
Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«03» червня 2015 р. № 42

Про підсумки проведення
Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка
«Зоологічна галерея»

          Відповідно до плану проведення масових заходів НЕНЦ на 2015 рік, з
січня по квітень 2015 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,  Волинської,
Дніпропетровської,Донецької, Житомирської, Івано-Франківської,Закарпатської,
Запорізької, Кіровоградської, Київської, Луганської,  Львівської, Миколаївської,
Одеської, Полтавської,  Рівненської,  Сумської,  Тернопільської,  Харківської,
Херсонської, Хмельницької, Чернігівської, Черкаської , Чернівецької областей.
Загалом на розгляд оргкомітету було представлено понад 400 творчих робіт. 

           На підставі рішення журі,

НАКАЗУЮ:
           І.  Визнати  переможцями конкурсу  та  нагородити  грамотами
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської  молоді  МОН
України :

1. Мась Оксану, ученицю Головненської ЗОШ І-ІІІ ст. Любомльського
району Волинської області, за роботи «Вовк» та «Жирафа».

2. Семенюка  Олега,  вихованця  художньої  студії  “Чарівна  палітра”
Маневицького  районного  ЦТДЮ  Волинської  області,  за  роботи
«Король Лев» та «Дятли». 

3. Ващенко  Аллу,  ученицю  9  класу  Володарськ-Волинської  гімназії
Житомирської області, за роботи «Лось» та «Тетерів».

4. Міщенко Анастасію,  ученицю Троїцької  ЗОШ І-ІІІ  ст. Біляївського
району Одеської області, за роботи “Жирафа” та “ Заєць”. 

5. Барановську  Олександру,  вихованку  гуртка  “Український  сувенір”
Іллічівського ЦЕНТУМ Одеської області, за роботи “Лелека” та “Біла
куріпка”.

6. Харченко Алісу, ученицю Троїцької ЗОШ І-ІІІ ст. Біляївського району
Одеської області, за роботи «Наші бобри» та «Мавпочки».

7. Тітаренка Дмитра, вихованця гуртка “Дитячий вернісаж” БДЮТ на
базі Василівської ЗОШ І-ІІІ ст. Біляївського району Одеської області,
за роботи «Сова» та «Єноти».



8. Василіогло  Анастасію,  вихованку  гуртка  “Веселий  вулик”
Болградського РЦДЮТ Одеської області, за роботу «Тропічний рай».

9. Худого  Миколу,  вихованця  гуртка  “Природа  та  мистецтво”  Івано-
Франківської міської дитячої екологічної станції, за роботи «Сойка»
та «Строкатодзьоба андигена».

10. Панаїда Андрія, вихованця гуртка “Заповідними стежками рідного
краю”  Первомайської  СЮН  Миколаївської  області,  за  роботи
“Борсук» та “Скунс”.

11. Кіракосян Маргариту, ученицю 7 класу Шепетівської ЗОШ І-ІІІ ст.
№ 1  ім  М.  Островського Центру Хмельницької  області,  за  роботу
“Ссавці які мешкають на території регіону” .

12. Ніколайчука Богдана, учня Старокостянтинівської гімназії ім. Героя
України С.М. Бондарчука Хмельницької області,  за роботи “Казуар
шоломоносний” та “Видра річкова”.

13. Ткалич Яну, вихованку Чорнобаївського РЦДЮТ Черкаської області,
за роботи «Лісовий лікар» та «Лінивець».

14. Пилипів  Ірину,  ученицю  Червоноградської  гімназії  Львіської
області, за роботи “А у, я тут”” та “ Хитра лисичка”.

15. Сичеву Емілію, ученицю Львівської ЗОШ № 3, за роботи «Дитячі
пустощі» та «Невагомість».

16. Жиліну Лесю, ученицю Глобинської гімназії № 1 ім В.Є. Кучеренка
Полтавської області, за роботи «Жирафи» та “Єнот”.

17. Чайку Оксану, вихованку Глобинської дитячої школи мистецтв
Полтавської області, за роботи “Пугач” та “Тукан”.

18. Лисенко Анну, ученицю 9 класу НВК м. Комсомольська Полтавської
області, за роботи “ Беркут” та “ Чернь червонодзьоба”.

19. Пилипенко Вікторію, ученицю Івановоселищенської  ЗОШ І-ІІІ  ст.
Полтавської  області,  за  роботи  “Південноамериканська  гарпія”  та
Тхір степовий”.

