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

НАКАЗ
м. Київ

«23» травня 2019 р. № 55

Про підсумки проведення
Всеукраїнського конкурсу
дитячого малюнка 
«Зоологічна галерея»

З  метою  активізації  роботи  з  учнівською  молоддю  щодо  вирішення
екологічних  і  природоохоронних  проблем,  залучення  її  до  активної
природоохоронної діяльності, формування екологічної свідомості та дбайливого
ставлення до природи, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді  Міністерства  освіти  і  науки  з  2011  року  проводить  Всеукраїнський
конкурс дитячого малюнка «Зоологічна галерея» (далі – Конкурс).

Участь в акції взяли заклади освіти з 23 регіонів України та м. Києва, а
саме:  Вінницької,  Волинської,  Дніпропетровської,  Донецької,  Житомирської,
Закарпатської,  Запорізької,  Івано-Франківської,  Київської,  Кіровоградської,
Луганської,  Львівської,  Миколаївської,  Одеської,  Полтавської,  Рівненської,
Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської,
Чернівецької та Чернігівської областей і м. Києва.

Найактивнішу  участь  взяли  навчальні  заклади  Дніпропетровської,
Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Миколаївської, Рівненської, Сумської,
Херсонської,  Чернівецької  та  Чернігівської  областей.  Загалом  на  розгляд
оргкомітету було представлено 848 робіт.

На підставі рішення журі

НАКАЗУЮ:

І.  Визнати  переможцями  Всеукраїнського  конкурсу  дитячого
малюнка «Зоологічна галерея»  та  нагородити грамотами Національного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  МОН  України
наступних учасників:

І місце
1. Блохіну  Марину,  ученицю  Кременчуцької  загальноосвітньої  школи

І-ІІІ  ступенів  № 12  Кременчуцької  міської  ради  Полтавської  області,  з
роботою: «Лісовий кіт». (96 балів)



2. Бордюга  Ростислава,  вихованця  комунального  закладу  «Приморська
дитяча художня школа» Приморської міської ради Приморського району
Закарпатської області, з роботою: «Їжак». (95 балів)

3. Бороденко Дарину,  ученицю  загальноосвітньої  школи  № 13  Донецької
області, з роботою: «Вовк». (96 балів)

4. Володарського Максима, учня 8 класу, вихованця гуртка «Флористика та
фітодизайн  інтер'єру»  Мар'їнської  районної  станції  юних  натуралістів
Мар’їнського  району  Донецької  області,  з  роботою:  «Польова  миш».
(95 балів)

5. Володько  Лілію,  ученицю  Кричильської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  імені  Леоніда  Куліша-Зіньківа  Сарненського  району
Рівненської області, з роботою: «Павич». (96 балів)

6. Гнатко  Станіслава,  учня  Новостепанівського  навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчльний
заклад  (дитячий  садок)»  Олександрівської  селищної  ради  Донецької
області, з роботою: «Маленький улюбленець». (96 балів)

7. Грімаловську  Карину, вихованку  гуртка  «Золотий  пензлик»  навчально-
виховного  комплексу  «Кіровоградський  колегіум  -  спеціалізований
загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІІ  ступенів  -  дошкільний
навчальний  заклад  -  центр  естетичного  виховання»  Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області, з роботою: «Руденькі пухнастики».
(97 балів)

8. Давидовську  Лізу,  ученицю  опорного  навчального  закладу
«Великобубнівська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  Роменської
районної  ради»  Сумської  області,  з  роботою:  «Хитра  лиска  очима
блиска». (95 балів)

9. Демчук Ангеліну, ученицю Черняхівської гімназії Черняхівського району
Житомирської області, з роботою: «Фламінго». (98 балів)

10.Діденко Анну, ученицю опорного навчального закладу «Великобубнівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Роменської районної ради» Сумської
області, з роботою: «Хитра лиска очима блиска». (95 балів)

11.Злочевську  Поліну,  ученицю  7  класу,  вихованку  гуртка  «Арт»
Миколаївського районного будинку творчості  учнів при Кир'яківському
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Миколаївської області, з
роботою: «Гуси». (98 балів)

12.Кислюк  Олександру,  вихованку  гуртка  «Художня  студія»  групи
«Акварель»  Лиманського  навчально-виховного  комплексу  Донецької
області, з роботою: «Тигр». (98 балів)

13.Костінову Злату, вихованку гуртка «Основи живопису» центру технічної
творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району
м. Києва, з роботою: «Крилатка смугаста (риба-зебра)», «Одуд». (98 балів)



14.Кучеренко Мар’яну, вихованку декоративно-прикладного мистецтва «Світ
креативу» комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості»
Бобринецької  міської  ради  Кіровоградської  області,  з  роботою:  «Руда
красуня». (100 балів)

15.Лех Діану, вихованку гуртка «Живопис» Мостиського будинку дитячої та
юнацької  творчості  Мостиського  ОТГ  Львівської  області,  з  роботою:
«Горлиця». (95 балів)

16.Лисенко  Іллю,  вихованця  Лубенської  міської  станції  юних  техніків  і
натуралістів Полтавської  області,  з  роботою: «Заяча родина»,  «Тукан –
птах екзотичний». (95 балів)

17.Лозяк Іллю, учня Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 25,
з роботою: «Сім’я зайців». (95 балів)

