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Міністерство освіти і науки України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ 

ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

04074. Київ, Вишгородська, 19  Тел. 430-02-60, 430-43-90 e-mail: nenc@nenc.com.ua 
 

Н А К А З 
„  5  ” червня 2014 р.       № 47 
 
 

Про підсумки проведення 

Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка 

 «Зоологічна галерея» 

 

           Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних очно-заочних 

масових заходів з учнівською та студентською молоддю Міністерства освіти і 

науки України, з січня  по квітень  2014 року в навчальних закладах України 

проходив  заочний конкурс дитячого малюнка «Зоологічна галерея», який 

сприяє розвитку бережливого ставлення до природи, творчої художньої 

активності учнівської молоді в анімалістичному жанрі.  

          Участь у конкурсі брали учні 7-9 класів загальноосвітніх шкіл та 

вихованці позашкільних навчальних закладів: Вінницької, Дніпропетровської, 

Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Кіровоградської, 

Київської, Луганської, Львівської, Миколаївської Полтавської, Рівненської, 

Сумської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької 

областей. Загалом на розгляд оргкомітету було представлено понад 300 творчих 

робіт.  

 

           На підставі рішення журі, 

 

НАКАЗУЮ: 

           І. Визнати переможцями конкурсу та нагородити грамотами 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН 

України : 

1. Кухарик Наталю, вихованку гуртка “Лікарські рослини” 

Миколаївського районного Будинку творчості учнів Миколаївської 

області, за роботи «Сіра чапля» та «Пелікан». 

2. Чудакова Костянтина, учня Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст. № 50 

 ім. Г.Л. Дівіної Миколаївської області, за роботи «Щиглик» та 

«Колібрі».  
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3. Федько Юлію, ученицю КЗО “Миропільська НСЗШ І-ІІ ст.” 

Солонянського району Дніпропетровської області, за роботи «Лисиця 

мешкає на території нашого  регіону» та «Лелека — представник 

різних областей світу». 

4. Сандрікову Єлизавету, ученицю Криворізької ЗОШ № 90 

Дніпропетровської області, за роботи “На варті” та “ Лисичка-

сестричка”.  

5. Цьову Валерію, вихованку Станції юних натуралістів м. Павлограда 

Дніпропетровської області, за роботу “Тваринний світ Антарктиди”. 

6. Нечипоренко Катерину, ученицю Смілянського природничо-

математичного ліцею Черкаської області, за роботи «Український 

соловей» та «Веселкова папуга». 

7. Огнівенко Софію, вихованку Чорнобаївського районного центру 

дитячої та юнацької творчості Черкаської області, за роботи «Релакс» 

та «Чистюля». 

8. Колодежну Валерію, вихованку студії образотворчого мистецтва 

“Розмай” Костопільського будинку школярів та юнацтва Рівненської 

області, за роботи «Здавалося б такі різні, а насправді дуже схожі. 

Лисиці»  та «Кенгуру». 

9. Кінаша Максима, вихованця гуртка “Художники-анімалісти” 

Львівського ОЦЕНТУМ, за роботи «Папуга» та «Саламандра». 

10. Карпу Максима, учня 9 класу СЗШ І-ІІІ ст. № 2 м. Яворова Львівської 

області, за роботи “Кіт лісовий» та “Орлан-білохвіст”. 

11.  Гиряву Діану, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 

Комсомольської міськради Полтавської області, за роботи 

“Мишенята-малюки” та “Дитинча лісової куниці”. 

12.  Орендаренко Юлію, ученицю Градизької гімназії ім. Героя України 

О. Білаша Полтавської області, за роботи “Півень” та “Папуги”. 

13.  Філічову Аріну, ученицю 9 класу Глобинської гімназії № 1 

 ім. В.Є. Кучеренка Полтавської області, за роботи «Вовки» та 

«Мандаринка». 

14.  Бабенка Антона, учня Карлівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 Полтавської 

області, за роботу “Душа природи” та “ На волю”. 

15.   Михальченко Владиславу, вихованку гуртка “Школа майбутніх 

батьків” КПНЗ “СЮН” м. Харцизька Донецької області, за роботи 

«Дрізд співочий» та «Тукан». 

