
  
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 

 
_  02.03.        2020                               м. Дніпро    № 08/01-04а 

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

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 24 грудня 2019 року № 695 /0/212-19 “ Про проведення обласного 
(заочного) етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю “В об‘єктиві 
натураліста”, з метою покращення стану довкілля й активізації роботи 
школярів та молоді щодо вирішення екологічних проблем протягом січня 
2020 року в закладах освіти області проведено обласний етап Всеукраїнського 
юнацького фестивалю “В об‘єктиві натураліста ”. 

За підсумками оцінювання творчих робіт учасників заходу 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити витяг з протоколу засідання обласного журі по 
підведенню підсумків обласного етапу Всеукраїнського юнацького 
Фестивалю “В об’єктиві натураліста”(далі – Фестиваль ), що додається. 

2. Нагородити грамотами комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” активних 
учасників Фестивалю відповідно до витягу з протоколу. 

3. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на 
заступника директора з навчальної роботи Майбороду І.О.., контроль 
залишаю за собою.  
 
Директор          Ю.Ф. ПЕДАН 



ЗАТВЕРДЖЕНО: 
 

Наказ комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний 

центр дітей та учнівської молоді” 
від  02.03.   2020    № 08/01-04    

 
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ  

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

Присутні всі члени журі 
 
Черга денна: 

Підведення підсумків обласного етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю “ В об’єктиві натураліста” 

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 
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 Учасник Середній бал Місце 

 
Номінація  “Краща фоторобота” 

 

1. МІЩЕНКО Софія, вихованка гуртка “Пролісок” комунального закладу Знаменівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 2 
Піщанської сільської ради, робота “Мене дивує світ природи” 100 І 
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2. 
 

РОМАНЬКО Марія, учениця 1 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів №19”  
Криворізької міської ради, робота «Ти можеш допомогти!»  

Не відповідає 
тематиці  

3. КАРАМАНОВ Артем, вихованець комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натураоістів” Тернівського району” Криворізкої міської ради, робота “Деревні гриби : паразити, але гарні” 

Не відповідає 
тематиці  

4. МІШЕДЧЕНКО Яна, учениця закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 36” 
Криворізької міської ради, робота “Криворізький ботанічний сад” 

Не відповідає 
тематиці  

5. КРОЙТОР Назар, учень 5 класу закладу освіти “Криворізький позашкільний заклад “Станція юних техніків”  
Саксаганського району Криворізкої міської ради , робота «Юний натураліст на варті екології Криворіжжя» 

Не відповідає 
тематиці  

6. ГОНЧАРУК Вероніка, вихованка комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької 
творчості «Сонях» Криворізької міської ради, робота «Екологічна скарбничка» 

Не відповідає 
тематиці  

7. БАТАЛОВА Вікторія, учениця 10 класу закладу освіти “Криворізький природничо-науковий ліцей” 
Криворізької міської ради, робота «Різні чинники екологічного стану Кривого Рогу» 

Не відповідає 
тематиці  

8. ЯХНІЧ Нікіта, ЧЕРНЮК Аріна, учні 2 класу закладу освіти  “Криворізька загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів 
№19 ” Криворізької міської ради, робота «Листя не пали – повітря чистим збережи!» 

Не відповідає 
тематиці  

9. МАЦЯЩИК Катерина, учениця закладу освіти “Криворізька загальноосвітня  школа  І-ІІ ступенів №14” 
Криворізької міської ради, робота «Осінні етюди» 

Не відповідає 
тематиці  

10. 
ТРЕТЬЯКОВ Тихон, учень комунального закладу «Нікопольська спеціалізована школа №5», вихованець гуртка 
«Екологічне краєзнавство» комунального закладу «Нікопольський міський еколого-натуралістичний центр», 
робота «Еволюція юнната» 

84 А 

11. РИБАК Анатолій, учень ІІ курсу Державного професійно-технічного навчального закладу «Криворізький 
професійний гірничо-електромеханічний ліцей» Криворізької міської ради,  робота  «Рідний край» 

Не відповідає 
тематиці  

12. 
СЕМЕНЮК Дар’я, учениця 4 класу комунальної установи «Центр позашкільної освіти» Томаківської селищної 
ради Дніпропетровської області, Томаківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів- дитячо-навчальний заклад №1, робота «Чарівний дивосвіт» 

Не відповідає 
тематиці  

13. ВОЛКОВ Максим, учень 9 класу закладу освіти “ Синельниківська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів №4”, 
робота “Обіцянка Землі” 56  