18.Марчука  Назара,  учня  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 10
м. Житомира, з роботою: «Як символ віри й непокори король вітрів, висот,
небес…». (95 балів)

19.Маслову  Златославу,  ученицю  Бахмутської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів  № 5 з профільним навчанням Донецької області, з роботою:
«Величний тигр». (96 балів)

20.Миронова  Олександра,  вихованця  декоративно-прикладного  мистецтва
«Світ  креативу»  комунального  закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької
творчості» Бобринецької міської ради Кіровоградської області з роботою:
«Білий володар». (100 балів)

21.Мягончак  Анастасію,  ученицю  8  класу  Збур'ївської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Голопристанського  району  Херсонської  області,  з
роботою: «Світ, в якому я живу». (96 балів)

22.Нестерук Юлію, ученицю Квасилівського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа – ліцей» Рівненської районної ради Рівненської
області, з роботою: «Фламінго», «Кінь». (95 балів)

23.Нечипоренко  Катерину,  вихованку  будинку  художньої  творчості  дітей,
юнацтва  та  молоді  м.  Переяслава-Хмельницького  Київської  області,  з
роботою: «Мавп’ячі роздуми», «Вільшанка годує зозуленя». (100 балів)

24.Нікіфорову Вікторію, ученицю 7 класу комунального закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів «Успіх» Новобогданівської сільської ради
Мелітопольського  району  Запорізької  області,  з  роботою:  «Мавпа».
(95 балів)

25.Поплавську  Ярославну,  ученицю  Новозбур'ївського  закладу  базової  та
дошкільної  освіти  Голопристанського  району  Херсонської  області,  з
роботою: «Вухаті друзі». (96 балів)

26.Реутову  Ольгу,  вихованку  гуртка  «Юний  фермер»  Ізмаїльської  міської
станції  юних  натуралістів  Одеської  області,  з  роботою:  «Веселі
дельфіни». (96 балів)



27.Савела  Олександра,  вихованця  гуртка  образотворчого  мистецтва
районного будинку дитячої та юнацької творчості Шостинської районної
ради Сумської області, з роботою: «Вовк». (98 балів)

28.Сизюк Софію, ученицю Вербської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Дубенської  районної  ради  Рівненської  області,  з  роботою:  «Вірність»,
«Солодка африканська парочка». (95 балів)

29.Смик  Марію,  ученицю  Масевицької  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Рокитнівської районної ради Рівненської області, з роботою:
«Тигрова ідилія». (95 балів)

30.Старченко  Дениса,  учня  Пирогівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів Глобинської  міської ради Полтавської області,  з  роботою:
«Глушець». (95 балів)

31.Талавіру  Валерію,  ученицю  9  класу  Птахтіївської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Саратського  району  Одеської  області,  з  роботою:
«Цар звірів». (98 балів)

32.Тодорову Діану, ученицю 10 класу, вихованку центру дитячої та юнацької
творчості м. Доброслав Одеської області, з роботою: «Кошеня». (98 балів)

33.Третякову Вероніку, ученицю Золотоніської загальноосвітньої санаторної
школи-інтернату Черкаської області, з роботою: «Кінь». (95 балів)

34.Шалашенко  Руслану,  ученицю  Великописарівської  середньої  школи
І-ІІІ ступенів, вихованку будинка дитячої та юнацької творчості Сумської
області, з роботою: «Слони», «Сова вночі». (95 балів)

35.Шкалаберду  Андрія,  учня  Новгород-Сіверської  державної  гімназії  ім.
К.Д. Ушинського  Чернігівської  області,  з  роботою:  «Довговухі  ссавці».
(96 балів)

36.Шульц  Ірину, вихованку  гуртка  «Колорит»  позашкільного  навчального
закладу  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Горішньоплавнівської
міської ради Полтавської області, з роботою: «Різнокольоровий тропічний
хамелеон Парсона», «Руда лисичка – мешканка України». (95 балів)

ІІ.  Визнати  переможцями  Всеукраїнського  конкурсу  дитячого
малюнка «Зоологічна галерея»  та  нагородити грамотами Національного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  МОН  України
наступних учасників:

ІІ місце
1. Алексійчук  Аллу,  вихованку  Костопільського  будинку  школярів  та

юнацтва Рівненської області, з роботою: «Красунчик-папужка». (85 балів)
2. Амбросієнко  Анастасію,  ученицю  комунальної  установи  «Пологівська

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4» Запорізької області, з роботою:
«Ара червоний». (86 балів)



3. Андрєєву Аліну,  вихованку комунальної  установи «Приморський центр
дитячої та юнацької творчості» Приморської міської ради Приморського
району Запорізької області, з роботою: «Слон». (88 балів)

4. Андрєєву Євгенію, вихованку комунальної установи «Приморський центр
дитячої та юнацької творчості» Приморської міської ради Приморського
району Запорізької області, з роботою: «Король звірів». (86 балів)

5. Бабочкову Анастасію,  вихованку центру дитячої  та  юнацької  творчості
військово-цивільної  адміністрації  м.  Торецьк  Донецької  області,  з
роботою: «Родина єнотів». (86 балів)

6. Березенко  Валерію,  ученицю  Ренійської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 3 Одеської області, з роботою: «Кохання». (89 балів)

