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

НАКАЗ
м. Київ

«23» травня 2019 р.

№ 54

Про підсумки ІІ Всеукраїнського конкурсу
творчих робіт школярів
«Гуманне ставлення до тварин»
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
Міністерства освіти і науки України підбив підсумки ІІ Всеукраїнського
конкурсу творчих робіт школярів «Гуманне ставлення до тварин». Його мета –
популяризація та пропедевтика гуманного ставлення до тварин у суспільстві,
насамперед серед учнівської молоді. Конкурс проводиться у співпраці з
Благодійною організацією «Благодійний фонд «Щаслива лапа». Участь у
конкурсі відповідно до Умов проведення взяли учні І-ІV та V-VІІ класів
закладів загальної середньої освіти та вихованці закладів позашкільної освіти.
До розгляду журі надійшло 3679 робіт: 2500 робіт від учнів І-ІV класів та
1179 робіт від учнів V-VІІ класів. Найбільш активними були школярі з
Донецької області (410 робіт), Черкаської (313 робіт), Вінницької (302 роботи),
Хмельницької (299 робіт), Полтавської (297 робіт), Дніпропетровської (253
роботи), Миколаївської області (209 робіт).
За підсумками журі конкурсу,
НАКАЗУЮ:
І. Визнати переможцями, які посіли І місце у ІІ Всеукраїнському
конкурсі творчих робіт школярів «Гуманне ставлення до тварин», та
нагородити грамотами Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України та Благодійної
організації «Благодійний фонд «Щаслива лапа» і подарунками від
Благодійної організації «Благодійний фонд «Щаслива лапа»:
Номінація учні 1-4 класів
1. Чурпія Дмитра, учня середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с.
Кожухів, 10 років (98 балів).
2. Прокопишин Ольгу, ученицю Солотвинського навчально-виховного
комплексу «Школа-ліцей» І-ІІІ ст., 9 років (98 балів).
3. Баблій Вікторію, ученицю Комунального закладу освіти «Середня
загальноосвітня школа № 74» Дніпровської міської ради, 10 років (98
балів).

4. Турбай Лілію, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості
Решетилівської міської ради, 9 років (98 балів).
5. Рябуху Ксенію, вихованку гуртка «Природа рідного краю» Комунальної
організації
«Шосткинська міська станція
юних
натуралістів
Шосткинської міської ради Сумської області», 8 років (95 балів).
6. Сороцького Артема, учня Старожадівського навчально-виховного
комплексу, 8 років (95 балів).
7. Голуб Олександру, ученицю Комунального закладу «Газдинська гімназія»
Глибочицької сільської ради Житомирського району Житомирської
області, 9 років (95 балів).
8. Герасемчук Марію, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості
Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області, 10 років (93
бали).
9. Желєзнову Марію, ученицю Маріупольської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ст. № 26, 9 років (93 бали).
10.Камінську Марію, вихованку гуртка «Кольорова феєрія» при
Шепетівській спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 з
поглибленим вивченням основ економіки і правознавства Хмельницької
області, 10 років (93 бали).
11.Котяй Соломію, вихованку Сквирського районного центру дитячої та
юнацької творчості, 10 років (90 балів).
12.Твардовську Златославу, ученицю Озерненської гімназії Житомирського
району Житомирської області, 7 років (90 балів).
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Номінація учні 5-7 класів
Лейко Вікторію, вихованку гуртка «Юний художник» при опорному
закладі
"Гоголівська
загальноосвітня
школа
І-ІІІ
ступенів
Великобагачанської районної ради Полтавської області", 11 років (98
балів).
Меланчук Меланію, вихованку гуртка ТО «Художня студія» Лиманського
міського Центру позашкільної роботи Лиманської міської ради Донецької
області, 11 років (98 балів).
Шевчук Валерію, вихованку творчої студії vikART», 13 років (95 балів).
Одинець Дар'ю, ученицю Гадяцького обласного наукового ліцеюінтернату ІІ-ІІІ ступенів імені Є. П. Кочергіна Полтавської обласної ради,
11 років (95 балів).
Гак Анну, ученицю комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 26 Вінницької міської ради», 13 років (93 балів).
Остапчука Романа, учня Майданської ЗОШ Ємільчинського району
Житомирської області, 13 років (90 балів).
Шевченко Софію, вихованку Школи образотворчого мистецтва «Da
Vinci», центр розвитку орігамі м. Вінниця, 13 років (90 балів).