16.  Матюшко Ірину, ученицю Роздольненської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Великоновосілківського району Донецької області, за роботу 

«Пустельга звичайна». 

17.  Гончарова Дмитра, учня Донської ЗОШ І-ІІІ ст. Волноваського 

району Донецької області, за роботу “Страуси” та “Бугай”. 

18.   Бевзюк Анастасію, ученицю ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 м. Дзержинська 

Донецької області, за роботи “ У нашом саду” та “ Холодною зимою”. 

19.  Бевз Єлизавету, вихованку гуртка “Юні друзі природи” ЕНЦУМ  

м. Єнакієвого Донецької області, за роботу “Тукан”. 
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20. Розсохату Ольгу, ученицю Краснополянської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Великоновосілківського району Донецької області,  за роботу “Пума”. 

21.  Тригуб Катерину, ученицю Хотянівської ЗОШ І-ІІ ст. 

Вишгородського району Київської області за роботи “Задумлива 

панда” та ”Горішки для білочки”. 

22.   Литвин Катерину, ученицю Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 

Вишгородського району Київської області, за роботи «Спритна білка» 

та «Рожевий пелікан». 

23. Козакова Віталія, вихованця Кам'янець-Подільського еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Хмельницької області, за 

роботи «Єнотовидна собака» та «Чорний лелека». 

24. Мандерецьку Юлію, ученицю Кам'янець-Подільського НВК № 3 у 

складі ЗОШ І-ІІІ ст. та ліцею Хмельницької області, за роботи «Чеглок» 

та «Фламінго». 

25. Шинкарчука Костянтина, учня Деражнянської ЗОШ  І-ІІІ ст. 

Хмельницької області, за роботи «Білий заєць» та «Панда». 

26. Тищенка Руслана, вихованця гуртка “Цікава хімія” Дунаєвецької 

райСЮН Хмельницької області, за роботи «Білочка” та «Жираф». 

27. Дедерко Оксану, ученицю 9 класу Білокриницької ЗОШ І-ІІ ст.  

Підгаєцького району Тернопільської області, за роботи «Тварини свого 

району», «Тварини світу». 

28. Швайку Анжелу, ученицю Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ст. № 11, за 

роботи «Райська пташка», «Як зима - вона на гілці і співа, мов на 

сопілці». 

29. Бережну Діану, ученицю 9 класу Лисичанської ЗОШ І-ІІ ст. № 24 

Луганської області, за роботи “Тукан” та “Дикий кабан”. 

30.Дахно Ольгу, ученицю КЗ “Лисичанська ЗОШ І-ІІІ ст. № 13” 

Луганської області, за роботи «Бегемот» та «Дикі вовки». 

31. Дереглазову Марію, ученицю Ровеньківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 

Луганської області, за роботи  «Сохатий» та «Сіра куріпка». 

32. Сермана Станіслава, учня ЗОШ № 16, вихованця міського центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді м. Чернівців, за 

роботи «Вовк канадський» та «Лелека чорний». 

33. Ткачук Ангеліну, ученицю 7 класу Новоселицького НВК 

Кельменецького району Чернівецької області, за роботи «Тукан» та 

«Синичка». 

34. Надь Елеонору, вихованку гуртка “Образотворче мистецтво” 

Великодобронської ЗОШ І-ІІІ ст. Закарпатської області, за роботи 

“Папуга” та “Сіра чапля”. 

35. Дзямка Віктора, учня 8 класу Середнянської ЗОШ Закарпатської 

області, за роботи “Змієшийка” та “Сапсан”. 

36 Шевчук Камілу, ученицю Сторожницької ЗОШ І-ІІІ ст. Ужгородської 

райради Закарпатської області, за роботу “Хижаки, яких залишилось 

зовсім мало” . 

37. Дубровку Мирославу, ученицю 8 класу Малокопанської ЗОШ І-ІІ ст., 
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вихованку Виноградівського райЕНЦ Закарпатської області, за роботи 

“Білобока стрекотуха” та “Птах Африки — вінценосний журавель”. 

38. Броду Валерію, ученицю 7 класу, вихованку гуртка “Юні бджолярі” 

Хустської філії Закарпатського ОЕНЦ , за роботи “ Кінь” та “Слон”. 