7. Блохіну  Марину,  ученицю  Кременчуцької  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  № 12  Кременчуцької  міської  ради  Полтавської  області,  з
роботою: «Койот». (88 балів)

8. Богдан  Вікторію,  ученицю  Вишківської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  Великоберезнянського  району  Закарпатської  області,  з
роботою: «Слони на водопої». (86 балів)

9. Божанову  Дарину,  вихованку  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Городнянської міської ради Чернігівської області,  з роботою: «Велетень
пустелі». (87 балів)

10. Божко  Поліну,  учениця  9  класу  Криворізької  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 94 Дніпропетровської області, з роботою: «У світі
тварин – ліс». (85 балів)

11. Бондаренко  Анастасію,  ученицю  Малолюбашанської  гімназії
Малолюбашанської  сільської  ради  Костопільського  району  Рівненської
області, з роботою: «Ведмежа сім’я». (89 балів)

12. Вагіна Іллю,  вихованця гуртка «Фантазія» Компаніївського центру
дитячої  та  юнацької  творчості  Кіровоградської  області,  з  роботою:
«Африканський житель». (86 балів)

13. Вакарчук Марину, ученицю Опришківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів Глобинської міської ради Полтавської області,  з  роботою:
«Птах щастя». (86 балів)

14. Вихованців клубу «Природолюб» Семенівського закладу загальної
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  №  3  Семенівської  міської  ради
Чернігівської області, з роботою: «Лісова грація». (87 балів)

15. Вітрового  Ігоря,  вихованця  гуртка  «Палітра»  Кельменецького
дитячо-юнацького центру Кельменецького райогу Чернівецької області, з
роботою: «Мала панда», «Єнот-полоскун». (86 балів)

16. Гаєвську  Ангеліну,  ученицю  9  класу  Бузької  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  №  2  Львівської  області,  з  роботою:  «Красень  –
омелюх». (85 балів)



17. Головату Людмилу, ученицю Баратівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Новобузької районної ради, вихованку центру позашкільної
роботи дітей та юнацтва Миколаївської області, з роботою: «Свою маму я
люблю – по савані з нею йду». (86 балів)

18. Горобець  Єву,  учениця  9  класу  Криворізької  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 94 Дніпропетровської області, з роботою: «У світі
тварин – ліс». (85 балів)

19. Горохову  Єлизавету,  учениця  Степанівської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Роздільнянської  районної  ради  Роздільнянського
району Одеської області, з роботою: «Телятко», «Лисиця». (86 балів)

20. Грешилову  Христину,  ученицю  Корюківської  загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів № 1 Корюківської міської ради Чернігівської області, з
роботою: «Голосистий півень». (85 балів)

21. Губенко Анжелу, вихованку  комунальної  установи  «Приморський
центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  Приморської  міської  ради
Запорізької області, з роботою: «Лисиця». (88 балів)

22. Давдовську  Лізу,  ученицю  опорного  навчального  закладу
«Великобубнівська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  Роменської
районної  ради»  Сумської  області,  з  роботою:  «Української  сестриця  –
фенек-лисиця». (89 балів)

23. Демчук  Ангеліну,  ученицю Черняхівської  гімназії  Черняхівського
району Житомирської області, з роботою: «Лелеки». (85 балів)

24. Дзямбу  Назарія,  учня  9  класу  Підгайчиківської  середньої
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Самбірського  району  Львівської
області, з роботою: «Лев». (87 балів)

25. Діденко  Анну,  ученицю  опорного  навчального  закладу
«Великобубнівська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  Роменської
районної  ради»  Сумської  області,  з  роботою:  «Української  сестриця  –
фенек-лисиця». (89 балів)

26. Дідич  Олександру,  ученицю  Малолюбашанської  гімназії
Малолюбашанської  сільської  ради  Костопільського  району  Рівненської
області, з роботою: «Ведмежа сім’я». (89 балів)

27. Добру  Марину,  ученицю  комунального  закладу  «Кременівська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  імені  братів  Зосіма  Нікольської
районної ради» Донецької області, з роботою: «Лев». (89 балів)

28. Донченко  Вікторію,  ученицю  комунального  закладу  освіти
«Середня загальноосвітня школа № 132 Дніпропетровської міської ради»
Дніпропетровської області, з роботою: «Синиця». (87 балів)

29. Думан  Ангеліну,  вихованку  будинку  художньої  творчості  дітей,
юнацтва  та  молоді  м.  Переяслав-Хмельницького  Київської  області,  з
роботою: «Рожевий фламінго». (88 балів)



30. Дятлову  Альону,  вихованку  народної  студії  образотворчого
мистецтва  «Степ»  Мар'їнського  районного  центру  дитячої  та  юнацької
творчості Мар’їнського району Донецької області, з роботою: «Папуга».
(88 балів)

31. Єфімець  Єлизавету,  ученицю  Доброолександрівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Овідіопольського району Одеської
області, з роботою: «Павич». (87 балів)

32. Жилченко Карину, ученицю Сєвєродонецького навчально-виховного
комплексу Луганської області, з роботою: «Папуга». (86 балів)

33. Жук  Дар’ю,  ученицю  Веселодолинської  загальноосвітньої  школи
І-ІІ ступенів Глобинського району Полтавської області, з роботою: «Панда
велика». (86 балів)