8. Бурлаку Ладу, ученицю Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів № 9 з поглибленим вивченням іноземних мов, 12 років (90
балів).
9. Решетарь Марію, ученицю Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 7, 12 років (90 балів).
10.Сорокопуд Марію, ученицю Рахнівсько-Лісового навчально-виховного
комплексу Шаргородського району Вінницької області, 11 років (90
балів).
11.Назарову Марію, вихованку гуртка «Технічний дизайн» Будинку дитячої
та юнацької творчості Богородчанського району Івано-Франківська
області, 13 років (90 балів).
12.Мельник Аксинію, вихованку гуртка «Квіти навколо нас» Вінницької
обласної станції юних натуралістів, 10 років (90 балів).
13.Зарудного Олега, вихованця Зіньківської районної станції юних техніків
м. Зіньків, Полтавська область, 13 років (90 балів).
ІІ. Визнати переможцями, що посіли ІІ місце у ІІ Всеукраїнському
конкурсі творчих робіт школярів «Гуманне ставлення до тварин», та
нагородити грамотами Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України та Благодійної
організації «Благодійний фонд «Щаслива лапа» і подарунками від
Благодійної організації «Благодійний фонд «Щаслива лапа»:
Номінація учні 1-4 класів
1. Кесіору Софію, вихованку Ізмаїльської міської станції юних натуалістів,
10 років (88 балів).
2. Марієнко Софію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво»
Васильківського міського центру дитячої та юнацької творчості, 9 років
(88 балів).
3. Федюшка Максима, учня Лохвицької гімназії № 1 Лохвицької міської
ради Полтавської області, 10 років (88 балів).
4. Попович Марію, ученицю Лосинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Лосинівської селищної ради Ніжинського району Чернігівської
області, 10 років (88 балів).
5. Клименко Вікторію, вихованку Звенигородської дитячої школи мистецтв,
10 років (88 балів).
6. Понедельчук
Тетяну,
вихованку
гуртка
«Художній
розпис»
Васильківського міського центру дитячої та юнацької творчості, 7 років
(88 балів).
7. Щербину Марію, ученицю Базарського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний
навчальний заклад» Народицького району, 10 років (88 балів).

8. Генсіровську Вікторію, ученицю Войнилівського ліцею Войнилівської
селищної ради ОТГ Калуського району Івано-Франківської області, 9
років (88 балів).
9. Твардовську Лесю, ученицю Вербівського навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний
заклад» Висоцької сільської ради, 9 років (88 балів).
10.Железняк Дар'ю, ученицю Обласного закладу «Спеціалізована
загальноосвітня
школа-інтернат
«Болградська
гімназія
ім.
Г. С. Раковського»; вихованку гуртка «Чарівна палітра» Болградського
районного центру дитячої та юнацької творчості Одеської області, 10
років (88 балів).
11.Макаревського Івана, вихованця школи образотворчого мистецтва «Da
Vinci», центр розвитку орігамі м. Вінниця, 10 років (88 балів).
12.Музиченко Марію, ученицю Прилуцької спеціалізованої школи І-ІІІ ст.
№ 6 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Прилуцької
міської ради Чернігівської області, 7 років (88 балів).
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Номінація учні 5-7 класів
Твардовську Марину, ученицю Вербівського навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» - дошкільний
навчальний заклад, 11 років (88 балів).
Кордонець Христину, вихованку гуртка «Юні кінологи» Шепетівського
міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, 12
років (88 балів).
Тромса Вікторію, вихованку гуртка «Художній розпис» Васильківського
міського центру дитячої та юнацької творчості,12 років (88 балів).
Цесла Валерію, вихованку гуртка образотворчого мистецтва
Комунального закладу «Полтавський РБДЮТ» при Терешківській ЗОШ ІІІІ ст., 11 років (88 балів).
Моісеєнка Івана, учня Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 18, 13
років (87 балів).
Богайчук Діану, ученицю навчально-виховного комплексу «Школагімназія-ліцей» № 10 м. Бердичів, 12 років (87 балів).
Сухозанет Юлію, ученицю Житомирської спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів № 20, 13 років (87 балів).
Трачука Михайла, учня Лозівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 1 Лозівської міської ради Харківської області, 11 років (87 балів).
Карлійчук Анастасію, ученицю Кам'янської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Кам'янської сільської ради Глибочицького району Чернівецької
області, 12 років (87 років).