39. Юртин Даніеллу, ученицю 7 класу Середнянської ЗОШ 

Закарпатської області, за роботу “Рибалочка голубий”. 

40. Іванову Катерину, ученицю Енергодарської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 

Запорізької області, за роботу “Бабка”. 

41. Риженко Анастасію, ученицю Енергодарської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 

Запорізької області, за роботу “Бистрянка російська”. 

42. Залевську Інну, ученицю Джулинської ЗОШ І-ІІІ ст. Бершадського 

району Вінницької області, за роботи “Ліниві та красиві” і “Краса та 

вірність”. 

43. Гордика Андрія, вихованця студії образотворчого мистецтва 

Щорського РЦДЮТ Чернігівської області, за роботи “Лемури” та 

“Турботлива матуся”. 

44. Залізняк Альону, ученицю Зарубинецької ЗОШ І-ІІІ ст. 

Андрушівського району Житомирської області, за роботи “Щиглик”, 

“Омелюх”, “Біля годівниці”. 

45.Суворова Максима, учня 8 класу Озерненської гімназії 

Житомирського району Житомирської області, за роботу “Морський 

котик”. 

46. Фомічова Олексія, вихованця Краснопільського ЦДЮТ Сумської 

області, за роботи “ Відпочинок на самоті” та “ Світ очима лиса”. 

47. Верещаку Ярину, ученицю Глинської ЗОШ І-ІІІ ст. Сумської області, 

за роботи “Тигр на полюванні” та “Лис на полюванні”. 

48. Бабушкіну Аліну, вихованку гуртка Юні екологи” Ямпільської 

районної станції юних натуралістів Сумської області, за роботи 

“Австралія. Гульдова амадина. Коала” та “Наші мешканці. Білочка. 

Соловейко”. 

49.Панасюка Дениса, вихованця Кролевецької районної станції юних 

натуралістів Сумської області, за роботи “Гордий тукан” та “Руда 

пустунка”. 

50.Віжунову Владиславу, ученицю Угроїдської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Краснопільського району Сумської області, за роботи «Павич» та 

«Лось». 

             51. Ковальчук Олену, ученицю ЗОШ І-ІІІ ст. № 33 м. Херсона, 

             за роботу “Казарка червонодзьоба”. 

 

 

ІІ.     Нагородити грамотами Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді МОН України за високу художню виразність 

робіт, оригінальність та креативність творчого пошуку наступних 

учасників конкурсу:  

1. Тараненко Анастасію, Ющик Карину, учениць 8 класу Михайло-
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Ларинської ЗОШ, вихованок Жовтневого центру позашкільної роботи 

Миколаївської області, за роботи «Мешканці саван. Лев» та «Птахи 

рідного краю». 

2. Трушину Тетяну, вихованку Палацу творчості учнів м. Миколаєва, за 

роботи «Зайка-боягуз» та «Цар звірів». 

3. Новікова К, Іванюк М., Караченцову А., учнів Миколаївської ЗОШ  

І-ІІІ ст. № 18 Миколаївської області, за роботи «Папуга» та «Родина 

лікарів». 

4. Федоренко Каріну, вихованку Миколаївської міської станції юних 

натуралістів Миколаївської області, за роботу “Північне сяйво”. 

5. Ткалич Яну, вихованку Чорнобаївського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Черкаської області, за роботи «На пасовищі» та 

«Полохливі братики». 

6. Голік Альбіну, вихованку Чорнобаївського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Черкаської області , за роботи «Ранок» та «Вогняна 

красуня». 

7. Хмару Владислава, вихованця КЗ “Дитячий екологічний центр  

м. Дніпродзержинська” Дніпропетровської області, за роботи 

«Броненосець» та «Видра». 

8. Харину Катерину, ученицю Криворізької ЗОШ № 90 Дніпропетровської 

області, за роботу “Синичка-невеличка”. 

9. Вояк Катерину, вихованку студії образотворчого мистецтва   “Веселкова 

палітра” Костопільського будинку школярів та юнацтва Рівненської 

області, за роботи «Веселі горобці» та «Тропічні птахи-колібрі». 

10. Маланчук Христину, ученицю 9 класу Коротишинської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Пустомитівського району Львівської області, за роботу «Чорноголова 

славка». 