34. Забродню  Діану,  вихованку  комунального  позашкільного
навчального  закладу  Білопільської  районної  ради  «Центр  дитячої  та
юнацької творчості» Сумської області, з роботою: «Чудо птаха». (86 балів)

35. Загорулько  Аліну,  ученицю  Кременчуцького  ліцею  № 25
«Гуманітарний  колегіум»  Кременчуцької  міської  ради  Полтавської
області, з роботою: «Папуги». (86 балів)

36. Зварійчука  Володимира,  вихованця  гуртка  «Образотворче
мистецтво» центру позашкільної роботи Вітовської районної ради на базі
М-Погорілівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Миколаївської
області, з роботою: «Жук – олень». (87 балів)

37. Злочевську  Поліну,  ученицю  7  класу,  вихованку  гуртка  «Арт»
Миколаївського районного будинку творчості  учнів  при Кир'яківському
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Миколаївської області, з
роботою: «Китайський сом». (86 балів)

38. Ізюмову  Анастасію,  ученицю  навчально-виховного  комплексу
«Ліцей  із  загальноосвітньою школою  І-ІІІ  ступенів»  м.  Костянтинівка
Донецької області, з роботою: «Сова болотна». (85 балів)

39. Ісадкову  Олександру,  ученицю  8  класу  Генічеської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  1  Генічеської  районної  ради
Херсонської області, з роботою: «Горобчики». (85 балів)

40. Карповець  Анну,  вихованку  гуртка  образотворчого  мистецтва
Васильківського міського центру дитячої та юнацької творчості Київської
області, з роботою: «Жираф». (86 балів)

41. Кислюк  Олександру,  вихованку  гуртка  «Художня  студія»  групи
«Акварель»  Лиманського  навчально-виховного  комплексу  Донецької
області, з роботою: «Дикий кабан». (88 балів)

42. Кожушко Дарину, ученицю 7-А класу Рівненської загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  №  9  Рівненської  області,  з  роботою:  «Папуга»,
«Сова». (86 балів)



43. Комара  Володимира,  учня  Кричильськоъ загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  імені  Леоніда  Куліша-Зіньківа  Сарненського  району
рівненської області, з роботою: «Білка». (85 балів)

44. Компанець Анастасію, ученицю 7-Б класу Карлівської гімназії імені
Ніни Герасименко Полтавської  області,  з  роботою: «Хижий,  смугастий,
пухнастий». (89 балів)

45. Кошиль  Марію,  ученицю  8  класу  Глобинської  гімназії  № 1  ім.
В.Є. Курченка Полтавської області, з роботою: «Кіт лісовий». (85 балів)

46. Кравець  Анастасію,  ученицю  9-Г  класу  комунального  закладу
освіти  «Спеціалізована  школа  №  134  гуманістичного  навчання  та
виховання»  Дніпровської  міської  ради  Дніпропетровської  області,  з
роботою: «Тварини України», «Тварини світу».(86 балів)

47. Кубринюка  Олександра,  учня  9-А  класу  Гощанської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Рівненської  області,  з  роботою:
«Мій друг». (88 балів)

48. Кузнєцову Юлію,  вихованку Олександрівського районного центру
дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, з роботою: «Лось
звичайний», «Сокіл-дербник». (88 балів)

49. Кузьміка  Дмитра,  учня  комунального  закладу  «Загальноосвітня
школа І-ІІІ  ступенів № 4 ім.  Д.І.  Менделєєва Вінницької  міської  ради»
Вінницької області, з роботою: «Невже наші друзі відлітають». (85 балів)

50. Ластовську Марту, ученицю комунального закладу освіти «Середня
загальноосвітня  школа  №  101  Дніпровської  міської  ради»
Дніпропетровської області, з роботою: «Тетерев токує». (85 балів)

51. Лисенко  Ганну,  ученицю  9-А  класу,  вихованку  гуртка  «Чарівна
палітра» Білгород-Дністровського комунального закладу «Міський центр
дитячої  та  юнацької  творчості»  Одеської  області,  з  роботою:
«Африканська савана». (86 балів)

52. Луканічеву  Дар’ю,  ученицю  Помічнянської  загальноосвітньої
школи  №  3  І-ІІІ  ступенів  Помічнянської  міської  ради  Кіровоградської
області, з роботою: «Єнот». (87 балів)

53. Лукача Андрія, учня 7 класу Дубрівської загальноосвітньої школи
І-ІІ  ступенів  Ужгородського  району  Закарпатської  області,  з  роботою:
«Лелека в очереті». (86 балів)

54. Лутчин  Христину-Софію,  ученицю  9  класу  Малогорожанівської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Миколаївського району Львівської
області, з роботою: «Сова». (89 балів)

55. Лучків  Тетяну,  вихованку  гуртка  «Друзі  природи»,  ученицю
Василівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Снігурівської районної
ради  Миколаївської  області,  з  роботою:  «Лемур  котячий  –  мокроноса
мавпа Мадагаскару». (85 балів)



56. Мазурову Євгенію,  ученицю Вишнівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів  № 4,  вихованку  студії  образотворчого митсецтва  «Етюд»
Київської області, з роботою: «Горностай». (85 балів)

