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Про підсумки проведення
Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка
 «Зоологічна галерея»

Відповідно до плану проведення масових заходів НЕНЦ на 2016 рік,  з
січня по квітень 2016 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,  Львівської, Одеської,
Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Херсонської,  Чернігівської,
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. Жибак  Надію,  ученицю  9  класу  Сопівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Коломийського району Івано-Франківської області,  за роботи «Володарі лісу»
та «Вільний погляд».

2. Височан  Софію,  вихованку  гуртка  «Мистецтво  декорування»
ЦНТТУМ  м. Калуш  Івано-Франківської  області,  за  роботи  «Мала  панда  з
Східної Азії, гірські райони Індії» та «Прикарпатські руді лисиці».

3. Герба  Богдану,  вихованку  гуртка  «Фітодизайн»  Надвірнянського
районного  еколого-натуралістичного  центру  дітей  та  юнацтва
Івано-Франківської  області,  за  роботи  «Хитра  гостя»  та «На  зеленому
континенті».

4. Романів Марію, ученицю 8 класу Снятинської ЗШ № 1 І-ІІІ ступенів,
вихованку гуртка «Юні гідробіологи» Снятинської райСЮН Івано-Франківської
області, за роботи «Синиця блакитна» та «Сірогрудий рогодзьоб».

5. Проданюк  Тетяну,  ученицю  8  класу  Снятинської  ЗШ  № 1
І-ІІІ  ступенів,  вихованку  гуртка  «Юні  гідробіологи»  Снятинської  райСЮН
Івано-Франківської області, за роботи «Синьобровий момот» та «Вивільга».



6. Сидорак  Валерію,  вихованку  гуртка  «Юні  кролівники»
Івано-Франківської  облЕНЦ,  ученицю  7  класу  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  № 5
м. Івано-Франківська, за роботи «Куниця» та «Слон».

7. Шуст Ірину, ученицю Радивилівського НВК «Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 1 – гімназія» Рівненської області, за роботи «Папуги Ари» та
«Кокер-спаніель».

8. Бакраня  Артема,  учня  Червоноперекопської  ЗОШ  І-ІІІ  ступеня
Каховського району Херсонської області, за роботи «Качкодзьоб» та «Яструб».

9. Гонтей  Анжеліку,  ученицю  Любимівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  –
дошкільний навчальний заклад № 2 Каховської райради Херсонської області, за
роботи «Червоноока деревна жаба» та «Білка».

10. Сані Ізабеллу, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво», ученицю
9 класу Великодобронської ЗОШ І-ІІІ ступенів Закарпатської області, за роботи
«Колібрі» та «Беркут».

11. Соколову  Анастасію,  ученицю  9  класу  Руськокомарівської  ЗОШ
І-ІІІ ступенів Закарпатської області, за роботи «Сич» та «Сервал».

12. Пеняк  Діану,  ученицю  Коритнянської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Ужгородського  району  Закарпатської  області,  за  роботи  «Панда  –  «пожирач
бамбука» та «Одуд».

13. Сорокіну  Анжеліку,  вихованку  гуртка  «Основи  сучасних
комп’ютерних  знань  та  інформаційних  технологій»  Мукачівського  центру
позашкільної освіти Закарпатської області, за роботу «Господар вершин».

14. Свистак  Тетяну,  Гліба  Артура,  учнів  7  класу  Мукачівської  ЗОШ
І-ІІІ  ступенів  № 2  ім. Т. Г. Шевченка  Закарпатської  області,  за  роботи
«Благородний олень» та «Рожеві фламінго».

15. Шарабарову Неллю, ученицю Енергодарського НВК № 5 Запорізької
області, за роботи «Рись каракал, або степова рись» та «Фазан звичайний».

16. Мулик Юлію, ученицю Здовбицької ЗОШ І-ІІІ ступенів Здолбунівської
райради Рівненської області, за роботи «Тукан» та «Лисиця».