20. Шемарову  Еліну,  ученицю  9  класу  НВК  м.  Комсомольська
Полтавської  області,  за  роботи  “Казарка  червоновола”  та  “Дятел
білоспинний”. 

21. Донського Олександра, учня НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.- гімназія № 30 
ім.  Тараса  Шевченка”  м.  Вінниці  за  роботи  “Перлина  острова  Ява”  та
”Відчайдушний ховрашок”.

22. Медвідь  Іванну, вихованку  гуртка  “Юний  дизайнер”  Чернятської
ЗОШ І-ІІІ Бершадськогодського району Вінницької області, за роботи
«Білий лелека» та «Плямистий олень».

23. Лупашка Андрія, вихованця гуртка “Палітра” Кельменецького ДЮЦ
Чернівецької  області,  за  роботи  «Сова  звичайна»  та  «Астрильд
зебровий».
24.  Романченко  Вероніку,  вихованку  ПНЗ  ЦДЮТ  Комсомольської
міської  ради  Полтавської  області,  за  роботи  «Борсук  звичайний»  та
«Муфлон Європейський».
25.  Михалеску  Андрія,  вихованця  гуртка  “Юні  квітникарі”
Чернівецького  міського  ЕНЦУМ  Чернівецької  області,  за  роботи
«Левиця з левеням» та «Ластівка міська».



26.  Войтка  Романа,  вихованця  гуртка  “Образотворче  мистецтво”
Сколівського РБДЮТ на базі Н.Синьовиденської ЗОШ І-ІІ ст. Львівської
області, за роботи «Могутній володар карпатських гір — бурий ведмідь”
та «Окраса крижаної антарктичної пустелі — королівський пінгвін».
27.  Заєць  Оксану,  ученицю  КЗО  “Спеціалізована  школа  №  134
гуманістичного навчання і виховання” Дніпропетровської міської ради ,
за роботи «Тварини України» та «Тварини світу».
28. Шаповал Олену, вихованку гуртка “Студія екологічного дизайну”КЗ
“Дитячий екологічний центр” м. Дніпродзержинська Дніпропетровської
області, за роботи «Снігур звичайний» та «Білка звичайна».
29.  Гордика  Андрія  ,  вихованця  Щорського  районного  ЦДЮТ
Чрнігівської області, за роботи “Родина димчастих леопардів” та “Лісові
витівниці”.
30.  Сисоєву  Поліну,  ученицю  Чернігівської  СЗШ  І-ІІІ  ст.  №  7
Чернігівської області, за роботи «Щаслива родина» та «Прийшла весна».
31.  Сєднєву  Марію,  ученицю  Чернігівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №  14
Чернігівської  області,  за  роботи  «Глухарі»  та  «Південноамериканські
папуги ара».
32.  Слуговину  Ольгу,  ученицю  Бобровицької  гімназії  Чернігівської
області, за роботи «Жирафа в савані» та «Олень благородний».
33.  Ульянову  Вікторію,  вихованку  студії  образотворчого  мистецтва
“Метелик” Болградського РЦДЮТ Одеської області,  за  роботу «Білий
кінь».
34.  Снугур  Тетяну,  вихованку  студії  образотворчого  мистецтва
“Метелик”  Болградського  РЦДЮТ  Одеської  області,  за  роботу
«Очікування».
35.  Гончарова  Дмитра,  учня  Донської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Волноваського
району Донецької області, за роботи “Мавпа” та “Лисиця звичайна”.
36 Мисана  Олександра,  учня 9  класу КЗ “Веселівська  ЗОШ І-ІІІ  ст.”
Запорізької області, за роботу “Дятел строкатий” .
37.  Писаренко  Тетяну,  ученицю  КЗ  “Василівська  гімназія  “Сузір'я”-
ЗОШ І-ІІІ ст.” Запорізької області, за роботу “Дятел строкатий”.
38.  Єйбог  Дар'ю, ученицю  Ольгинської  ЗОШ  Донецької  області,  за
роботи “ Руда красуня” та “Лунь степовий”.
39.  Коновалову Анну, виховавнку  КПНЗ “Будинок  творчості  дітей  та
юнацтва” м. Орджонікідзе Дніпропетровської області, за роботи “Панда
в бамбуковому лісі” та “ Лисиця на полюванні”.
40. Горячєву Ганну, вихованку народної студії образотворчого мистецтва
“Степ” с.  Павлівка Мар'їнського району Донецької  області,  за  роботи
“Сова звичайна” та “Степовий тарпан”.
41. Федорчук Ілону, вихованку народної студії образотворчого мистецтва
“Степ” с.  Павлівка Мар'їнського району Донецької  області,  за  роботи
“Білка” та “Усурійський тигр”.
42.  Згонік  Марію,  вихованку  гуртка  “Образотворче  мистецтво”
Новомосковського  центру  позашкільної  роботи  Дніпропетровської
області,  за  роботи  “...Папуги-птахи  дивної  краси”  та  “  Є  птах  дуже
гарний у світі — лебідь...”.