57. Маслову Златославу, ученицю Бахмутської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів  № 5 з профільним навчанням Донецької області, з роботою:
«Сова». (85 балів)

58. Мельника  Олега,  учня  9  класу  Миколаївської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Покровської  районної  ради  Донецької  області,  з
роботою: «Тигр». (89 балів)

59. Мірочник  Вероніку,  ученицю  4-Б  класу  Першотравневого
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
ліцей»  Лиманської  районної  ради  Одеської  області,  з  роботою:
«Веселковий товариш-хамелеон». (86 балів)

60. Мовчан  Анастасію,  ученицю  середньої  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 14 Луганської області, з роботою: «Сойка саксаульная».
(88 балів)

61. Мягончак  Анастасію,  ученицю  8  класу  Збур'ївської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Голопристанського  району
Херсонської області, з роботою: «Незнаний світ». (88 балів)

62. Нештун  Анну,  вихованку  гуртка  «Дизайн  інтер'єру  та  декору»
Благовіщенської  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Блавіщенської районної ради Кіровоградської області, з роботою: «Рись».
(88 балів)

63. Нікіфорову  Вікторію,  ученицю  7  класу  комунального  закладу
загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  «Успіх»  Новобогданівської
сільської ради Запорізької області, з роботою: «Порося». (88 балів)

64. Ноженко Софію,  ученицю 9-Б класу комунального закладу освіти
«Середня  загальноосвітня  школа  №  123»  Дніпропетровської  області,  з
роботою: «Тукан». (85 балів)

65. Овсієнко Ірину, вихованку гуртка «Юний художник» Бородянського
районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Київської  області,  з
роботою: «Зайчата». (88 балів)

66. Оленюк  Анастасію,  ученицю  10-А  класу  комунального  закладу
«Навчально-виховний  комплекс:  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-
гуманітарно-естетичний  колегіум  №  29  Вінницької  міської  ради»
Вінницької  області,  з  роботою:  «Грак  і  компанія»,  «Яскраві  друзі».
(86 балів)

67. Онишкевич  Анастасію,  вихованку  арт-студії  «Барви»  центру
дитячої та юнацької творчості  Кам'янка-Бузької міської  ради Львівської
області, з роботою: «Лісова косуля». (87 балів)



68. Осипенко Еммі, вихованку гуртка «Юний художник» комунального
закладу «Центр дитячої та юнацької творчості м. Слов'янська» Донецької
області, з роботою: «Король лев». (89 балів)

69. Панасенко  Анастасію,  ученицю  Помічнянської  загальноосвітньої
школи  №  3  І-ІІІ  ступенів  Помічнянської  міської  ради  Кіровоградської
області, з роботою: «Єнот». (87 балів)

70. Педань  Юрія,  учню  Вишнівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 4 Київської області, з роботою: «Слон». (88 балів)

71. Пелех  Ярину,  ученицю  9-А  класу  середньої  загальноосвітньої
школи № 96 м. Львів, з роботою: «Носоріг». (88 балів)

72. Перепічку Юлію,  ученицю 7 класу, вихованку гуртка «Екологічна
майстерня»  Івано-Франківської  міської  екологічної  станції  м.  Івано-
Франківськ, з роботою: «Грак». (86 балів)

73. Плєшивенко  Вікторію,  учня  комунального  закладу
«Великознам'янська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  № 1»
Кам'янсько-Дніпровської  міської  ради Кам'янсько-Дніпровського району
Запорізької  області,  з  роботою:  «Де  степ  заграву  в  неба  позичає…».
(87 балів)

74. Половинку  Анастасію,  ученицю  Кам'янської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Луганської  області,  з  роботою:  «Чарівний  світ
природи» (89 балів)

75. Поплавську Ярославну, ученицю Новозбур'ївського закладу базової
та  дошкільної  освіти  Голопристанського району Херсонської  області,  з
роботою: «Окраса нашого краю». (88 балів)

76. Почтар  Єлизавету, ученицю Баратівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Новобузької районної ради, вихованку центру позашкільної
роботи дітей та юнацтва Миколаївської області, з роботою: «Свою маму я
люблю – по савані з нею йду». (86 балів)

77. Пухачову  Анну,  ученицю  комунального  закладу  освіти  «Середня
загальноосвітня  школа  №  132  Дніпропетровської   міської  ради»
Дніпропетровської області, з роботою: «Синиця». (87 балів)

78. Рибак  Анну,  ученицю  спеціалізованої  загальноосвітньої  школи  з
поглибленим  вивченням  іноземних  мов  І-ІІІ  ступенів  № 1  ім.
Т.Г. Шевченка м. Бердичева Житомирської області, з роботою: «Рожевий
фламінго». (86 балів)

79. Рибченко  Анастасію,  вихованку  комунального  закладу
«Верхньодніпровський Будинок дітей та юнацтва Верхівцевської міської
ради» Дніпропетровської області, з роботою: «Лисиця». (87 балів)

80. Рильник Катерину, вихованку комунального закладу «Сарненський
районний  Будинок  дітей  та  молоді»  Рівненської  області,  з  роботою:
«Дельфіни». (86 балів)



81. Руденко Руслану, вихованку Мирноградської районної станції юних
натуралістів Полтавської області, з роботою: «Без шуму», «Політ назад».
(87 балів)

