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

НАКАЗ
м. Київ

«15» червня 2018 р. № 71

Про підсумки Всеукраїнського конкурсу
творчих робіт школярів
«Гуманне ставлення до тварин»

Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді
Міністерства освіти і науки України підвів підсумки Всеукраїнського конкурсу
творчих  робіт  школярів  «Гуманне  ставлення  до  тварин».  Його  мета  –
популяризація та пропедевтика гуманного ставлення до тварин в суспільстві,
насамперед  серед  учнівської  молоді.  Конкурс  проводиться  у  співпраці  з
Благодійною  організацією  «Благодійний  фонд  «Щаслива  лапа».  Участь  у
конкурсі   взяли  учні  VІ-ХІ  класів  закладів  загальної  середньої  освіти  та
вихованці закладів позашкільної освіти.

До розгляду журі надійшло 89 робіт по номінаціям:
1. Фотореклама та відеореклама «Тварини це – насамперед відповідальність,

а потім вже насолода, радість» - 38;
2. Фотореклама та відеореклама «По твоєму відношенню до собаки я 

дізнаюся, що ти за людина» - 24; 
3. Фотореклама та відеореклама «Собака має бути не в кожному домі, але у 

кожної собаки має бути дім»  - 27.

За підсумками журі конкурсу

НАКАЗУЮ:

І. Визнати  переможцями,  що  посіли  І  місце  у  Всеукраїнському
конкурсі  творчих  робіт  школярів  «Гуманне  ставлення  до  тварин»  та
нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  і  Благодійної
організації  «Благодійний  фонд  «Щаслива  лапа»  та  подарунками  від
Благодійної організації «Благодійний фонд «Щаслива лапа»:

Номінація 1
«Тварини це – насамперед відповідальність, а потім вже насолода, радість» 

Відеореклама:



-  Мєрніченко  Юлію,  ученицю  9-А  класу  загальноосвітньої  школи  №8
І-ІІІ ступенів м. Ізмаїл, члена гуртка «Юні охоронці природи» Ізмаїльської
міської станції юних натуралістів Одеської області (100 балів).
Фотореклама:
-  Амеліну Аліну, ученицю 10 класу, вихованку гуртка «Медіа культура»,
Будинку  творчості  дітей  та  юнацтва  м.  Мирноград  Донецької  області
(100 балів).

Номінація 2
«По твоєму відношенню до собаки я дізнаюся, що ти за людина»
Відеореклама:
-  Бондар  Варвару,  вихованку  гуртка  «Художня  обробка  соломки»
Новодністровського  будинку  дитячої  творчості  Чернівецької  області
(100 балів).
Фотореклама:
- Тімченко Владислава,учня 10-А класу гімназії №7 м. Одеси (100 балів).

Номінація 3.
«Собака має бути не в кожному домі,

але у кожної собаки має бути дім»
Відеореклама:
-  Удовенко Дарину, ученицю 8-В  класу  Білоцерківської  спеціалізованої
природничо-математичної школи I-III ступенів №16 ім. М. О. Кириленка
Білоцерківської міської ради Київської області (100 балів).

ІІ. Визнати переможцями,  що посіли  ІІ  місце  у  Всеукраїнському
конкурсі  творчих  робіт  школярів  «Гуманне  ставлення  до  тварин»  та
нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  і  Благодійної
організації  «Благодійний  фонд  «Щаслива  лапа»  та  подарунками  від
Благодійної організації «Благодійний фонд «Щаслива лапа»: 

Номінація 1
«Тварини це – насамперед відповідальність, а потім вже насолода, радість» 

Відеореклама:
-  Бублинську Яну, ученицю 8 класу міської  дитячої  екологічної  станції
м. Івано-Франківська (85 балів). 
Фотореклама:
-  Крук Яну, ученицю 7 класу, вихованку Лохвицького міського еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Полтавської області (85 балів).

Номінація 2 
«По твоєму відношенню до собаки я дізнаюся, що ти за людина»



Відеореклама:
- Іваненко Ірину, ученицю 11-Б класу Одеської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 8 Одеської міської ради Одеської області (85 балів).
Фотореклама:
- Кесюр Анну, ученицю 7 класу, вихованку Красноградського районного
Центру дитячої та юнацької творчості Харківської області (85 балів).

Номінація 3
«Собака має бути не в кожному домі, але у кожної собаки має бути дім»

Відеореклама:
- Крук Яну, ученицю 7 класу, вихованку Лохвицького міського еколого-
натуралістичний центру учнівської молоді Полтавської області (85 балів).
Фотореклама:
-  Кузьміну  Ірину,  ученицю  7  класу,  вихованку  Центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  м. Миргород  Полтавської
області (85 балів).
- Яковенко Єгора, учня 7 класу, вихованця гуртка «Юний хімік-еколог»
Васильківської  міської  станції  юних  натуралістів  Київської  області
(85 балів).