43.  Сиротіну  Юлію,  ученицю  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №  4  м.  Сєвєродонецька
Луганської  області,  за  роботи  “Північний  олень  -  хазяїн  тундри”  та
“Маленькі бешкетники”.
44. Кузьманич  Ларису, ученицю  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  с.  Порошково
Перечинського району Закарпатської області , за роботи “В очікуванні...”
та “Танець лелек”.
45.  Гарбуз  Анастасію,  ученицю  Ліщинської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
Житомирського  району  Житомирської  області,  за  роботи  “Пугач”  та
“Панда з дитинчам.
46. Мурліну Юлію, ученицю Марківської гімназії Луганської області, за
роботи “ Бабак Степовий” та “ Койот”.
47.  Сову Юлію, ученицю  Великоолександрівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  № 2
Херсонської області, за роботи “Господар лісу” та “Гроза джунглів”.
48.  Огнівенко Софію,  вихованку Чорнобаївського РЦДЮТ Черкаської
області, за роботи “Разом безпечніше” та “На прогулянці”.
49. Виноградську Маргариту, ученицю Великоолександрівської ЗОШ І-
ІІІ  ст.  №  2  Херсонської  області,  за  роботи  “Друзі-нерозлийвода”  та
“Весна іде, весні-дорогу!”
50.  Босика  Максима,  учня  Вишнівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №  2  Києво-
Святошинського  району  Київської  області,  за  роботу  «Володар
природи».

           51. Тригуб Катерину, ученицю Хотянівської ЗОШ І-ІІ ст.
              Вишгородського району Київської області, за роботи “Екзотичний 
красень” та “Полум'яний гребінець “.

52. Сайко Дарину, ученицю Рівненської ЗОШ І-ІІІ ст. № 24, за роботи
“Кожному мила своя країна, кожному радість приносить вона” та “Мій
рідний край, моя земля й тваринний світ у ньому”.
53.  Бондаренко  Дарину,  вихованку  гуртка  “Народна  творчість”
Костопільського БШЮ Рівненської області, за роботи “Чарівний папуга”
та “Совушка”.
54. Суботишину Наталію, ученицю Рівненської ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 , за
роботи “Зустріч фламінго” та “Приземлення пугача”.
55.  Борецьку  Мар'яну,  вихованку  КЗ  “Районний  Будинок  учнівської
молоді  “  Дубенської  райради  Рівненської  області,  за  роботу  “Сірий
африканський папуга”.
56.  Кравчук  Віталіну,  Бельвендера  Максима,  учнів  Владиславівської
ЗОШ І-ІІІ ст. Млинівської райради Рівненської області, за роботи “Сова
вухата” та “Гуанака”.
57. Мицик Владиславу, ученицю Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ
ст. № 1 Полтавської області, за роботу “Мов король із царства звірів...”.
58. Холошу Руслану, ученицю Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ
ст. № 1 Полтавської області, за роботу “Тигр із хащів очі мружить...”
59.  Падалку  Ольгу,  вихованку  Лебединського  центру  позашкільної
освіти Сумської області, за роботи “Білочка” та “Тигр”.
60. Гугліну Діану, вихованку Глухівського міського центру позашкільної
освіти Сумської обласвті, за роботи “Лисиця Фенек  - вуха пустелі” та
“Омелюхи”.



