ,,Квіткова фантазія” 

Котелевського районного будинку дитячої та юнацької творчості; 
- Старостенко Марію, ученицю Полтавської загальноосвітньої школи                     

І-ІІІ ступенів № 4; 
- Статівку Ольгу, вихованку гуртка ,,Первоцвіт” Зіньківської районної 

станції юних техніків; 
- Студінського Володимира, учня філії ,,Жуківська загальноосвітня 

школа І ступеня” опорного закладу ,,Білицька загальноосвітня школа                
І-ІІІ ступенів № 1”; 

- Суржко Валерію, вихованку гуртка ,,Чарівний світ природи” 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Терещенко Віру, вихованку гуртка ,,Спортивний туризм” 

комунального закладу ,,Полтавський обласний центр національно-
патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради”; 
- Товму Марину, ученицю Полтавської гімназії № 32; 
- Тригуба Костянтина, вихованця Миргородського міського еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Трутень Дарію, ученицю Веселодолинської загальноосвітньої школи     

І-ІІ ступенів Глобинського району; 
- учнів 1 класу Чорнухинського ліцею імені Г.С. Сковороди; 



- учнів 5 класу Щербанівського ліцею Щербанівської сільської ради; 
- Фомінову Марію, вихованку Глобинського районного центру дитячої 

та юнацької творчості; 
- Холковську Тетяну, вихованку гуртка ,,Народні ремесла” 

Котелевського районного будинку дитячої та юнацької творчості; 
- Хоменко Олену, ученицю 6-А класу Щербанівського ліцею 

Щербанівської сільської ради; 
- Цись Анастасію, вихованку гуртка соломоплетіння ,,Колосок” 

Хорольського районного будинку дитячої та юнацької творчості; 
- Черкас Таїсію, Волощенко Анастасію, учениць Хорішківського ліцею 

імені М.В. Остроградського Козельщинського району; 
- Чубик Ярославу, вихованку гуртка ,,Спортивний туризм” 

комунального закладу ,,Полтавський обласний центр національно-
патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради”; 
- Шевченко Кіру, ученицю Ставківського навчально-виховного 

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

заклад”; 
- Шевченко Марію, ученицю 8-Б класу Миргородської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3; 
- Шевченко Ольгу, вихованку Сенчанського будинку дитячої та 

юнацької творчості Лохвицької районної ради; 
- Шишло Мілану, ученицю 2 класу Горішньоплавнівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6; 
- Шпіку Владислава, учня опорного закладу ,,Яреськівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ф.П. Борідька” Шишацької 

районної ради; 
- Щербакову Анастасію, вихованку Кременчуцького еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Щукіну Камілу, вихованку Миргородського міського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді; 
- Юрченка Мирослава, учня Горішньоплавнівської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням 

англійської мови; 
- Ярешко Марину, вихованку гуртка ,,Казкова скульптура” 

Великобагачанського районного будинку дитячої та юнацької творчості; 
 

Подякою 
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за організацію дослідницької діяльності, 
значний внесок в екологічне виховання дітей та учнівської молоді: 

- Гальченко Альону Вікторівну, педагога-організатора Вацівської філії  
І-ІІ ступенів імені В. Тюріна Терешківського ліцею Терешківської сільської 

ради; 



- Гнойову Ірину Олександрівну, вчителя біології та основ здоров’я 

Горішньоплавнівської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 4 з поглибленим вивченням англійської мови; 
- Жадан Ольгу Юріївну, вчителя Глобинської гімназії № 1                                  

імені В.Є. Курченка Глобинської міської ради; 
- Короля Дмитра Васильовича, керівника гуртка ,,Народна творчість” 

Кременчуцького міського центру позашкільної освіти; 
- Костенко Олесю Богданівну, вчителя біології Дмитрівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Гоорішньоплавнівської міської ради; 
- Кузуб Людмилу Анатоліївну, вчителя Семенівського навчально-

виховного комплексу № 2 Семенівської селищної ради; 
- Лебеденко Наталію Володимирівну, вчителя Градизької гімназії                 

імені Героя України Олександра Білаша Глобинського району. 
- Левченко Людмилу Геннадіївну, вчителя Глобинської гімназії № 1 

імені В.Є. Курченка Глобинської міської ради; 
- Лисак Ніну Володимирівну, вчителя Бобрівницької загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Зіньківського району; 
- Литовченко Аллу Миколаївну, вчителя Градизької гімназії                         

імені Героя України Олександра Білаша Глобинського району; 
- Лутченко Ольгу Іванівну, вчителя Полтавської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 29; 
- Мельник Тамару Миколаївну, вчителя Чорнухинського ліцею                   

імені Г.С. Сковороди Чорнухинської районної ради; 
- Мосюндзь Наталію Іванівну, керівник гуртка ,,Чарівна майстерня” 

комунального закладу ,,Центр дитячої та юнацької творчості” Терешківської 

сільської ради; 
- Романенко Жанну Олександрівну, вчителя Семенівського навчально-

виховного комплексу № 2 Семенівської селищної ради; 
- Сердюк Тетяну Олександрівну, вчителя Івановоселищенської 

загальноосвітньої школи Глобинського району; 
- Таран Тетяну Володимирівну, вчителя Полтавської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 29. 
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      (підписано)  Олена ЩЕРБИНА 
 
     (підписано)   Тетяна ЧАЙКА 
 
      (підписано)  Наталія ГРИЩЕНКО  
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