10.Ружелович Софію, вихованку гуртка «Психологія особистості та її
самопізнання" Міської станції юних натуралістів м. Миколаїв, 12 років
(87 балів).
11.Волочій Софію, вихованку Надвірнянського районного екологонатуралістичного центру для дітей та юнацтва Івано-Франківської
області, 13 років (87 балів).
12.Кіреєву Ксенію, ученицю Запорізької гімназії № 46 Запорізької міської
ради Запорізької області, 12 років (87 балів).
13.Чехранову Єлизавету, ученицю комунального закладу «Долинська
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 2 ім. А. С. Макаренка Долинської
районної ради», 15 років (87 балів).
14.Дробниця Дмитра, учня Новоселицької гімназії Новоселицької міської
ради Новоселицького району Чернівецької області, 11 років (87 балів).
15.Винник
Юлію,
вихованку
гуртка
«Аматори
рослинництва»
Богородчанського районного центру Еколого-натуралістичної творчості
Учнівської молоді Івано-Франківської області, 13 років (87 балів).
16.Можарівського Віктора, учня Лисівської філії І-ІІ ступенів Корнинського
опорного освітнього закладу І-ІІІ ступенів Корнинської селищної ради, 12
років (87 балів).
ІІІ. Визнати переможцями, що посіли ІІІ місце у ІІ Всеукраїнському
конкурсі творчих робіт школярів «Гуманне ставлення до тварин», та
нагородити грамотами Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України та Благодійної
організації «Благодійний фонд «Щаслива лапа»:
Номінація учні 1-4 класів
1. Тоцьку Тетяну, вихованку Лохвицького міського ЦДЮТ Лохвицької
міської ради Полтавської області, 10 років (85 балів).
2. Рубльову Поліну, ученицю Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів № 9 з поглибленим вивченням іноземних мов, 10 років (85
балів).
3. Перехрестюка Олега, учня 1-Б класу Загальноосвітньої школи № 1 м.
Шепетівка (85 балів).
4. Метельова Дмитра, учня НВК «Росошанська ЗОШ І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад Сонечко» Росошанської ОТГ, 6 років (85
балів).
5. Варенюка Ігоря, учня Комунального закладу «Долинська загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів № 2 ім. А. С. Макаренка Долинської районної ради», 7
років (85 балів).
6. Вишаря Артема, учня Подільської ЗОШ І-ІІ ступенів Білоцерківської
сільської ради Великобагачансього району, 7 років (85 балів).

7. Доглушкіну Ольгу, ученицю Петракіївського НВК Хорольського району
Полтавської області, 7 років (85 балів).
8. Бажан Ярославу, ученицю Орільського ліцею Лозівської районної ради
Харківської області, 6 років (85 балів).
9. Назарову
Маргариту, вихованку
гуртка
«Пісочна
анімація»,
Васильківського міського центру дитячої та юнацької творчості, 7 років
(85 балів).
10.Спірка Івана, учня 3-А класу Комунального закладу загальної середньої
освіти І - ІІІ ст. № 3 м. Березівки Одеської області (85 балів).
11.Шахову
Діану, ученицю
Комунального
закладу
«Долинська
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 2 ім. А. С. Макаренка Долинської
районної ради», 10 років (85 балів).
12.Янчука Мирослава, учня середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
с. Кожухів, 9 років (85 балів).
13.Далєвського Макара, учня Комунального закладу «Навчально-виховного
комплексу І-ІІІ ступенів «ліцей-школа» Козятинської міської ради
Вінницької області, 9 років (85 балів).
14.Обущак Ольгу, ученицю Комунального навчального закладу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Козятинської міської ради
Вінницької області», 9 років (85 балів).
15.Саприкіну Кіру, ученицю Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 24 з поглибленим вивченням окремих предметів, 7 років (85
балів).
16.Приходько Анну, вихованку гуртка «Природа рідного краю»
комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді» Херсонської обласної ради; ученицю 4 класу
Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 5 Херсонської
міської ради (85 балів).
17.Мацик Ольгу, ученицю Лохвицької гімназії № 1 Лохвицької міської ради
Полтавської області, 10 років (85 балів).
18.Нікітченко Єву, вихованку гуртка «Arcoballeno» Комунальної організації
(установа, заклад) Комплекс позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом
Рубіжанської міської ради, 8 років (85 балів).
19.Бутевич Поліну, вихованку
гуртка «Природотерапія» Глухівського
міського центру позашкільної освіти Глухівської міської ради Сумської
області, 10 років (85 балів).
20.Майбороду Юлію, вихованку Школи образотворчого мистецтва «Da
Vinci», центр розвитку орігамі м. Вінниця, 8 років (85 балів).
21.Зінченко Марію, ученицю Наталинського навчально-виховного комплексу
(заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів - заклад дошкільної
освіти) Наталинської сільської ради Красноградського району Харківської
області, 8 років (85 балів).