61.  Клименко Владу, вихованку  гуртка  “Основи  біоетики”  Сумського
міського ЕНЦ, за роботи “Земляний заєць” та “Лисиця Фенек”.
62.  Гудименко  Вікторію,  вихованку  районного  БДЮТ  Шосткинської
райради Сумської області, за роботи “Благородний олень” та “Білочка”.
63. Бойко Діану, вихованку гуртка” Мистецтво декорування” ЦНТТУМ
м. Калуш Івано-Франківської області, за роботи “Африканський слон” та
“ Олень благородний в лісостеповій зоні Закарпаття”.
65.  Мазур  Катерину,  вихованку  гуртка”  Мистецтво  декорування”
ЦНТТУМ м. Калуш Івано-Франківської області, за роботу “Біла сова із
зон тундр Євразії”.
66.  Слюзар  Юлію,  ученицю  8  класу  Калуської  гімназії  Івано-
Франківської області, за роботи “Ластівка” та “Фламінго”.
67. Кондрікову Валерію, вихованку авторської художньої студії
 В. Родіонова міського Палацу дітей та юнацтва м. Дніпропетровська, за
роботу “Тонкий лорі”.
68.  Гриців  Ніну, ученицю Скалатської  ЗОШ І-ІІІ  ст. Підволочиського
району Тернопільської області, за роботи “Погляд” та “Леопард”.
69.  Будну  Аміну,  ученицю  Великоандрусівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
Світловодського  району  Кіровоградської  області,  за  роботи  “Білка”  ,
“Кажан”, Тюлень”.
70.  Середу  Діану,  ученицю  Великоандрусівської  ЗОШ  І  -ІІІ  ст.
Світловодського району Кіровоградської області, за роботи “Білочки” та
“Леви”.
71. Карпова Арсенія, учня спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. №7
м.  Світловодська  Кіровоградської  області,  за  роботи  “Сімейна
прогулянка” та “Вічне кохання”...

 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. Чернову Варвару, ученицю 7 класу Одеської спеціалізованої школи І-ІІІ
ст. № 35 , за роботи «Чайки.Одеса” та «Рожеві фламінго».

2. Арабаджи Дарину, вихованку гуртка “Веселка” Болградського РЦДЮТ
Одеської області, за роботу «Красень хом'ячок».

3. Сивак Юлію, ученицю 9 класу Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Київської
області, за роботу «Колібрі» .

4. Нестерчука  Анатолія,  учня  Ярославської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Саратського
району Одеської області, за роботи “Чорногуз” та “Пелікан рожевий”.

5. Моцну Олену, ученицю  ЗОШ  І-ІІ  ст.  Новгород-Сіверської  райради
Чернігівської  області,  за  роботи  «Маленькі  рятівники  рослин»  та
«Червоне чудо».

6. Тізенгаузен Вікторію, ученицю Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ст. Чернігівської
області, за роботи «Горобець хатній» та «Зебра Греві».

7. Хижняк  Катерину, ученицю  КЗ  “Полтавська  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №  2”,  за
роботи «Зимова дума снігуря» та «Веселі друзі».



8. Чебан  Галину, ученицю  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  с.  Болгарка  Роздольненського
району  Одеської  області,  за  роботу  “Велика  панда”  та  “Ластівка
сільська”.

9. Черненко Тетяну, вихованку гуртка “Акварелька” Дмитрівської ЗОШ І-
ІІІ ст. ім. С.С. Курогло Болградського району Одеської області, за роботу
«Брати» .

10. Стащенко  Анастасію,  ученицю  Одеської  ЗОШ  №  62,  за  роботу
«Рожевий фламінго»

11. Волковинську Анастасію,  вихованку студії  образотворчого мистецтва
“Метелик”  Болградського  РЦДЮТ  Одеської  області,  за  роботу
«Оленятко»..

12. Самофалову  Анастасію, ученицю  КЗ  “Веселівська  ЗОШ  І-ІІІ  ст.”
Запорізької області, за роботу “Лисиця на полюванні” .

13. Лупандіну  Галину,  ученицю  Костянтинівського  РНВО  “Гімназія  —
Мала академія наук № 1 “Таврія” Мелітопольського району Запорізької
області, за роботи “Веселка в джунглах” та “ Пухнаста родина”.

14. Ковальчук Аліну, вихованку народної студії образотворчого мистецтва
“Степ”  с.  Павлівка  Мар'їнського району Донецької  області,  за  роботи
“Лисиця звичайна” та “Зебра савана”.

15. Волканову Тетяну, вихованку народної студії образотворчого мистецтва
“Степ”  с.  Павлівка  Мар'їнського району Донецької  області,  за  роботи
“Індійський слон” та “Гривистий вовк”.

16. Журжу  Христину, ученицю  Веселівської  районної  різнопрофільної
гімназії  Запорізької  області,  за  роботи  «Дятел  звичайний,  або  дятел
великий строкатий» та «Африканський слон».

17. Василенко  Софію,  ученицю  Веселівської  районної  різнопрофільної
гімназії  Запорізької  області,  за  роботи  «Бегемот,  гіпопотам»  та
«Борсуки».