14. 
КОСТЯННІКОВА Аліса, вихованка гуртка «Театральне мистецтво» комунального закладу « Софіївський центр 
творчості» Софіївської селищної ради Софіївського району, робота «У степ, у степ душею й серцем лину, де 
різнотрав’я п’є здавна блакить, де запашні гуляють без зупину вітри мого дитинства кожну мить» 

Не відповідає 
тематиці  

15. СІВАШОВА Анастасія, учениця 11 класу комунального закладу «В’язівоцька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» Павлоградського району, робота «Паморозь», «Йде дощ» 

Не відповідає 
тематиці  

16. ВОЛИК Мілана, учениця 11 класу комунального закладу «В’язівоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»,  
Павлоградського району ,роботи «Їжачок», «Крізь віти …» 

Не відповідає 
тематиці  
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17. МАЄВСЬКА Альбіна, вихованка комунального навчального закладу «Криничанський центр учнівської молоді» 
Криничанської селищної ради, робота «Квіти польові – душі моєї мрії…» 

Не відповідає 
тематиці  

18. 

ВОЗНЮК Дарина, учениця 9 класу опорного закладу “Васильківський НВК №1”, комунальний заклад 
позашкільної освіти «Центр позашкільної освіти» Дніпропетровської обласної ради» на базі комунального 
закладу «Васильківський центр позашкільної освіти» Васильківської селищної ради Васильківського району, 
фото буклет «Привіт із країни Юннатії» 

70 А 

19. ТЮТЮНИК Гліб, учень 4 класу комунального закладу освіти «Синельниківська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №5», робота «Квіти з бабусиного саду» 

Не відповідає 
тематиці  

20. ТУРЧАК Роман, учень 3 класу комунального закладу освіти «Синельниківська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №5», робота «Гриби»   

Не відповідає 
тематиці  

21. КРИВОКУЛЬСЬКИЙ Артем, учень 2 класу комунального закладу освіти «Синельниківська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №5», робота «Різнобарв’я на шкільному подвір’ї» 

Не відповідає 
тематиці  

22. МОЩІЛЬ Данило, учень 2 класу комунального закладу освіти «Синельниківська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №5», робота «Зимове море»   

Не відповідає 
тематиці  

23. ФОМІЧОВА Кіра, учениця 4 класу комунального закладу освіти «Синельниківська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №5», робота «Будь природі другом», «Український степ»   

Не відповідає 
тематиці  

24. ЛАТЕНКОВА Яна, вихованка комунального позашкільного навчального закладу «Міський палац дитячої та 
юнацької творчості «Горицвіт» Криворізької міської ради, робота «Різнобарв’я природи»   

Не відповідає 
тематиці  

25. ЯНГУЛОВ Володимир, учень 3 класу комунального  закладу «Середня загальноосвітня школа №9» м. Покров, 
робота «Чарівні барви» 

Не відповідає 
тематиці  

26. ЄМЕЛЬЯНОВА Анна, учениця 7 класу комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №9»  
м. Покров, робота «Веселе сонечко» 

Не відповідає 
тематиці  

27. ЧЕРНИШ Єлизавета, учениця 9 класу комунальний заклад «Загальноосвітній ліцей» м. Покров 
Дніпропетровської області, робота «Мій чарівний рідний край» 

Не відповідає 
тематиці  

28. КОСТІНА Анастасія, вихованка комунального позашкільного закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва» м. 
Покров , робота «Маленька краплинка Всесвіту»  

Не відповідає 
тематиці  

29. ЧИРЮК Яна, вихованка комунального позашкільного закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва»  
м. Покров , робота «Баланс» 

Не відповідає 
тематиці  

30. ГАСАНОВА Зайнаб, учениця  Жемчужненської філії комунального опорного закладу освіти «Юр’ївська ЗОШ І-
ІІІ ступенів» 

Не відповідає 
тематиці  

31. КОЛОМОЄЦЬ Віктор, учень  Жемчужненської  філії комунального опорного закладу освіти   «Юр’ївська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів» 

Не відповідає 
тематиці  

32. ВАГАН Валентина, учениця І курсу Державного  нвчального закладу  «Професійно-технічне училище №81», Не відповідає  
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робота «За нас ніхто природи не врятує» тематиці 

33. КРИСЕНКО Дмитро, учень ІІІ курсу Державного  навчального закладу  “Професійно-технічне училище №81”, 
робота «Чарівний світ природи» 

Не відповідає 
тематиці  

34. 
ЄФІМОВА Вікторія, вихованка комунальної установи «Центр позашкільної освіти» Томаківської селищної 
ради, учениця 8 класу комунального закладу освіти “Чумаківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів”  
Томаківської селищної ради, робота «Буяє барвами краса, яку самі зростали» 