22.Райка Романа, вихованця гуртка «Навчалочка» КО Погребищенський
районний Будинок художньо-технічної творчості дітей, 7 років (85 балів).
23.Малюгу Ярославу, ученицю Мангуської загальноосвітньої школи I-III
ступенів № 2 Першотравневої районної ради Донецької області, 9 років
(85 балів).
24.Тацяк Катерину, вихованку Надвірнянського районного екологонатуралістичного центру для дітей та юнацтва, 10 років (85 балів).
25.Плоцька-Яковенко Кіру, ученицю Хорольської гімназії Хорольської
районної ради Полтавської області, 8 років (85 балів).
26.Хабовського Олександра, вихованця гуртка «Природа рідного краю»
Староушицького ліцею Староушицької селищної ради Хмельницької
області, 7 років (85 балів).
27.Русенко Наталію, вихованку Обухівського міського центру творчості
дітей, юнацтва та молоді «Романтик», 9 років (85 балів).
28.Галяк Остапа, вихованця гуртка «Декоративний світ» Яблунівського
центру дитячої творчості Яблунівської селищної ради ОТГ Косівського
району Івано-Франківської області, 9 років (85 балів).
29.Жижин Родіона, учня Комунального закладу освіти «Середня
загальноосвітня школа № 128» Дніпровської міської ради, 10 років (85
балів).
30.Супрун
Юлію,
ученицю
Шевченківської
спеціалізованої
загальноосвітньої школи-інтернат з поглибленим вивченням предметів
гуманітарно-естетичного профілю Черкаської обласної ради, 10 років (85
балів).
31.Руденко Олександру, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво»
Богуславського районного центру дитячої та юнацької творчості , 9 років
(85 балів).
32.Горянську Анастасію, ученицю Талалаївська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів Талалаївської селищної ради Чернігівської області, 10 років (85
балів).
33.Самойленка Даниіла, учня Лохвицької гімназії № 1 Лохвицької міської
ради Полтавської області, 10 років (85 балів).
34.Кушнір Софію, ученицю Лохвицької гімназії № 1 Лохвицької міської ради
Полтавської області, 9 років (85 балів).
35.Беланчук Стефанію, ученицю Навчально-виховного комплексу № 1
«Дошкільного навчального закладу І ступеня м. Умань», 9 років (85
балів).
36.Шилігатського Дениса, учня Дівочківської загальноосвітньої школи І-ІІ
ступенів Черняхівського району Житомирської області, 8 років (85 балів).
37.Лисогір Олексія, учня Драбівського навчально-виховного комплексу
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені С. В. Васильченка - гімназія»
Драбівської районної ради Черкаської області, 10 років (85 балів).

38.Буровіцьких Ангеліну, ученицю Комунального закладу освіти «Середня
загальноосвітня школа № 74» Дніпровської міської ради, 9 балів).
39.Пазюка Йосипа, учня Боришковецької гімназії Слобідсько-Кульчієвецької
сільської ради Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, 8
років (85 балів).
40.Колісник Діану, ученицю Томаківської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №2 Томаківської селищної ради Дніпропетровської області, 9
років (85 балів).
41.Сухорукову Сніжану, ученицю Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 3 Бердянської міської ради Запорізької області, 9 років (85
балів).
42.Ткаченко Вероніку, вихованку Охтирського міського центру позашкільної
освіти - Мала академія наук учнівської молоді, 10 років (85 балів).
Номінація учні 5-7 класів
1. Олійник Ольгу, ученицю Першої міської гімназії м. Черкас, 12 років (85
балів).
2. Косован Марину, ученицю Новобросковецької загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів Новобросоквецької сільської ради Сторожинецького району
Чернівецької області , 13 років (85 балів).
3. Максимюк Віку, вихованку гуртка «Лозоплетіння» Комунального закладу
«Центр дитячої та юнацької творчості № 4 Харківської міської ради», 11
років (85 балів).
4. Калиненко Вікторію, ученицю КЗ «Люботинська спеціалізована школаінтернат І-ІІІ ступенів «Дивосвіт»» Харківської обласної ради, 12 років
(85 балів).
5. Кулешір Юлію, вихованку художньої студії «Дивосвіт» Косівського
районного Центру дитячої творчості, 12 років (85 балів).
6. Іщенко Марію, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості
Рокитнянського району Київської області, 12 років (85 балів).
7. Бобровник Вероніку, ученицю Комунального закладу «Давидівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Якимівської селищної ради
Якимівського району Запорізької області», 12 років (85 балів).
8. Качуляк
Христину,
ученицю
Старововчинецького
ліцею
Старововчиненцької сільської ради Глибоцького району Чернівецької
області, 11 років (85 балів).
9. Фурсову Сєрафиму, вихованку Комунальної організації (установа, заклад)
Комплекс позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом Рубіжанської міської
ради Луганської області, 11 років (85 балів).
10.Бабій Юлію, вихованку Козівського будинку дитячої та юнацької
творчості, 12 років (85 балів).