17. Шостак  Поліну,  ученицю  Здовбицької  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Здолбунівської  райради  Рівненської  області,  за  роботи  «Червона  панда»  та
«Сова вухата».

18. Короля  Іллю,  учня  Здовбицької  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Здолбунівської
райради Рівненської області, за роботи «Манул» та «Глухар».

19. Калініну Ангеліну, ученицю Вербської ЗОШ І-ІІІ ступенів Дубенської
райради Рівненської області, за роботи «Зимова вартість білок» та «В далекому
Китаї панди бамбуком смакували».

20. Вознюк  Ольгу,  ученицю  НВК  «Локачинська  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  –
гімназія»  Волинської  області,  за  роботи  «Трав’яна  жаба»  та  «Імператорські
пінгвіни».

21. Бицюк  Тетяну,  ученицю  9  класу  Столинсько-Смолярської  ЗОШ
І-ІІІ ступенів Любомльського району Волинської області, за роботи «Глушець –
гарна пташка» та «Самець горили».

22. Сухомінську  Ілону,  вихованку  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
Онуфріївського району Кіровоградської області,  за роботи «Сіроманець – цар
дикого поля» та «Леопард».



23. Костіну  Вікторію,  вихованку  гуртка  «Батік»  Криворізького  КПНЗ
ЦДЮТ «Гармонія» Дніпропетровської області,  за роботи «Хитра лисичка» та
«Єнот».

24. Ткалич Яну, вихованку Чорнобаївського районного центру дитячої та
юнацької  творчості  Черкаської  області,  за  роботи  «Затишок  на  березі»  та
«Перша прогулянка».

25. Бондаренко  Марію,  ученицю  9  класу  Мельниківської  ЗОШ
І-ІІІ ступенів Смілянської райради Черкаської області, за роботи «Дельфіни» та
«Соня садова».

26. Огнівенко  Софію,  вихованку  Чорнобаївського  районного  центру
дитячої  та  юнацької  творчості  Черкаської  області,  за  роботи  «Підкорена
вершина» та «Метушливий полудень».

27. Хорошу Руслану, ученицю 8 класу Зіньківської СШ І-ІІІ ступенів № 1
Полтавської  області,  за  роботи  «Далеко  в  кущавині  лісу  збудила  весна
ведмедя…» та «Тигри, леопарди і левиці…».

28. Клименко Владиславу, вихованку гуртка «Жива планета» КЗ Сумської
міськради  «Сумський  міський  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді», за роботи «Мала панда» та «Горностай».

29. Онікієнко  Миколу,  вихованця  Ямпільської  районної  станції  юних
натуралістів  Сумської  області,  за  роботи  «Голуб  синяк.  Миша  маленька»  та
«Аргентина. Леопард Марги. Канюк Свейсона».

30. Целікову Ярославу, вихованку Глухівського міського ЦПО Глухівської
міськради  Сумської  області,  за  роботи  «Бджолоїдки»  та  «Дитинчата  лемура
Лорі».

31. Нагубну  Анастасію,  вихованку  Шосткинського  БДЮТ  Сумської
області, за роботи «Панда» та «Лисичка».

32. Кривенко  Анастасію,  вихованку  Роменського  центру  позашкільної
освіти  та  роботи  з  талановитою  молоддю  Сумської  області,  за  роботи
«Мавпочки» та «Заєць – русак».

33. Ірзу  Діану, ученицю  8  класу  Золочівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  № 4
Золочівської райради Львівської області, за роботи «Панда» та «Сова».

34. Федорняка  Дениса,  вихованця  гуртка  «Писанкарство»
Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції,  за  роботи  «Крихітна
колібрі» та «Повзик».

35. Григор’єва  Дениса,  учня  9  класу  НВК  «Ор-Авнер»
м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, за роботи «Бурий ведмідь» та
«Орлан – білохвост».

36. Котову  Ольгу,  вихованку  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
Новомосковського центру позашкільної  роботи Дніпропетровської  області,  за
роботи «Качур» та «Екзотичні метелики: «Монарх», «Іполіта».