Не відповідає 
тематиці  

35. Вихованці гуртка «Юні друзі природи молодшого шкільного віку» комунального закладу освіти 
«Магдалинівська районна станція юних натуралістів» Магдалинівської районної ради 49  

36. НІКОВСЬКА Лілія, учениця 8 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа-інтернат №1” 
Криворізької міської ради, робота «Як в місті живеться»   

Не відповідає 
тематиці  

37. ДІЙНЕГА Євген, ОСІНЦЕВА Єліна, вихованці Дніпровського професійно-технічного закладу «Криворізький 
навчально-виробничий центр» Криворізької міської ради 

Не відповідає 
тематиці  

38. НЕМИРОВСЬКА Вероніка, учениця Зеленодольського професійного ліцею, робота “Від краси довкілля до 
краси душі” 49  

39. ГРИГОРЕНКО  Ірина. учениця 5 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів №69” 
Криворізької міської ради, робота “Краса Криворіжжя” 

Не відповідає 
тематиці  

40. СТЕФУРАК Олександра,учениця 5 класу закладу освіти “ Криворізька загальноосвітня школа № 101” 
Криворізької міської ради, робота “Ландшафтний заказник “Візірка” 

Не відповідає 
тематиці  

41. 

КАШНИЙ Богдан, учень 8 класу комунального закладу “Обухівський навчально-виховний комплекс № 2 - 
середня загально освітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад” Дніпровської районної ради, 
вихованець комунального позашкільного навчального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді» Дніпровської районної ради, робота «Юннати Дніпровського району» 

84 А 

42. ЛЕВЧЕНКО Єлизавета, учениця 6 класу комунального навчального закладу «Міський палац дитячої та 
юнацької творчості «Горицвіт» Криворізької міської ради, робота «Яскраві куточки України» 

Не відповідає 
тематиці  

 
Номінація  “Кращий слайд фільм” 

 

43. 
ГУРТОК “Основи комп’ютерного моделювання з хіміко-біологічним нахилом” комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради, робота 
“Країна радості й добра” 

100 І 

44. ПРОХОРЧУК Дмитро, учень 11 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів №123” 
Криворізької міської ради, робота «Проблеми екології на Криворіжжі та способи їх вирішення» 

Не відповідає 
тематиці  

45. БОНДАРЧУК Юлія, Самойленко Вероніка, учні закладу освіти “Криворізька загальноосвітня  школа І-ІІІ 49  
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ступенів №102” Криворізької міської ради, робота «Ми – юні натуралісти» 

46. КИРИЧЕНКО Єлізовета, вихованка комунального позашкільного навчального закладу “ Станція юних 
натуралістів” м. Павлограда,робота «Калейдоскоп юннатівського життя м.Павлограда» 69 А 

47. ПУГА Вероніка, КАРМАНОВСЬКА Маргарита, учні комунального закладу  “Першотравенська середня 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів” Верхньодніпровської міської ради, робота “ Чарівний світ навколо нас” 

Не відповідає 
тематиці  

48. 
ПАРЬОХА Ірина, вихованка філії КЗО “ОЕНЦДУМ” “Шафран”, учениця 9 класу опорного комунального 
закладу «Могилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. І.М. Шишканя» Могилівської сільської ради, робота 
«Продовжуючи традиції» 

86 ІІ 

49. ГОВЯДОВСЬКА Карина, учениця 9 класу закладу освіти “Криворізька Тернівська гімназія” Криворізької 
міської ради, робота «Від екології душі – до екології району» 

Не відповідає 
тематиці  

50. МОРОЗ  Діана, ВЛАСЕНКО Олександра, учні закладу освіти  “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№69” Криворізької міської ради, робота «Не паліть опале листя!» 

Не відповідає 
тематиці  

51. РІСМАН Марія, учениця 10 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №17”  
Криворізької міської ради, робота «Криворізькі кадри» Диск пустий  

52. МОРОЗ Катерина, ШПАКОВСЬКА Софія, учениці 5 класу  закладу освіти  “Криворізька  загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів №19” Криворізької міської ради, робота «Кривий Ріг – сталеве серце України» 

Не відповідає 
тематиці  

53. КОНИК Діана, ШИЯН Анна, учениці 8 класу закладу освіти “Криворізька  загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів 
№19”  Криворізької міської ради, робота «Кривий Ріг – місто майбутнього» Диск пустий  

54. СОЛОДІЛОВА Катерина, учениця закладу освіти “Криворізька загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів №31”, 
робота «У єдності з природою», 