11.Данилішину Марію, ученицю Одеського Навчально-виховного комплексу
№ 13 Одеської міської ради, 12 років (85 балів).
12.Циганову Вікторію, вихованку гуртка «Природа і малюнок» КЗ міського
Центру дитячої творчості м. Білгорода-Дністровського, 12 років (85
балів).
13.Крощенко Дарину, вихованку Охтирського міського центру позашкільної
освіти - Мала академія наук учнівської молоді, 13 років (85 балів).
14.Мазуренко Анастасію, ученицю Іршанського навчально-виховного
комплексу «Гімназія - дошкільний навчальний заклад» Хорошівського
району Житомирської області, 10 років (85 балів).
15.Тесленко Катерину, вихованку гуртка «Художник» Будинку дитячої та
юнацької творчості Згурівського району Київської області, 12 років (85
балів).
16.Ахарову Каріну, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості
Чорнобаївської районної ради Черкаської області, 11 років (85 балів).
17.Доценко Мілану, ученицю Великописарівської спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів ім. Героя Радянського Союзу І. М. Середи Великописарівської
районної ради Сумської області, 11 років (85 балів).
18.Радіонову Валентину, ученицю Ялтинської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ст. №2 Першотравневої районної ради Донецької області, 12 років (85
балів).
19.Пісну Маргариту, ученицю Опорного закладу «Зіньківська спеціалізована
школа ІІ-ІІІ ступенів № 1 Зіньківської районної ради Полтавської
області», 12 років (85 балів).
20.Мурашкіну Олександру, вихованку гуртка «Чарівна палітра»
Мелітопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4
Мелітопольської міської ради Запорізької області, 13 років (85 балів).
21.Манойло Іванну, вихованку Зіньківської районної станції юних техніків м.
Зіньків, Полтавська область, 10 років (85 балів).
22.Дудіну Євгенію, ученицю Прилуцької гімназії № 1 ім. Георгія Вороного
Прилуцької міської ради Чернігівської області, 11 років (85 балів).
23.Рукоманова Станіслава, учня Опорного комунального закладу
«Карпівська школа загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Карпівської
сільської ради, 11 років (85 балів).
24.Таванець Дар'ю, вихованця Центру дитячої та юнацької творчості
Чорнобаївської районної ради Черкаської області, 11 років (85 балів).
25.Шульгу Гліба, вихованця арт-студії «Місячне сяйво» Центру позашкільної
роботи Краматорської міської ради Донецької області, 14 років (85 балів).
26.Коношевич Дмитра, вихованця Зіньківської районної станції юних
техніків м. Зіньків, Полтавська область, 12 років (85 балів).
27.Ступівцеву Аріну, вихованку Станції юних натуралістів м. Васильків
Київської області, 13 років (85 балів).