37. Мороз Софію, ученицю ЗСШ № 76, вихованку гуртка «Дендрологія з
основами  озелення»  КЗО  «Дніпропетровський  обласний  еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді», за роботи «На березі моря»
та «У дикому полі».

38. Чекальську Марію, ученицю НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія № 6
Вінницької міської ради», за роботи «Вінницький зоогеографічний регіон» та
«Представники орнітофауни різних зоогеографічних областей світу».



39. Карнаушенкову  Марію,  ученицю  НЗ  «ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  № 15
Вінницької міської ради», за роботи «Птахи світу» та «Птах України».

40. Куйбіду  Ярослава,  учня  НЗ  «ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  № 14  Вінницької
міської ради», за роботи «Тукан» та «Ластівка».

41. Собчак  Ірину,  ученицю  НЗ  «ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  № 10  Вінницької
міської ради», за роботи «Крила України» та «Феєрія птахів».

42. Тюніна Максима, вихованця Мар’їнської райСЮН, учня Павлівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів Донецької області, за роботи «Рись» та «Ворон».

43. Горячеву Ганну, вихованку народної студії образотворчого мистецтва
«Степ» Мар’їнського РЦДЮТ Донецької області, за роботи «Сурок степовий»
та «Червона панда. Китай».

44. Іванову  Ірину,  ученицю  Петропавлівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  № 2
Дніпропетровської області, за роботи «Павич» та «Фазани».

45. Осадчу  Ольгу,  ученицю  Петропавлівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  № 2
Дніпропетровської області, за роботи «Одуд» та «Тукан».

46. Корінь Данила, вихованця Щорського районного ЦДЮТ Чернігівської
області, за роботи «Річкові інженери» та «Руді панди».

47. Бородай  Дар’ю,  вихованку  філії  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді в Полтавському району Полтавської
області,  за  роботи  «Заглянула  синичка  у  вікно…»  та  «Когда  орлы  молчат,
болтают попугаи».

48. Чайку  Оксану,  вихованку  Глобинської  дитячої  школи  мистецтв
Полтавської області, за роботи «Одуд» та «Єгипетська чапля».

49. Ткаченка  Микиту,  вихованця  ПНЗ  «Центр  дитячої  та  юнацької
творчості» Комсомольської міськради Полтавської області, за роботи «Сніговий
барс» та «Свиня дика з поросятами «.

50. Великого  Віктора,  учня  7  класу  СЗОШ  І-ІІІ  ступенів  № 3
ім. В. О. Ніжниченка Комсомольської міськради Полтавської області, за роботи
«Цар звірів» та «Господар лісу».

51. Туля  Максима,  учня  Кременчуцької  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  № 31
Полтавської області, за роботи «Лисичка» та «Леопард».

52. Яцюка  Сергія,  учня  Котелевської  гімназії  № 1  ім. С. А. Ковпака
Полтавської області, за роботи «Дятел» та «Журавель».

53. Наливайко Дашу, ученицю Котелевської гімназії № 1 ім. С. А. Ковпака
Полтавської області, за роботи «Білка» та «Опосум».

54. Костенко  Вікторію,  ученицю  Ланнівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Карлівського  району  Полтавської  області,  за  роботи  «Лебеді»  та
«Материнство».

55. Пашала  Дениса,  вихованця  гуртка  «Образотворче  мистецтво»  КЗ
«Приазовський Будинок дитячої та юнацької творчості» Запорізької області, за
роботи «Сова болотяна» та «Лисиця – лісова царівна».

56. Лупашка Андрія, вихованця гуртка «Палітра» Кельменецького ДЮЦ
Чернівецької області, за роботи «Американська летяга» та «Руда лисиця».

57. Цуркана  Богдана,  учня  7  класу,  вихованця  гуртка  «Мій  край»
Снячівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Чернівецької області,  за роботу «Дивовижний
світ тварин».

58. Михайлеску  Сергія,  учня  9  класу  Чернівецької  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
№ 16, за роботи «Майбутній дар звірів: Левеня» та «Нічна красуня: Сова».