82. Рукавішнікова  Данила,  учня  комунального  закладу
«Великознам'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Кам'янсько-
Дніпровської міської ради» Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької
області, з роботою: «Де степ заграву в неба позичає…». (87 балів)

83. Савенко  Крістіну,  вихованку  комунального  закладу  «Навчально-
виховне  об’єднання  м.  Покров  Дніпропетровської  області»,  з  роботою:
«Гривистий голуб». (85 балів)

84. Савенко  Крістіну,  ученицю  комунального  закладу  «Навчально-
виховне об'єднання м. Покров», вихованку комунального позашкільного
навчального закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва» Покровської
міської ради Дніпропетровської області, з роботою: «Лев». (87 балів)

85. Сердюк Олександру, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
№ 6 Покровської міської ради Донецької області,  з роботою: «Лелеки».
(86 балів)

86. Сіркову  Анну,  вихованку  центру  юнацької  та  дитячої  творчості
Городнянської міської ради Чернігівської області,  з роботою: «Чарівний
птах – павич», «Вдале полювання». (87 балів)

87. Сороку  Євгенія,  ученицю  Кременчуцького  ліцею  № 25
«Гуманітарний  колегіум»  Кременчуцької  міської  ради  Полтавської
області, з роботою: «Кінь свійський – Українська верхова». (86 балів)

88. Старченко  Дениса,  учня  Пирогівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів Глобинської міської ради Полтавської області,  з  роботою:
«Котиголов». (85 балів)

89. Талавіру Валерію, ученицю 9 класу Плахтіївської загальноосвітньої
школи № 3 І-ІІІ ступенів Саратського району Одеської області, з роботою:
«Вовк-окраса дикого лісу». (89 балів)

90. Теличко Анастасію, вихованку Недригайлівського будинку дитячої
та юнацької творчості Недригайлівської сільської ради Сумської області, з
роботою: «Коала», «Сова». (87 балів)

91. Ткачука  Давіда,  учня  8-А  класу  Курахівської  загальноосвітньої
школи № 2 Мар’їнського району Донецької області, з роботою: «Одинак».
(87 балів)

92. Тодорову  Діану,  ученицю  10  класу, вихованку  центру  дитячої  та
юнацької творчості м. Доброслав Одеської області, з роботою: «Красуня».
(87 балів)

93. Тютюнник  Олександру,  ученицю  Білолуцької  гімназії
Новопсковської районної ради Луганської області, з роботою: «Снігурі».
(88 балів)



94. Ушакову Юліанну, ученицю Новоселицького навчально-виховного
комплексу  Кельменецького  району  Чернівецької  області,  з  роботою:
«Шишкар». (87 балів)

95. Флуд  Артема,  учня  Ставненської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  Великоберезнянського  району  Закарпатської  області,  з
роботою: «Красуня Савани». (88 балів)

96. Чебан Катерину, вихованку гуртка «Юні квітникарі» комунального
закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської  молоді»  Чернівецької  області,  з  роботою:  «Акваріумна
черепашка». (85 балів)

97. Чепилову  Кіру,  ученицю  закладу  загальної  середньої  освіти
І-ІІІ ступенів ВЦА м. Торецьк Донецької області, з роботою: «Гармонія».
(86 балів)

98. Чернишенко  Карину,  ученицю  Великокринківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Глобинської  районної  ради
Полтавської області, з роботою: «Життя в пустелі». (86 балів)

99. Чиркову  Анастасію,  ученицю  Дібрівського  навчально-виховного
комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільного навчального
закладу,  вихованку  гуртка  образотворчого  мистецтва  Роменського
районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Сумської  області,  з
роботою: «Саламандра вогняна», «Зимородок – «літаючий дорогоцінний
камінь». (85 балів)

100. Шолохову Софію, вихованку центру дитячої та юнацької творчості
військово-цивільної  адміністрації  м.  Торецьк  Донецької  області,  з
роботою: «Жирафа-мама та Жирафчик-син», «Лисиця». (85 балів)

101. Щукіну  Ольгу,  ученицю  Подвір'ївської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  Кельменецького району  Чернівецької  області,  з  роботою:
«Пугач». (86 балів)

ІІІ.  Визнати  переможцями  Всеукраїнського  конкурсу  дитячого
малюнка «Зоологічна галерея»  та  нагородити грамотами Національного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  МОН  України
наступних учасників:

ІІІ місце
1. Алійника  Артема,  вихованця  гуртка  «Образотворче  мистецтво»  центру

дитячої та юнацької творчості  Городнянської міської ради Чернігівської
області, з роботою: «Вовк», «Папуга». (77 балів)

2. Амбросієнко  Анастасію,  ученицю  комунальної  установи  «Пологівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4» Запорізької області, з роботою:
«Лисиця звичайна». (76 балів)



3. Амшинську  Анну,  ученицю  Корюківської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  №  1  Корюківської  міської  ради  Чернігівської  області,  з
роботою: «Крокодил в своїх володіннях». (78 балів)

4. Арбузову Вікторію,  ученицю 9  класу  Казанківського закладу  загальної
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  №  4  Казанківської  селищної  ради
Казанківського району Миколаївської області, з роботою: «Африканський
страус». (76 балів)