28.Кудрявцеву Анастасію, ученицю Мелітопольської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 4 Мелітопольської міської ради Запорізької
області, 11 років (85 балів).
29.Радіонову Крістіну, ученицю Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 29 Черкаської міської ради Черкаської області, 12 років (85
балів).
ІV. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді та Благодійної організації «Благодійний фонд «Щаслива
лапа» керівникам переможців ІІ Всеукраїнського конкурсу творчих робіт
школярів «Гуманне ставлення до тварин»:
1. Бедюх В. Б., вчителю опорного закладу «Зіньківська спеціалізована школа
ІІ-ІІІ ступенів № 1 Зіньківської районної ради Полтавської області».
2. Барняк В. В., керівнику гуртка «Чарівна палітра» Мелітопольської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Мелітопольської міської ради
Запорізької області.
3. Безуглій В. В., керівнику творчої студії «vikART» м. Харків.
4. Гавчук О. В., вчителю образотворчого мистецтва Старововчинецького
ліцею Старововчиненцької сільської ради Глибоцького району
Чернівецької області.
5. Галяк С. В., керівнику гуртків «Декоративний світ» Яблунівського центру
дитячої творчості Яблунівської селищної ради ОТГ Косівського району
Івано-Франківської області.
6. Ганцеву М. О., керівнику творчого гуртка «Натхнення» Бахмутської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 24 з поглибленим вивченням
окремих предметів.
7. Дідух-Бойчук Т., класному керівнику 6-Б класу Новоселицької гімназії
Новоселицької міської ради Новоселицького району Чернівецької області.
8. Дубініній О. А., керівнику гуртка «Образотворче мистецтво».
9. Зайцеву І. М., керівнику гуртка «Лозоплетіння» Комунального закладу
«Центр дитячої та юнацької творчості № 4 Харківської міської ради».
10.Зуєвій Н. Ю., педагогу арт-студії «Місячне сяйво» Центру позашкільної
роботи Краматорської міської ради Донецької області.
11.Камінській М. В., керівнику гуртка «Кольорова феєрія» при Шепетівській
спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим
вивченням основ економіки і правознавства Хмельницької області.
12.Канцедал В. В., керівнику гуртка «Художній розпис» Васильківського
міського центру дитячої та юнацької творчості.
13.Князевич О. І., керівнику гуртка «Аматори рослинництва»
Богородчанського районного центру Еколого-натуралістичної творчості
Учнівської молоді Івано-Франківської області.

14.Коваленко І. В., керівнику гуртка «Природа рідного краю» комунального
закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»
Херсонської обласної ради.
15.Коваленко О. В., керівнику гуртків «Пісочна анімація» та «Образотворче
мистецтво» Васильківського міського центру дитячої та юнацької
творчості.
16.Кравчук Н. С., вчителю 2-А класу Старожадівського навчально-виховного
комплексу.
17.Ландик М. І., керівнику Зінківської районної станції юних техніків, м.
Зіньків, Полтавська область
18.Ландик М. І., керівнику Зінківської районної станції юних техніків, м.
Зіньків, Полтавська область.
19.Логучек Е. Е., керівнику гуртка «Технічний дизайн» Будинку дитячої та
юнацької творчості Богородчанського району Івано-Франківська області.
20.Махітко Д. В., керівнику гуртка ТО «Художня студія» Лиманського
міського Центру позашкільної роботи Лиманської міської ради Донецької
області.
21.Остапець Л. Г., керівнику гуртка «Юний художник» при Опорному
закладі
«Гоголівська
загальноосвітня
школа
І-ІІІ
ступенів
Великобагачанської районної ради Полтавської області».
22.Охромєєвій А. В., керівнику гуртка Охтирського міського центру
позашкільної освіти - Мала академія наук учнівської молоді.
23.Панайотовій Н. В., керівнику гуртка «Природа і малюнок» КЗ міського
Центру дитячої творчості м. Білгорода-Дністровського.
24.Салабуті В. Є., керівнику гуртка «Природа та фантазія» Центру дитячої та
юнацької творчості Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської
області
25.Сорокопуд А. М., вчителю Рахнівсько-Лісового навчально-виховного
комплексу Шаргородського району Вінницької області.
26.Стеблині О. О., вчителю Комунального закладу «Долинська
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 2 ім. А. С. Макаренка Долинської
районної ради».
27.Ступак Т. М., вчителю Талалаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Талалаївської селищної ради Чернігівської області.
28.Тітаренко Л. В., викладачу Звенигородської дитячої школи мистецтв.
29.Ткалич Л. В., керівнику гуртка «Образотворче мистецтво» Богуславського
районного центру дитячої та юнацької творчості.
30.Ткаченко Н. М., керівнику гуртка Охтирського міського центру
позашкільної освіти - Мала академія наук учнівської молоді.
31.Тритяку В. Г., керівнику гуртка Петракіївського НВК Хорольського р-ну
Полтавської області.

32.Чемшит Т. В., керівнику гуртка «Чарівна палітра» Болградського
районного центру дитячої та юнацької творчості Одеської обл.
33.Швецовій Т. С., вчителю біології та екології Черкаської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №29 Черкаської міської ради Черкаської області.
34.Щепетовій В. Ю., керівник гуртка «Природотерапія» Глухівського
міського центру позашкільної освіти Глухівської міської ради Сумської
області.
35.Щербині В. М., вчителю Базарського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний
навчальний заклад» Народицького району.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор

В. В. Вербицький