59. Бондарука  Дениса,  учня  Чернівецької  СЗОШ  № 22,  вихованця
МЦЕНТУМ, за роботи «Коровайка» та «Каракал».

60. Дутчака  Богдана,  учня  7  класу  Малокучурівського  НВК
Заставнівського району Чернівецької області, за роботи «Синиця блакитна» та
«Тигр».

61. Ткачук  Ангеліну,  ученицю  Новоселицького  НВК  Кельменецького
району  Чернівецької  області,  за  роботи  «Бджолоїдка»  та  «Квезаль  –  пташка
свободи».

62. Пугача  Артема,  вихованця  Зборівського  райЕНЦ  Тернопільської
області, за роботи «Сіроманці» та «Левиця з левеням».

63. Гуцал  Ольгу,  вихованку  гуртка  «Природа  і  фантазія»
Скала-Подільського  дитячого  парку  Тернопільської  області,  за  роботи
«»Помічники  природи  –  повзик  та  синичка»  та  «Завітала  в  гості  Ворона  –
свистун».

64. Лехман  Діану,  ученицю  В. Ходачківської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Козівського району Тернопільської області, за роботи «Зубр» та «Кенгуру».

65. Кусеня  Тараса,  вихованця  гуртка  «Берегиня»  Козівського  дитячого
парку «Лісова пісня» Тернопільської області, за роботи «Тукан» та «Синиця».

66. Дзюру  Уляну,  вихованку  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
Козівського дитячого парку «Лісова пісня» Тернопільської  області,  за  роботи
«Верблюд» та «Чапля».

67. Середу  Діану,  ученицю  Великоандрусівської  ЗШ  І-ІІІ  ступенів
Світловодського  району  Кіровоградської  області,  за  роботи  «Тюлень»  та
«Тхір степовий».

68. Романюк  Тетяну,  ученицю  Великоандрусівської  ЗШ  І-ІІІ  ступенів
Світловодського району Кіровоградської області, за роботи «Білий ведмідь» та
«Сова».

69. Патруся Станіслава, учня Сокирницької ЗОШ І-ІІІ ступенів, вихованця
Хустської райСЮН Закарпатської області, за роботи «Колібрі» та «Голуб».

70. Дворянець Анастасію, вихованку Дитячого естетико-натуралістичного
центру  «Камелія»  Броварської  міськради  Київської  області,  за  роботу
«Щиглик».

71. Гавріну Ольгу, вихованку Дитячого естетико-натуралістичного центру
«Камелія» Броварської міськради Київської області, за роботу «Дрізд співочий».

72. Талпош Мар’яну, ученицю 8 класу Кошелівської ЗОШ І-ІІІ ступенів,
вихованку гуртка «Юні охоронці  природи» Хустської  райСЮН Закарпатської
області, за роботи «Серпокрилець» та «Тваринний світ Карпат».

73. Грищенко  Софію,  ученицю  Шпитьківської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Києво-Святошинського  району  Київської  області,  за  роботи  «Коала»  та
«Сова вухата».

74. Романенко  Анастасію,  ученицю  9  класу  Гатнянської  ЗОШ
І-ІІІ  ступенів,  вихованку  гуртка  «Біологія  людини»  Києво-Святошинського
району Київської області, за роботи «Веселий єнот» та «Привіт із Австралії».

75. Крамаренко Ольгу, вихованку гуртка «Сувенірний» Менського ЦДЮТ
Чернігівської області, за роботи «Папуга» та «Менський горобець».

76. Гайдай  Анастасію,  ученицю  9  класу  СЗОШ  І-ІІІ  ступенів  № 5
ім. Л. І. Бугаєвської м. Комсомольська Полтавської області, за роботи «Корсак»
та «Казарка Червоновола».



77. Божеску Іонуца, учня Йорданештської ЗОШ І-ІІІ ступенів Глибоцького
району Чернівецької області, за роботи «Орел – король птахів» та «Лев – король
звірів».

