
  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ 

«ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 
 ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» 

 
НАКАЗ 

 
       11.02.   2021                                  м. Дніпро    № 06/01-04а 

 
Про підсумки проведення 
обласного етапу Всеукраїнського  
 юнацького фестивалю  
“В об’єктиві натураліста”   
 
 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 
29 січня 2021 року № 31 /0/212-21 “Про проведення І обласного (відбіркового) 
(заочного) етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю “В об’єктиві 
натураліста”, з метою активізації роботи здобувачів освіти щодо покращення 
стану довкілля, формування в них екологічної культури засобами кіно та 
фотомистецтва в січні поточного року в закладах освіти було проведено 
зазначений вище фестиваль.  

Відповідно до підсумкових протоколів журі 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити витяг з протоколу засідання журі по підведенню підсумків 
обласного етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю “В об’єктиві 
натураліста”, що додається. 

2. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на 
заступника директора КЗО “ОЕНЦДУМ” з навчальної роботи І.О. Майбороду, 
контроль залишаю за собою. 

 
 

Директор           Ю.Ф.ПЕДАН 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ комунального закладу освіти 
 “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді”   
від  11.02.  2021    № 06/01-04 

 
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання журі по підведенню підсумків обласного етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю  
“В об’єктиві натураліста” 

 
від 10.02.2021  

 
Присутні всі члени журі  
 

ЧЕРГА ДЕННА: 
Підведення підсумків обласного етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю “В об’єктиві натураліста” (далі – 

Фестиваль). 
 

СЛУХАЛИ:  
Членів журі Педана Ю.Ф., Ломакіна П.І., Чегорку П.Т. про оцінювання робіт учасників згідно з критеріями, 

зазначеними в Положенні про Фестиваль. 
 

УХВАЛИЛИ: 
Визначити переможців відповідно до номінацій по критеріях: 
 

1 Відповідність темі, повнота її розкриття 1-10 балів далі 1 
2 Власна творча неповторність 1-20 балів далі 2 
3 Актуальність порушеної проблеми 1-12 балів далі 3 
4 Науковий підхід до вирішення порушеної проблеми 1-18 балів далі 4 
5 Пізнавальне та виховне значення роботи 1-12 балів далі 5 
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6 Рівень майстерності 1-16 балів далі 6 
7 Якість виконання роботи 1-12 балів далі 7 

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник за конкурсну роботу 100 балів  

 
 

№ 
з/п 

 
Учасники/освітній заклад/назва представлених матеріалів 

 

Прізвище, ім’я, по 
батькові керівника 

роботи 

Середній 
бал 

Місце 

Номінація “Краща фоторобота” 
1 БОНДАРЕНКО  Олександра , вихованка комунального позашкільного навчального 

закладу “Станція юних натуралістів” м. Павлограда, робота “Флора ковилових 
угруповань на околицях міста Павлограду 

Синчук  
Неля Григорівна 

66 - 

2 ОЛЕКСЮК Олександр, учень 11 класу комунального закладу “Чаплинська середня 
загальноосвітня опорна школа” Васильківського району, робота “ Тваринний світ 
рідного краю” 

Олексюк   
Тамара Леонідівна 

77 - 

3 РИБОВАЛОВ Артем, учень 8 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 110” Криворізької міської ради, робота “Перші весняні 
квіти” 

Мельникова  
Наталія Андріївна 

77 - 

4 ЧЕРКАС Олександра, учениця 9 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 110” Криворізької міської ради, робота “Дивовижні колючі 
красуні” 

Мельникова  
Наталія Андріївна 

73 - 

5 ЛИТВИНЕНКО Анна, вихованка комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних техніків Тернівського району” Криворізької міської ради, робота 
“Цікаві квіти України” 

Дзюсь  
Віталій Миколайович 

79 ІІІ 

6 ПЕЛИПЕЦЬ Софія, вихованка комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних техніків Тернівського району” Криворізької міської ради, робота 
“Польові  квіти” 

Дзюсь  
Віталій Миколайович 

76  

7 ТАРАН Денис, вихованець комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних техніків Тернівського району” Криворізької міської ради, робота 
“Подорож у ботанічному саду” 

Дзюсь  
Віталій Миколайович  

79 ІІІ 

8 ЯЦЮК Ніка, вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція 
юних техніків Тернівського району” Криворізької міської ради, робота “Польові 
мешканці” 

Дзюсь 
Віталій Миколайович 

82 ІІ 
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9 ЗОЛОТАРЬ Тимур, учень 6 класу закладу освіти “Криворізька гімназія №100” 
Криворізької міської ради, робота “Чудово, коли...” 