ІІІ. Визнати переможцями, що посіли ІІІ місце у Всеукраїнському
конкурсі  творчих  робіт  школярів  «Гуманне  ставлення  до  тварин»  та
нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  і  Благодійної
організації  «Благодійний  фонд  «Щаслива  лапа»  та  подарунками  від
Благодійної організації «Благодійний фонд «Щаслива лапа»: 

Номінація 1
«Тварини це – насамперед відповідальність, а потім вже насолода, радість» 

Відеореклама:
- Захарченко Ярославу ученицю 10 класу, вихованку Березанського центру
дитячої та юнацької творчості «Надія» Київської області (77 балів). 
Фотореклама:
- Михайлик Анну, ученицю 7-Б класу, вихованку Лохвицького міського
еколого-натуралістичний  центру  учнівської  молоді  Полтавської  області
(77 балів).

Номінація 2
«По твоєму відношенню до собаки я дізнаюся, що ти за людина»
Відеореклама:
-  Яцько  Ангеліну,  Невмержицьку  Дарину,  учениць  10  класу
Першотравневої  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Овруцького
району Житомирської області (77 балів).



Фотореклама:
- Хижко Олександру, Кравчук Аліну, Ящук Олену, Пляшечук Ананстасію,
учениць 6 класу Роздольненської загальооствітньої  школи І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад Каховського району Херсонської області
(77 балів).

Номінація 3
«Собака має бути не в кожному домі, але у кожної собаки має бути дім»

Фотореклама:
- Васеловича  Олександра,  учня  3  класу,  вихованця  Сторожинецького
районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Чернівецької області (77 балів).

ІV. Надати подяку Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді та Благодійної організації «Благодійний фонд «Щаслива
лапа»  керівникам  переможців  Всеукраїнського  конкурсу  творчих  робіт
школярів «Гуманне ставлення до тварин»:

- Лійц Сергію Валерійовичу, керівнику гуртка «Юні охоронці природи»
Ізмаїльської міської станції юних натуралістів Одеської області.
-  Пашковій  Наталії  Петрівні,  керівнику  гуртка  «Художня  обробка
соломки»  Новодністровського  будиноку  дитячої  творчості  Чернівецької
області.
-  Богославець  Ніні  Анатоліївні,  вчителю  географії  Білоцерківської
спеціалізованої  природничо-математичної  школи  I-III  ступенів  №16
ім. М. О. Кириленка Білоцерківської міської ради Київської області.
- Логвиненко Наталії Олександрівні, керівнику гуртка «Медіа культура»,
Будинку творчості дітей та юнацтва, м. Мирноград Донецької області.
- Катющевій Юлії Вячеславівні, педагогу гімназії №7 м. Одеси.
-Копань  Юлії  Володимирівні,  керівнику  гуртка  «Медіа  культура»
Красноградського  районного  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Харківської області.
- Острогляд Анна Сергіївна, класному керівнику 6 класу Роздольненської
загальооствітньої школи І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад
Каховського району Херсонської області
- Батуріну  Владиславу  Олександровичу,  вчителю  інформатики  та  ІКТ
Роздольненської  загальооствітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний заклад Каховського району Херсонської області.
-  Васелович  Олесі  Романівні,  керівнику  гуртка  «Художня  кераміка»
Сторожинецького  районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Чернівецької області.
- ковенко  Олені  Станіславівні,  керівнику  гуртка  «Юний  хімік-еколог»
Васильківської міської станції юних натуралістів Київської області.



-  Тузенко  Наталії  Володимирівні,  керівнику  гуртка
«Фотонатураліст» Центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді м. Миргород Полтавської області.
-  Бережній Марині Валентинівні,  керівнику  екологічного  гуртка
«Парасток»  Лохвицького  міського  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді Полтавської області.
-  Михайлик  Світлані  Володимирівні,  керівнику  гуртка  «Оздоровча
гімнастика»  Лохвицького  міського  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді Полтавської області.
-  Цуркан  Світлані Іванівні,  вчителю біології Одеської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 8 Одеської міської ради Одеської області.
-  Мазур  Олені Василівні,  вчителю  біології  Першотравневої
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  Овруцького  району  Житомирської
області.
-  Журавській Марині Володимирівні,  вчителю  інформатики
Першотравневої загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Овруцького району
Житомирської області.
-  Карайченцевій Людмилі Леонідівні,  керівнику  гуртка  «Юні  друзі
природи» Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції  Івано-
Франківської області.
- Печенюк Тамілі Олександрівні, керівнику гуртка «Лідер» Березанського
центру дитячої та юнацької творчості «Надія» Київської області.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