Не відповідає 
тематиці  

55. 
КАЙЗЕР Назар, учень 7 класу, вихованець гуртка «Космічне макетування та моделювання» комунального  
позашкільного навчального закладу “Станція юних техників” Саксаганського району Криворізької міської ради, 
робота «Автомобільне забруднення Кривого Рогу» 

Не відповідає 
тематиці  

56. 
ЖДАН Аліна, учениця 4 класу комунальної установи «Центр позашкільної освіти» Томаківської селищної ради 
Дніпропетровської області, Томаківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- 
дитячо-навчальний заклад №1 

Не відповідає 
тематиці  

57. 
КАЛЬСЕТ Ерік, учень 7 класу комунальної установи «Центр позашкільної освіти» Томаківської селищної ради, 
Томаківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- дитячо-навчальний заклад 
№1» 

55 А 

58. 
КОВАЛЕНКО Маргарита, МАЦЕНКО Олександр, РУБЛЯК Василь, СЕЛЕДЦОВ Євген, вихованці Державного 
навчального закладу «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування», робота «95-
річниці юннатівського руху в Україні присвячується…» 

55 А 

59. ВИХОВАНЦІ гуртка «Природа і фантазія» комунального  закладу «Софіївський центр творчості» Софіївської 55 А 
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селищної ради Софіївського району , робота «Юннат- це на все життя!» 

60. 
МУШТІЙ Юлія, вихованка комунального закладу освіти «Магдалинівська районна станція юних натуралістів» 
Магдалинівської районної ради, учениця 11 класу “Шевська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Магдалинівського району Дніпропетровської області, робота “95 років юннатівському руху України” 

87 ІІ 

61. ВИХОВАНЦІ гуртка «Юні екологи» комунального закладу освіти «Магдалинівська районна станція юних 
натуралістів»  .Магдалинівської  районної  ради, робота «Природа-наш дім, ми-господарі в нім» 

Не відповідає 
тематиці  

62. 
ГОЛІКОВ  Кирило, вихованець  комунального закладу  «Дитячий екологічний центр» Кам’янської міської ради 
учень 10 класу комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №5 ім. Г. Романової» Кам’янської 
міської ради, робота «Жити в гармонії з природою 

83 ІІІ 

63. ЄВСЄЄВА Ксенія, учениця 9 класу комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №9» м. Покров, 
робота « Чарівність міста в якому я живу» 

Не відповідає 
тематиці  

64. ПАНІЩЕВА Дар’я, учениця 11 класу комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №9» м. Покров, 
робота « Краса рідного міста в різні пори року» 

Не відповідає 
тематиці  

65. КИРИЛЮК Ростислав, учень 6 класу комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №9» м. Покров, 
робота « Краса природи-справжнє диво. Все неповторне і живе» 

Не відповідає 
тематиці  

66. ІВАНОВ Іван, учень І курсу  Державного  навчального  закладу «Професійно-технічне училище №81», робота 
«Збережем природу»  

Не відповідає 
тематиці  

 
67. 

СЕРБІН Олександр, учень ІІ курсу Державного  навчального закладу “Професійно-технічне училище №81 ”, 
робота «Світ навколо нас» , «Краща презентація» 

Не відповідає 
тематиці  

68. 
ДАНИЛЬЧЕНКО Юлія, вихованка комунальної установи «Центр позашкільної освіти» Томаківської селищної 
ради, учениця 8 класу комунального закладу освіти “Чумаківска загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів”  
Томаківської селищної ради, робота «Подорож Країною Юннатії-95 впродовж десятиліть», 

65 А 

69. БРАКОВЕНКО Даніїл , вихованець Кам’янського професійного ліцею, робота «Шляхами славних традицій» Не відповідає 
тематиці  

70. Гурток “Людина і довкілля” комунального позашкільного навчального закладу  “Станція юних натуралістів” 
Дніпровської міської ради, робота “В об’єктиві натураліста” 85 ІІІ 

71. 
ГУРТОК «Юні бджолярі» комунального закладу «Горянівський навчально-виховний комплекс - середня 
загально освітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Дніпровської районної ради, робота «30 
років в країні Юннатії» 

93 І 

72. 
РОБЕЙКО Артем, вихованець студії “Кадр” при комунальному закладі “Знаменівський заклад загальньої 
середньої освіти – дошкільний заклад І-ІІІ ступенів” Піщанської сільської ради Новомосковського району, 
робота «Завжди на варті у природи…», 

89 І 

73. КОВАЛЬЧУК Кароліна, вихованка кіногуртка “Дивосвіт” при комунальному закладі позашкільної освіти 86 ІІ 
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“Центр позашкільної освіти” Новомосковського району, робота  “Спостерігаємо, досліджуємо - перемагаємо…” 