Коваль  
Ірина Сергіївна 

45 - 

10 СЕМИЧАСНИЙ Денис, учень 8 класу закладу освіти “Криворізька гімназія №101” 
Криворізької міської ради, робота “Будинок для птахів” 

Клименко  
Вадим Станіславович 

74 - 

11 НЕВЗОРОВА Софія, учениця 8 класу “Криворізька гімназія №127” Криворізької 
міської ради, робота “Життя перемагає” 

Табунщик  
Наталя Анатоліївна 

67 - 

12 СОЛОВЙОВ Данило, вихованець  комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів Тернівського району” Криворізької міської 
ради, робота “Три сестриці під вікном” 

Шишова-Волошина 
Оксана Ігорівна 

83 ІІ 

13 БОЛГОВ Микола, учень 11 класу комунального закладу “Середня загальноосвітня 
школа № 7” Кам’янської міської ради, робота “Молодь за українську природну 
красу” 

Раху  
Дар’я Євгеніївна 

68 - 

14 ШИРОЧЕНКО Аліна, учениця 10 класу закладу освіти “Криворізька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 41” Криворізької міської ради, робота 
“Квіти міста Кривий Ріг” 

Кононенко  
Олена Олексіївна 

68 - 

15 ЗАЙЦЕВА Поліна, учениця 10 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 41” Криворізької міської ради, робота “Збереження 
біорізноманіття рослинного світу Кривого Рогу” 

Кононенко  
Олена Олексіївна 

73 - 

16 КОБРЕНЮК Ігор, учень 11 класу закладу освіти “Криворізька спеціалізована школа 
№ 118” Криворізької міської ради, робота “Шкільному подвір’ю -трояндовий 
квітник” 

Кобренюк  
Олена Олександрівна 

76 - 

17 МОРОЗЮК Мирослава, учениця 8 класу закладу освіти “Криворізька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 43” Криворізької міської ради, робота 
“Врятоване життя” 

Дудаєва  
Алла Андріївна 

74 - 

18 ВОРОНІН Анатолій, учень 9 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 120” Криворізької міської ради, робота “Чарівність дикої 
природи в її простоті” 

Юпланова  
Валентина Федірівна 

79    ІІІ 

19 ЧУШЕНКОВА Софія, учениця 6 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 120” Криворізької міської ради, робота “Брати наші 
менші” 

Юпланова 
Валентина Федірівна 

77 - 

20 ЧОРНОБРИВЕЦЬ Євгеній, учень 8 класу закладу освіти “Криворізька педагогічна 
гімназія” Криворізької міської ради, робота “Краса – і тільки, трішечки краси, 
душі нічого більше не потрібно” 
 

Чорнобривець  
Віра Володимирівна 

80    ІІІ 
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21 СВІЗЄВА Поліна, учениця 11 класу закладу освіти “Криворізький  обласний  ліцей -
інтернат  для сільської молоді”, робота  “Дивовижні моменти життя” 

Левіна  
Анастасія Сергіївна 

87 І 

22 МАНТУЛЕНКО Ольга, учениця 4 класу закладу освіти “Криворізька гімназія № 36” 
Криворізької міської ради, робота “Дивовижні звірята” 

Селістрар  
Ольга Василівна 

80 ІІІ 

23 РУДЕНКО Дмитро, учень 5 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня 
школа № 41”, вихованець комунального закладу позашкільної освіти “Станція юних 
натуралістів Покровського району” Криворізької міської ради, робота “На 
дивовижних берегах Саксагані” 

Тесленко Наталія 
Василівна 

81 ІІ 

24 ТВОРЧА ГРУПА учнів 4 класу навчального закладу “Славгородський заклад 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів” Славгородської селищної ради, робота  
“Природа рідного краю” 

Бережна  
Валентина 
Геннадіївна 

48 - 

25 САВРАН Аліна, учениця 6 класу закладу освіти Могилівська філія І-ІІ ступенів 
опорного комунального закладу “Могилівська загальноосвітня школа І -ІІІ ступенів 
ім.І.М.Шишканя” Могилівської сільської ради, вихованка філії комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді Дніпропетровської обласної ради” “Шафран”, робота “Чернобривців насіяла 
мати” 

Полога  
Вікторія Анатоліївна 

44 - 

26 ОВЧИННІКОВА Анастасія, учениця класу “Миролюбівська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів (філія комунального закладу освіти “Голубівський опорний освітній 
заклад” Перещепинської міської ради), робота “Непомітні, але прекрасні” 