5. Ахмедзянову  Ольгу,  ученицю  7  класу,  вихованку  гуртка  «Мистецтво
нашого  народу»  комунального  закладу  «Центр  позашкільної  освіти
Білозерської  районної  ради»  Херсонської  області,  з  роботою:  «Річкові
видри». (78 балів)

6. Базну  Марину,  ученицю  Великобілозерського  навчально-виховного
комплексу №1 (школа-дитячий садок) Великобілозерської сільської ради
Великобілозерського  району  Запорізької  області,  з  роботою:  «Заєць  –
русак». (79 балів)

7. Балашову  Майю,  вихованку  декоративно-прикладного  мистецтва
«Майстерня чудес» комунального закладу «Центр культури та  дозвілля
«Слобожанський»  Слобожанської  селищної  ради  Дніпровського району
Дніпропетровської області, з роботою: «Фламінго». (76 балів)

8. Барабан  Вікторію,  вихованку  гуртка  «Берегиня»  Козівського  дитячого
парку «Лісова пісня» Тернопільської області, з роботою: «Слон», «Грак».
(79 балів)

9. Березенського Кіріла, вихованця Шепетівського міського центру еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Хмельницької  області,  з
роботою: «Дятел». (75 балів)

10. Білан  Поліну,  ученицю  3-Б  класу  Сумської  спеціалізованої  школи
І-ІІІ ступенів № 17 м. Суми, з роботою: «Ящірка». (78 балів)

11. Білоус  Анастасію,  ученицю  Ватутінської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 2 ім. М.Ф. Ватутіна Ватутінської міської ради Черкаської
області, з роботою: «Бембі». (79 балів)

12. Білоус  Поліну,  ученицю  Кам'янської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Дніпропетровської області, з роботою: «Самотня вовчиця»,
«Тигри». (79 балів)

13. Білу  Вікторію,  ученицю 8  класу  середньої  загальноосвітньої  школи
№ 97 м. Львів, з роботою: «Вечірній сон». (79 балів)

14. Богдан  Вікторію,  ученицю  Вишківської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  Великоберезнянського  району  Закарпатської  області,  з
роботою: «Лелеки – символ щастя». (79 балів)

15. Божанову  Дарину,  вихованку  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Городнянської  міської  ради  Чернігівської  області,  з  роботою:  «Лебідь».
(77 балів)



16. Бондаренко  Анастасію,  ученицю  Малолюбашанської  гімназії
Малолюбашанської  сільської  ради  Костопільського  району  Рівненської
області, з роботою «Несподівана зустріч». (77 балів)

17. Бордюг  Ростислава,  вихованця  комунального  закладу  «Приморська
дитяча художня школа» Приморської міської ради Приморського району
Запорізької області, з роботою: «Кенгуру». (79 балів)

18. Бугрей  Ірину,  ученицю Помічнянської  загальноосвітньої  школи  № 3
І-ІІІ  ступенів  Помічнянської  міської  ради  Добровеличківського  району
Кіровоградської області, з роботою: «Сонливе оленятко». (77 балів)

19. Буйненок Олену, ученицю Семенівського закладу загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів № 3 Семенівської міської ради Чернігівської області,
з роботою: «Чубатий красень», «Тропічний принц». (76 балів)

20. Вагіна  Іллю,  вихованця  гуртка  «Фантазія»  Компаніївського  центру
дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, з роботою: «Руда
красуня». (79 балів)

21. Верблюдову  Ольгу,  вихованку  позашкільного  навчального  закладу
«Центр дитячої  та  юнацької  творчості»  Запорізької  області,  з  роботою:
«Сова». (78 балів)

22. Вечірко  Марину,  ученицю  Ренійської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 3 Одеської області, з роботою: «Доброго ранку, Земля».
(76 балів)

23. Вітчимішину Дарину, ученицю Ватутінської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 2 ім. М.Ф. Ватутіна Ватутінської міської ради Черкаської
області, з роботою: «Жираф». (76 балів)

24. Волкова Глєба, учня 7 класу Новоукраїнської загальноосвітньої школи
Мар'їнського  району  Донецької  області,  з  роботою:  «Орел  –  боєць».
(78 балів)

25. Володько  Лілію,  ученицю  Кричильськоъ  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  імені  Леоніда  Куліша-Зіньківа  Сарненського  району
Рівненської області, з роботою: «Вовк». (79 балів)

26. Волошину  Аліну,  ученицю  комунального  закладу  освіти  «Середня
загальноосвітня школа № 97 імені П.І. Шкідченка» Дніпровської міської
ради Дніпропетровської  області,  з  роботою: «Буре ведмежа купається».
(77 балів)

27. Гаєвську Ангеліну, ученицю 9 класу Бузької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 2 Львівської області, з роботою: «Рожеве диво». (76 балів)

28. Галанову  Ксенію,  ученицю  комунального  закладу  «Середня
загальноосвітня  школа  №  4  м.  Покров»,  вихованку  комунального
позашкільного навчального закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва»
Покровської  міської  ради  Дніпропетровської  області,  з  роботою:  «Лис
взимку». (76 балів)



29. Головату  Людмилу,  вихованку  центру  позашкільної  роботи  дітей  та
юнацтва,  ученицю  Баратівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Новобузької районної ради Миколаївської області, з роботою: «Щедрики
на Україну прилетіли – про теплу весну сповістили». (76 балів)