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. Юрах Христину, ученицю Задубрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, вихованку
гуртка  «Флористика»  Снятинської  райСЮН  Івано-Франківської  області,  за
роботи «Лелека» та «Жар-птиця».

2. Стефак Анну, ученицю 7 класу Слобідського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів
– ДНЗ» Коломийського району Івано-Франківської області, за роботи «Савана»
та «Мої улюбленці».

3. Сіренко Ірину, вихованку гуртка «Мистецтво декорування» ЦНТТУМ
м. Калуша  Івано-Франківської  області,  за  роботи  «Вінценосний  журавель  в
Західній та Східній Африці» та «Лебідь з дністровських водосховищ України».

4. Рочкевич  Мар’яну,  ученицю  9  класу  Івано-Франківської  ЗОШ
І-ІІІ ступенів № 3, за роботи «Сова» та «Африканський лев».

5. Бойчук Марту, вихованку гуртка «Мистецтво декорування» ЦНТТУМ
м. Калуша Івано-Франківської  області,  за  роботи «Коала з  евкаліптових лісів
Австралії» та «Тхір чорний з широколистяних лісів Полісся».

6. Дємєнєву Валерію, ученицю НЗ «Любимівської ЗОШ І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад № 2» Каховської райради Херосонської області,
за роботи «Лисиця степова» та «Мавпи: гвереца та павіан».

7. Попович Діану, вихованку Іршавського районного БДТ Закарпатської
області, за роботи «Зустріч у лісі» та «Витривалий житель пустелі».

8. Маргіту  Ніку, вихованку  Іршавського  районного  БДТ  Закарпатської
області, за роботи «Тігани живуть у Коста-Риці» та «Блакитна синиця».

9. Ванц  Анну,  ученицю  7  класу  Середнянської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Ужгородської  райради  Закарпатської  області,  за  роботи  «Костогриз»  та
«Бузковогруда сиворакша».

10. Малько Дар’ю, вихованку біологічного гуртка Пологівського ДДЮТ
Запорізької  області,  за  роботи  «Стратегічні  запаси  їжачка  на  зиму»  та
«Я – не просто кошеня, я – справжнюче тигреня».

11. Юсенко  Христину,  вихованку  гуртка  «Народна  творчість»
Костопільського БШЮ Рівненської  області,  за  роботи «Тукан» та  «Весняний
спів».

12. Михайлову  Каріну,  ученицю  НВК  «Кіровоградський  колегіум»
Кіровоградської області, за роботи «Нічна Мудрість» та « Хижий погляд».

13. Негрій  Анну, вихованку  Ямпільської  райСЮН  Сумської  області,  за
роботи «Бугайчик» та «Австралія. Казуар. Кенгуру».

14. Катриченко Валерію, вихованку Краснопільського РЦДЮТ Сумської
області, за роботи «Лев’ячий спокій» та «Козулі – лісові красені».

15. Корха Богдана, учня Хмелівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Краснопільської
райради Сумської області, за роботи «Собака» та «Тигри».

16. Ковміра  Дениса,  учня  Київської  СШ  № 291,  за  роботи  «Вовк»  та
«Панда».



17. Павлика Олега, учня 8 класу Старосамбірської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1
ім. Богдана  Сольчаника  Львівської  області,  за  роботи  «Рожеве  фламінго»  та
«Яструбиний погляд».

18. Галань  Наталію,  вихованку  гуртка  «Живопис  і  рисунок»  БДЮТ
м. Червонограда  Львівської  області,  за  роботи  «Фламінго»  та  «Лебедина
вірність».

19. Горюк  Серафиму,  вихованку  Почаївського  БДТС  Кременецького
району Тернопільської області, за роботи «Подивись уважно, мандрівник…» та
«Який прекрасний світ тварин…».

20. Самудінову Іванну, Драбовську Олександру, учениць Вінницької ЗОШ
І-ІІІ  ступенів  № 3 ім. Коцюбинського,  за  роботи «Птахи своєї  місцевості»  та
«Екзотичні птахи».