Бойко  
Ольга Юріївна 

53 - 

27 СОЛОВЙОВ Максим, вихованець комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів Тернівського району” Криворізької міської 
ради, робота “Сова” 

 
Не відповідає умовам проведення 

28 РУСОВА Анастасія, вихованка  комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів Тернівського району” Криворізької міської ради, 
робота “Лебідь білий полетів” 

 
Не відповідає умовам проведення 

Номінація “Кращий слайд-фільм” 
  1 КИРИЧЕНКО Єлізавета вихованка комунального позашкільного навчального 

закладу “Станція юних натуралістів” м. Павлоград Павлоградської міської ради, 
робота  “Популяція лелеки білого на території Дніпропетровської області” 

Мамотенко  
Юлія Олександрівна 

80 ІІІ 

  2 ОЛЕКСЮК Олександр, учень 11 класу комунального закладу “Чаплинська середня 
загальноосвітня опорна школа” Васильківського району, робота “Балки 
Придніпров’я” 
 

Олексюк  
Тамара  Леонідівна 

79 ІІІ 
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 3 ЧЕРКАС Олександра, учениця 9 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 110” Криворізької міської ради, робота “Біорізноманіття 
хвойних рослин” 

Мельникова  
Наталія Андріївна 

64 - 

 4 КРАСНІКОВА Аліна,учениця 8 класу закладу освіти “Криворізька гімназія №82” 
Криворізької міської ради, робота “Природа нам - як рідний дім” 

Дядичкина  
Людмила Іванівна 

69 - 

  5 ЯСЕНЕВИЧ Орина, учениця 8 класу закладу освіти “Криворізька гімназія №82” 
Криворізької міської ради, робота “Збереження біорізноманіття” 

Зайцева  
Тамара Олексіївна 

78 - 

  6 ТИМЧЕНКО Дар’я та ЗАРКЕВИЧ Вікторія, учениці 11 та 9 класів закладу освіти 
“Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №102” Криворізької міської ради, 
робота “Збереження біорізноманіття” 

Команенкова  
Тетяна Петрівна  та 
Вознюк  
Тетяна Михайлівна 

      82 ІІ 

 7 КОВАЛЬ Софія, вихованка комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів Тернівського району” Криворізької міської ради, 
робота “Парк “Веселі Терни” 

Пархоменко  
Наталія Новомирівна 

      88 І 

 8 ГУРТОК “Природа рідного краю” комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів” Дніпровської міської ради, робота 
“Збереження біорізноманіття” 

Деркач  
Оксана 
Олександрівна 

      78 - 

 9 ЛУЦЕНКО Єлизавета та ПАВЛОВА Валерія, учениці 8 класу комунального закладу 
освіти “Середня загальноосвітня школа №123”Дніпровської міської ради, робота 
“Цуманська пуща” 

Кривошея 
 Галина Василівна 

     79 ІІІ 

10 ЗАГУБА Кирило, учень 9 класу комунального закладу освіти “Навчально – 
виховний комплекс № 104” Дніпровської міської ради, робота “Збережемо 
біологічне різноманіття” 

Пасько  
Світлана Іванівна 

       73 - 

11 СЛЄПУХІНА Марина, учениця 6 класу закладу освіти “Криворізька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 43” Криворізької міської ради, робота 
“Вплив людини на природу” 

Самчик  
Юлія Костянтинівна 

      75 - 

12 ФЕДЕНКО Юлія, учениця 7 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 43” Криворізької міської ради, робота “Опале листя 
користь чи шкода?” 

Самчик  
Юлія Костянтинівна 

     57  

13 Творча група комунального закладу “Дитячий екологічний центр” Кам’янської 
міської ради, робота “Рідкісні гриби Дніпропетровщини” 

Горєлова Тетяна 
Володимирівна 

      84 ІІ 

14 ФРЕЙ Ігор, учень 11 класу комунального закладу “Нікопольська середня 
загальноосвітня школа № 24”, вихованець комунального закладу “Нікопольський 
міський еколого-натуралістичний центр”, робота “Біорізноманіття Борисівської 

Канчук  
Ігор Іванович 

     84 ІІ 
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балки” 
15 ГОНЧАР Ольга, вихованка студії "Кадр" при комунальному закладі "Знаменівський  

заклад загальної середньої освіти - дошкільний заклад І-ІІІ ступенів" Піщанської 
сільської ради Новомосковського району, робота "Збережи нас, жити дай  собі і 
нам” 

Герасименко  
Любов Іванівна 

      68 - 

16 РУСОВ Дмитро, вихованець комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів Тернівського району” Криворізької міської ради, 
робота “Вухатому совенятку жити!” 