18. Островську  Анастасію, ученицю  КЗ  “Степногірська  ЗОШ  І-ІІІ  ст.”
Василівського  району  Запорізької  області,  за  роботи  “Дрохва”  та
“Пугач”.

19. Мирончук  Альону,  ученицю  Рівненського  навчально-виховного
комплексу “Колегіум” , за роботи “Лисенята” та “Слони”.

20. Вихованців  гуртка  “Юний  дослідник”  КЗ  “Васильківський  центр
позашкільної освіти” Дніпропетровської області, за роботи “Рибалочка”
та “Вухата сова”.

21. Купрієнко Дар'ю , вихованку гуртка “Юні друзі природи” ЕНЦУМ 
м. Єнакієве Донецької області, за роботу “Тигр”.

22. Мажару  Діану,  ученицю  Волошнівського  НВК  Роменської  райради
Сумської області, за роботи “Колібрі” та “Лісова пустунка”.

23. Гетмиченко Єлизавету, ученицю 9 класу Одеської ЗОШ № 80, за роботу
“Чарівний світ птахів”.

24. Малиновську  Тетяну,  ученицю  9  класу  Калуської  гімназії  Івано-
Франківської області, за роботи “Снігур” та “Пелікан”.

25. Божеску  Іонела, учня  Йорданештської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Глибоцького
району Чернівецької  області,  за  роботи “Яструб-дивовижний птах” та
“Заморський гість”.



26. Бамбуляк Анастасію, вихованку гуртка “Палітра” Кельменецького ДЮЦ
Чернівецької області, за роботи “Фламінго” та “Телятко”.

27. Глушкову  Олену, ученицю  гімназії  ім.  В.О.  Нижниченка
Комсомольської міськради Полтавської області, за роботу “Цар звірів”.

28. Партику  Христину,  ученицю  Колодіївської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
Підволочиського району Тернопільської області, за роботу “Зебра”.

29. Ганич Аліну, ученицю ЗОШ І-ІІ ст. села Сімерки Перечинського району
Закарпатської області, за роботу “Лісовий клубочок”.

30. Бойчук Марту, вихованку гуртка “Мистецтво декорування” ЦНТТУМ 
м. Калуш Івано-Франківської області, за роботи “Ведмідь — найбільший хижак
в Україні з наддніпрянських районів” та “Фламінго з острова Мадагаскар”.

31. Демкіну  Жанну,  вихованку  гуртка  “Еколог”  Ізяславського  БТДЮ
Хмельницької області, за роботи “Фламінго” та “Снігури”.

32. Чаус  Валентину,  ученицю  Старокостянтинівської  гімназії  ім.  Героя
України С.М. Бондарчука Хмельницької області, за роботу “Скопа”.

33. Федорчук  Христину,  ученицю  Кривопільської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
Верховинського  району  Івано-Франківської  області,  за  роботу  “Вона
буде моя”.

34. Фленька Богдана,  учня Великолазівської  ЗОШ І-ІІІ  ст. Ужгородського
району Закарпатської області, за роботу “Одинокий вовк”.

35. Сидуна Павла,  учня Худлівської  ЗОШ І-ІІІ  ст. Ужгородського району
Закарпатської області, за роботи ”Тукан” та “Лисичка”.

36. Бондарчук Анастасія, ученицю Старокостянтинівської гімназії ім. Героя
України  С.М.  Бондарчука  Хмельницької  області,  за  роботи  “Лелека
чорний” та “Слон африканський”.

37. Ничика  Владислава,  учня  Герасимівської  ЗОШ  І-ІІ  ст.  Роменського
району Сумської області, за роботу “Сурікати”.

38. Осадчого  Олексія,  вихованця  Краснопільського  районного  ЦДЮТ
Сумської області, за роботу “Котяче сімейство”.

39. Вихованців гуртка “Фантазери” Роздольненської “ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ”
Каховського району Херсонської області.

40. Демчук Юлію, ученицю спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 4 м. Новий
Розділ Львівської області, за роботу “Сова звичайна”.

41. Гавриш  Андрія,  учня  Великоандрусівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
Світловодського району Кіровоградської області , за роботу “Голуб”.

42. Климову Анастасію, ученицю Одеського навчального комплексу № 13
“ЗОШ І-ІІІ ст. -гімназія”, за роботу “Єнот”.

          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,
доктор педагогічних наук,
професор                                           В. В. Вербицький