21. Ковальчук  Анастасію,  Часник  Альбіну,  учениць  Вінницького
технічного ліцею, за роботи «Діаманти тропічного лісу – колібрі» та «Лебедина
сім’я».

22. Костіну  Лілію,  вихованку народної  студії  образотворчого мистецтва
«Степ» Мар’їнського РЦДЮТ Донецької області, за роботи «Червоний Ара» та
«Сова звичайна».

23. Плакіда  Назара,  вихованця  Мар’їнської  райСЮН,  учня  Павлівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів, за роботи «Африканський носоріг» та «Лиска».

24. Світящука  Давида,  учня  Кобижчанської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Бобровицького району Чернігівської області, за роботи «Хижак наших лісів» та
«Найвища наземна тварина на планеті».

25. Качкарду  Вікторію,  ученицю  Куликівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Чернігівської області, за роботи «Білий ведмідь» та «Лисиця».

26. Сидоркіну  Поліну,  ученицю  7  класу  СЗОШ  І-ІІІ  ступенів  № 3
ім. В. О. Нижниченка  Комсомольської  міської  ради  Полтавської  області,  за
роботи «Підготовка до зими» та «Мудрий велетень».

27. Олефір  Віру,  Олефіра  Тараса,  учнів  Милорадовської  ЗОШ
І-ІІІ  ступенів  Котелевської  райради  Полтавської  області,  за  роботи
«Доброзичливість» та «Нечуване нахабство».

28. Мержеву  Римму,  вихованку  гуртка  «»Образотворче  мистецтво»   КЗ
«Приазовський  Будинок  дитячої  та  юнацької  творчості»  Запорізької
області, за роботи «Цар звірів» та «Синиці – співучі жартівниці».
29. Тупічка  Іллю,  учня  8  класу  Хлівищенського  ЗНЗ  І-ІІІ  ступенів

Чернівецької області, за роботи «Що, бичок, насупився?» та «Як сонечко вранці
над полем зійде…».

30. Лазареску  Анжеліку,  ученицю  9  класу  Багринівської  ЗОШ
І-ІІІ ступенів Чернівецької області, за роботи «Сімейство дятлів» та «Райський
птах».

31. Грицюк  Олександру,  вихованку  гуртка  «Любителі  сукулентних
рослин» КЗ «»Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді», за роботи «Панда» та «Велетень».

32. Черней Єлизавету, ученицю 8 класу Глибоцького ліцею Чернівецької
області, за роботи «Синичка» та «Папуги».

33. Чифурка Ігоря, учня 8 класу Чернівецької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4, за
роботи «Красу природи збережи» та «Щасливиця… Я маю трохи неба».



34. Калгашкіна  Максима,  учня  Житомирської  міської  гуманітарної
гімназії № 23 ,за роботи «Кенгуру» та «Плямистий олень».

35. Березіцьку Божену, ученицю 8  класу Тернопільської  ЗОШ № 11,  за
роботи «Колібрі» та «Вухата сова».

36. Палфі  Марію,  ученицю  Великоандрусівської  ЗШ  І-ІІІ  ступенів
Світловодського району Кіровоградської області, за роботи «Їжак вухатий» та
«Сичик – горобець».

37. Нежиборського  Тараса,  учня  Боярської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  № 3
Києво-Святошинського  району  Київської  області,  за  роботи  «Тукан
червоногрудий» та «Синиця – чудо птиця».

38. Карабиньош  Наталію,  ученицю  Сокирницької  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів,
вихованку Хустської райСЮН Закрпатської області, за роботи «Ведмідь бурий»
та «Тигр».

39. Шевчик  Дарину,  ученицю  Криворізької  педагогічної  гімназії
Дніпропетровської області, за роботу «Зимові збори».

40. Кириченко  Еліну,  ученицю  Боярської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  № 5
Києво-Святошинського району Київської області,  за роботи «Вірний друг» та
«Білий красень».

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