74. АРТЕМЕНКО Євген, учень 9 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів  № 67” 
Криворізької міської ради, робота “Збережемо природу  Землі разом” 

Не відповідає 
тематиці  

 
Номінація  “Кращий відео фільм” 

 

75. ОНІЩУК Микита,учень 11 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 45”  
Криворізької міської ради, робота «Зародження екологічної культури» 73 ІІІ 

76. МИХАЙЛЯК Анастасія,учениця 4 класу закладу освіти “Криворізька гімназія  № 127”, БУТРІЙ Ярослав, учень 
4 класу закладу освіти “ Криворізька гімназія № 127” Криворізької міської ради, робота  “Добре вдома” 

Не відповідає 
тематиці  

77. Гурток “Пітон” закладу освіти “Криворізька педагогічна гімназія” Криворізької міської ради, робота 
«Викрадення  вождя ZWS» 

Не відповідає 
тематиці  

78. БУРКАЦЬКИЙ Михайло, вихованець комунального навчального закладу «Криничанський центр учнівської 
молоді» Криничанської  селищної ради, відеофільм «Історія Криничанської станції юних натуралістів»   83 ІІ 

79. Гурток “Юні лісівники” комунального  позашкільного  навчального  закладу «Центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді» Дніпровської районної ради, робота «Дім, де живе природа, творчість і любов» 93 І 

80. 
СВИБ Віктор, вихованець студії “Кадр” при комунальному закладі “Знаменівський заклад загальньої середньої 
освіти – дошкільний заклад І-ІІІ ступенів ” Піщанської сільської ради Новомосковського району, робота “Лісові 
погостини” 

67 А 

81. ІВАХНЕНКО Гліб, вихованець Томаківського районного Будинку школяра робота “Святкова церемонія спуску 
державних прапорів” 

Не відповідає 
тематиці  

82. ХЕЙЛО Альона, учениця 9 класукомунального закладу“ Китайгородська ЗОШ І -ІІІ ступенів” Китайгородської 
селищної ради, робота “Ландсхутське весілля”                                                                                                         

Не відповідає 
тематиці  

 
Номінація  “Кращий відео ролик” 

 

83. МОРОЗ  Діана ,ВЛАСЕНКО Олександра, учні закладу освіти  “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№69” Криворізької міської ради, робота «Не паліть опале листя!» 

Не відповідає 
тематиці  

84. БУТЕНКО Аліна, МЕЛЬНИК Назар, учні закладу освіти “Криворізька Тернівська гімназія” Криворізької міської 
ради, робота  «Земле, ми – діти твої» 

Не відповідає 
тематиці  

85. СЛОБОДЯНЮК Артем, учень 11 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів №123” 
Криворізької міської ради, робота «Антропогенні та техногенні проблеми мого міста» 

Не відповідає 
тематиці  

86. ПАЛУН Костянтин, учень 6 класу комунального навчального закладу «Центр позашкільної освіти» 
Вербківської сільської ради, робота “Приготування спиртової настоянки з маклюри” 

Не відповідає 
тематиці  
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87. БУЛАВКА Єлизавета, учениця 3 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня  школа  І-ІІІ ступенів №72”  
Криворізької міської ради, робота «Квіти для любої вчительки»  

Не відповідає 
тематиці  

88. ДЖЕРАНОВА Ельвіра, учениця 8 класу закладу освіти “Криворізький природничо-науковий  ліцей”, робота 
«Екологія Кривого Рогу» 

Не відповідає 
тематиці  

89. 
БІЛА Єлизавета, учениця 10 класу комунального  закладу  «Криворізький навчально-виховний комплекс №35 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-багатопрофільний ліцей «Імпульс» Криворізької міської ради, робота «По 
дорозі у хмарах» 

Не відповідає 
тематиці  

90. 
БІЛА Єлизавета, ЛЕВЧЕНКО Оксана, учениці 10 класу комунального закладу «Криворізький навчально-
виховний комплекс №35 загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-багатопрофільний ліцей «Імпульс» Криворізької 
міської ради, робота “ Зупинись, плането, я зійду”! 

Не відповідає 
тематиці  

91. ПЛАЩЕВСЬКИЙ Богдан , МЕТЕЛИЦЯ Аріна, учні 7 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня  школа 
І-ІІІ ступенів №69” Криворізької міської ради, робота “ Пухнасті лапки” 

Не відповідає 
тематиці  

92. ГРИГОРЕНКО Ірина, учениця 5 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів №69”, 
робота “«Цікаві факти про морську свинку” 

Не відповідає 
тематиці  

 

 

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