Шишова-Волошина 
Оксана Ігорівна 

     88     І 

17 ШУМКОВА Катерина, учениця 7 класу закладу освіти “Криворізька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 43” Криворізької міської ради, робота 
“Прикмети про природу” 

  Не відповідає умовам проведення 

Номінація “Кращий відеофільм” 
1 ГУРТОК “МультDrive” закладу освіти Криворізька гімназія №127 Криворізької 

міської ради, робота “Збережемо Землю для життя” 
Насоненко  
Наталія Євгенівна 

88 І 

2 ГУМЕНЮК Юлія, вихованка комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів Тернівського району” Криворізької міської ради, 
робота “Сон чорніючий-операція повернення” 

Шишова-Волошина 
Оксана Ігорівна 

89 І 

3 СОЛОДІЛОВА Катерина, учениця закладу освіти “Криворізька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 31” Криворізької міської ради, робота “Криворізький Марс. 
Червоне озеро” 

Вінівіт’єва  
Віроніка Сергіївна 

82 ІІ 

4 ГОНЧАР Людмила, вихованка студії "Кадр" при комунальному закладі 
"Знаменівський заклад загальної середньої освіти - дошкільний заклад І-ІІІ 
ступенів" Піщанської сільської ради  Новомосковського району, робота "Збережи 
для життя" 

Герасименко  
Любов Іванівна 

82 ІІ 

5 МІЩЕНКО Софія, вихованка студії "Пролісок" при комунальному закладі 
"Знаменівський  заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів №2" Піщанської 
сільської ради  Новомосковського району, робота "Дивосвіт нашого краю" 

Герасименко  
Любов Іванівна 

84 І 

6 Гурток “Юні екологи” комунального позашкільного навчального закладу “Центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Обухівської селищної ради” 
на базі комунального закладу “Обухівська загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ 
ступенів” Дніпровської районної ради, робота “Квітами багата Україна мати” 
 
 
 

Дем’янова  
Оксана Вікторівна 

79 ІІІ 
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Номінація “Кращий відеоролик” 
1 ПОПЕНКО Анастасія, учениця 8 класу комунального закладу освіти  “Роздорська 

середня загальноосвітня школа”, Роздорської селищної ради Синельниківського 
району, робота “Квіти весни” 

Зіменок  
Людмила Кузьмівна 

77 ІІ 

2 ГОРБАН Артем, учень 9 класу закладу освіти “Криворізька гімназія №101” 
Криворізької міської ради, робота “Завжди потрібно робити так!” 

Клименко  
Вадим 
Станиславович 

59 - 

3 ДЕВАНОВА Ассоль, вихованка комунального закладу “Міський еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді Марганецької міської ради”, 
робота “Збереження біорізноманіття” 

Пастушкова 
 Анна Валеріївна 

83 І 

4 ГУРТОК “Фотоекологи” комунального закладу “Міський еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді Марганецької міської ради”, робота “Збереження 
біорізноманіття” 

Дрешпак  
Ольга Володимирівна 

69 ІІІ 

5 ГУРТОК “Лікарські рослини” комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр дитячої та юнацької творчості “Сонях” Криворізької міської ради, робота 
“Амброзія полинолиста карантинний бур’ян” 

Даценко  
Тетяна Юріївна 

66 - 

6 БІЛА Єлизавета, учениця 10 класу закладу освіти “Криворізький навчально-
виховний комплекс № 35 “Загальноосвітня школа I – III ступенів Багатопрофільний 
ліцей “Імпульс” Криворізької міської ради, робота “Зупинись, плането, я зійду!” 

Боровенська  
Раїса Антонівна 

80 І 

7 КОПТЄВА Валерія, вихованка позашкільного навчального закладу “Центр дитячої 
та юнацької творчості “Сонях” Криворізької міської ради, робота “Збережемо 
біорізноманіття Криворізького ботанічного саду НАН України!” 

Даценко  
Тетяна Юріївна 

83 І 

8 Івченко Каміла, вихованка кіногуртка “Дивосвіт” комунального закладу 
позашкільної освіти “Центр позашкільної освіти” Губиниської селищної ради  
Новомосковського району, робота “Про що співають квіти?” 

Герасименко  
Любов Іванівна 

75 ІІ 

 

Завідувач відділу організаційно-масової роботи КЗО “ОЕНЦДУМ”                                Н.Д. КАЛАШНИКОВА 

 

 