11. Леха Адріяна, вихованця Мостиського районного Будинку дитячої та 

юнацької творчості Львівської області, за роботу “У нашому лісі”. 

12. Дяченка Дмитра, учня Липоводолинської СЗШ І-ІІІ ст. Сумської області, 

за роботи “Величний жираф” та “Наші славні горобці”. 

13. Зіркату Анжелу, Бандуру Євгена, учнів Дібрівського НВК Роменської 

райради Сумської області, за роботи “Папуга – житель далеких 

джунглів” та “ Зимовий гість — снігур”. 

14. Лозінську Діану, ученицю Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ст. № 11, за роботи 

«Гордий політ» та «Вільна та єдина Україна». 

15.  Баранову Катерину, ученицю 8 класу СЗШ № 11 м. Свердловська 

Луганської області, за роботи “Кінь” та “Лев”. 

16. Загул Анастасію, ученицю Нелиповецького НВК Кельменецького району 

Чернівецької області, за роботи «Принцеса на горошині» та 

«Народжений ходити — літати не може». 

17.  Поясник Карнелію, ученицю 8 класу гімназії № 31 гуманітарно-

естетичного профілю м. Чернігова, за роботи “ Сумчастий ведмідь -  

коала”, “Орлан-білохвіст”, “Борсук. Червона книга України”, “Велика 

панда”. 
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18.  Коломієць Дарину, ученицю Великокринківської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Глобинської райради Полтавської області, за роботу “Грація”. 

19.  Швець Аделію, вихованку гуртка “Сувенір” Центру дитячої та юнацької 

творчості Комсомольської міськради Полтавської області, за роботи 

“Фазан” та “Гоацин”. 

20. Лотушкіну Христину, ученицю Комсомольської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 з 

поглибленим вивченням англійської мови Полтавської області, за роботу 

“Вовк сірий – символ хоробрості та перемоги”. 

21.  Купрієнко Дар'ю, вихованку гуртка “Юні друзі природи” ЕНЦУМ  

м. Єнакієвого Донецької області, за роботу “Тигр”. 

22.  Іванову Катерину, ученицю ЗОШ І-ІІІ ст. № 20 Дзержинської міської 

ради Донецької області, за роботу “Сова”. 

23.  Кищук Вероніку, ученицю Війтівської ЗОШ І-ІІІ ст. Бершадського 

району Вінницької області, за роботу “Качка”. 

24. Андрійчук Катерину, Козак Діану, вихованок гуртка “Юний дизайнер”, 

учениць 9 класу Чернятської ЗОШ І-ІІІ ст. Бершадського району 

Вінницької області, за роботи “На прогулянці з мамою” та  “Птахи 

взимку”. 

25. Ткачук Анну, ученицю Бершадської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Вінницької 

області, за роботу “Дятел”. 

26.  Кобилянську Анну, ученицю Лісничанської ЗОШ І-ІІІ ст. Бершадського 

району Вінницької області, за роботу “Синичка на гілці”. 

27.  Кіракосян Маргариту, ученицю Шепетівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1  

ім. М. Островського  Хмельницької області, за роботу “А я усе бачу”. 

28.  Данилевич Вероніку, ученицю Шепетівської ЗОШ № 8 Хмельницької 

області, за роботу “Білий тигр”. 

29.  Масальську Надію, вихованку Славутського еколого-натуралістичного 

центру школярів Хмельницької області, за роботи “Славутський чубчик” 

та “ Птахи нашого краю”. 

30.  Лазарчука Владислава, вихованця Хотинського Будинку дітей та 

учнівської молоді Чернівецької області, за роботу “Лисиня”. 

31.  Котрову Анастасію, ученицю Енергодарської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 

Запорізької області, за роботу “Бичок-пуголовок зірчастий”. 
 

 

Адміністрація та педагогічний колектив Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді висловлює щиру подяку керівникам 

департаментів освіти і науки при обласних, районних та міських державних 

адміністраціях, керівникам та педагогічним працівникам позашкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладів  за підготовку учнівської молоді до участі 

у конкурсі дитячого малюнка. 

 

Директор НЕНЦ                                                 В.В. Вербицький  
 

 


