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Присутні: 

Голова журі – Денисовець Тамара Михайлівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри медико-біологічних дисциплін і фізичного виховання 

Полтавського національного педагогічного університету                             

імені В.Г. Короленка. 

 

Члени журі: 

– Лещенко Інна Вікторівна, методист Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

– Брижак Людмила Михайлівна, завідувач відділу біології та 

методичної роботи Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді. 

 

Секретар – Чайка Тетяна Василівна, методист Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 

 

СЛУХАЛИ:  

Денисовець Т.М., кандидата педагогічних наук, доцента кафедри 

медико-біологічних дисциплін і фізичного виховання Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка про участь 

учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів позашкільної 

освіти області у обласному етапі Всеукраїнського юнацького фестивалю ,,В 

об’єктиві натуралістаˮ. 

В 2021 році фестиваль проходив за темою ,,Збереження 

біорізноманіттяˮ. 

У фестивалі взяли участь 32 вихованці закладів позашкільної та 

загальної середньої освіти із міст Кременчук, Горішні Плавні, Зіньківської, 

Сенчанської, Пирятинської, Хорольської, Глобинської, Новоселівської, 



Лохвицької ОТГ, Решетилівської філії та Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді. 

На обласний етап конкурсу було подано 15 фоторобіт та 13 слайд-

фільмів, 4 відеоролики. 

Роботи спрямовані на формування екологічної культури особистості, 

свідомого розуміння процесів, що відбуваються в природі, природоохоронно-

пропагандистську діяльність, раціональне природокористування, збереження 

біорізноманіття.  

 

ВИСТУПИЛИ:  

Брижак Людмила Михайлівна, завідувач відділу біології та методичної 

роботи Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді, яка повідомила, що більшість поданих робіт виконані відповідно 

тематиці фестивалю в 2021 році – це ,,Збереження біорізноманіттяˮ та 

відповідають технічним вимогам але є і такі роботи, які цим вимогам не 

відповідають. 

Серед кращих можна назвати роботи: 

 П’ятницької Ірини, учениці Опорного закладу "Вирішальненська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сенчанської сільської ради 

Миргородського району (керівник: Пащенко Ольга Григорівна); 

 Красільнікової Влади, учениці 6 класу загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 1 Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району 

(керівник: Мотрой Вікторія Віталіївна); 

 Ненько Дарії, вихованки гуртка ,,Юнкорˮ Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Гудзь Яна 

Романівна); 

 Любаєвої Аліни, вихованки гуртка ,,Фотонатуралістиˮ Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: 

Соловйов Геннадій Вікторович); 

 Чобану Діани, Каплуновської Вікторії, вихованок гуртка 

Решетилівської філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді (керівник: Шинкарчук Оксана Вадимівна); 

 Запорожець Вікторії, вихованки гуртка ,,Юні екологиˮ Пирятинської 

станції юних натуралістів Пирятинської міської ради (керівник: Новак 

Людмила Олександрівна). 

 

УХВАЛИЛИ:  

Згідно розглянутих матеріалів, надісланих районними та міськими 

оргкомітетами, на обласний етап Всеукраїнського фестивалю ,,В об’єктиві 



натуралістаˮ обласний оргкомітет вважає переможцями та рекомендує 

нагородити: 

 

Дипломом І ступеня 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– П’ятницьку Ірину, ученицю Опорного закладу "Вирішальненська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сенчанської сільської ради 

Миргородського району (керівник: Пащенко Ольга Григорівна). 

 

Дипломом ІІ ступеня 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

 Красільнікову Владу, ученицю 6 класу загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 1 Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району 

(керівник: Мотрой Вікторія Віталіївна); 

 Ненько Дарію, вихованку гуртка ,,Юнкорˮ Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Гудзь Яна 

Романівна). 

 

Дипломом ІІІ ступеня 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

 Любаєву Аліну, вихованку гуртка ,,Фотонатуралістиˮ Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: 

Соловйов Геннадій Вікторович); 

 Чобану Діану, Каплуновську Вікторію, вихованку гуртка 

Решетилівської філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді (керівник: Шинкарчук Оксана Вадимівна); 

 Запорожець Вікторію, вихованку гуртка ,,Юні екологиˮ 

Пирятинської станції юних натуралістів Пирятинської міської ради 

(керівник: Новак Людмила Олександрівна). 

 

Дипломом 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді за краще розкриття теми в обласному етапі 

Всеукраїнського фестивалю ,,В об’єктиві натуралістаˮ: 

 

– Бабенко Лізу, Супруненко Поліну, Буряк Софію, вихованок гуртка 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

– Федченко Вікторію, ученицю 4 класу Дейкалівського опорного 

закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Зіньківської міської ради; 



– Захарова Олега, учня 4 класу Дейкалівського опорного закладу 

загальної середньої освіти I-III ступенів Зіньківської міської ради; 

– Ворону Руслану, ученицю 8 класу загальноосвітньої школи                 

І-ІІІ ступенів № 2 Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького 

району; 

– Дяченко Вікторію, ученицю 8 класу загальноосвітньої школи                 

І-ІІІ ступенів № 2 Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького 

району. 

 

Подяками 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в 

екологічне виховання дітей та учнівської молоді: 

 Соловйова Геннадія Вікторовича, керівника гуртка 

,,Фотонатуралістиˮ Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді; 

 Пащенко Ольга Григорівна, вчителя хімії та біології Опорного 

закладу ,,Вирішальненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сенчанської 

сільської ради Миргородського районуˮ; 

 Шинкарчук Оксану Вадимівну, керівника гуртка ,.Здоровим будьˮ 

Решетилівської філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді; 

 Гудзь Яну Романівну, керівника гуртка ,,Юнкорˮ Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

 Мотрой Вікторію Віталіївну, вчитель загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 1 Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району; 

 Новак Людмилу Олександрівну, керівника гуртка Пирятинської 

станції юних натуралістів Пирятинської міської ради. 

 

Підписи:  

Голова журі  (підписано)    Тамара ДЕНИСОВЕЦЬ 

 

Члени журі   (підписано)    Інна ЛЕЩЕНКО 

 

    (підписано)    Людмила БРИЖАК 

 

Секретар   (підписано)    Тетяна ЧАЙКА 

 