30. Гребеннікову  Анастасію,  ученицю  Яринівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Сарненського району Рівненської області, з роботою:
«Кардинал Виргинський». (76 балів)

31. Гресько Діану, вихованку гуртка «Екологія» Бородянського районного
центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Київської  області,  з  роботою:
«Тукан». (75 балів)

32. Грімаловську Карину, вихованку гуртка «Золотий пензлик» навчально-
виховного  комплексу  «Кіровоградський  колегіум  -  спеціалізований
загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІІ  ступенів  -  дошкільний
навчальний  заклад  -  центр  естетичного  виховання»  Кіровоградської
міської  ради  Кіровоградської  області,  з  роботою:  «Гість  з  Австралії».
(78 балів)

33. Гулак Вікторію, ученицю 9 класу Бахмацької загальноосвітньої школи
І-ІІі  ступенів  №  1  Бахмацької  районної  ради  Чернігівської  області,  з
роботою: «Папуги». (77 балів)

34. Гусєву  Уляну,  вихованку  Донецького  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  з  роботою:  «Мій
улюбленець». (77 балів)

35. Дзямбу  Назарія,  учня  9  класу  Підгайчиківської  середньої
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Самбірського  району  Львівської
області, з роботою: «Олень». (76 балів)

36. Дідич  Олександру,  ученицю  Малолюбашанської  гімназії
Малолюбашанської  сільської  ради  Костопільського  району  Рівненської
області, з роботою «Несподівана зустріч». (77 балів)

37. Думан Аліну, вихованку будинку художньої творчості дітей, юнацтва
та  молоді  м.  Переяслав-Хмельницького  Київської  області,  з  роботою:
«Дятел-трудівник». (75 балів)

38. Єгорова Ельдара,  учня 8 класу Коднянської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів Житомирського району Житомирської  області,  з  роботою:
«Білочка», «Слон». (77 балів)

39. Єгорову  Софію,  ученицю  комунального  закладу  освіти
«Спеціалізована  загальноосвітня  школа  № 9  з  поглибленим  вивченням
англійської мови» Дніпровської міської ради Дніпропетровської області, з
роботою: «Король лісів». (77 балів)

40. Єну Аліну, ученицю 11-А класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 17  м.  Дружківка  Донецької  області,  з  роботою:  «Чорна  косуля».
(77 балів)



41. Єршову  Ольгу,  ученицю  комунального  закладу  «Ліцей  Надія»
Світловодської районної ради Кіровоградської області, з роботою: «У лісі
біля дальнього струмка». (78 балів)

42. Жбанкову  Анастасію,  ученицю  Розівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Саратського району Одеської області, з роботою: «Павич».
(77 балів)

43. Жилченко  Карину,  ученицю  Сєвєродонецького  навчально-виховного
комплексу Луганської області, з роботою: «Їжак вухатий». (79 балів)

44. Забродню Діану, вихованку комунального позашкільного навчального
закладу  Білопільської  районної  ради  «Центр  дитячої  та  юнацької
творчості» Сумської області, з роботою: «Володар тиші». (78 балів)

45. Іващенко  Юлію,  вихованку  гуртка  «Чарівна  майстерня»
Сєвєродонецького  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді  Луганської  області,  з  роботою:  «Цар  звірів  у  наших
лісах». (77 балів)

46. Калугу  Карину,  вихованку  гуртка  «Акварель»  Роменського  центру
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю ім. І. Каваларідзе
Сумської області, з роботою: «Чорноока деревна жаба». (76 балів)

47. Кам’янецьку  Яну,  вихованка  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
Комунального закладу позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької
творчості  «Гармонія» Дніпропетровської  області,  з  роботою: «Розваги».
(77 балів)

48. Касьянову  Валентину,  ученицю  7  класу  Новоекономічної
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів   Покровської  районної  ради
Донецької області, з роботою: «Велика панда». (79 балів)

49. Кащенко Анну, ученицю Носівської міської гімназії Носівської міської
ради  Чернігівської  області,  з  роботою:  «Жителі  Південного  полюсу».
(77 балів)

50. Ківшик  Ярославу, учень  Великорублівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Котелевської районної ради Полтавської області, з роботою:
«Любить ягоди й банани». (76 балів)

51. Кіндрат Христину, ученицю 9 класу Чемеринецької загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Перемишлянського  району  Львівської  області,  з
роботою: «Пташка». (78 балів)

52. Кісенко Анну, ученицю 8 класу Великокринківської загальноосвітньої
школи  І-ІІ  ступенів  с.  Великі  Кринки,  вихованку  гуртка  «Умілі  руки»
Глобинського  району  Полтавської  області,  з  роботою:  «Кабарга».
(78 балів)

53. Ключка  Валентина,  учня  середньої  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  №  1  м.  Сєвєродонецька  Луганської  області,  з  роботою:
«Масайська жирафа». (76 балів)



54. Ковбасюк  Дарію,  ученицю  8-Б  класу  комунального  закладу
«Навчально-виховний  комплекс:  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-
гімназія № 30 ім. Тараса Шевченка Вінницької міської ради» Вінницької
області, з роботою: «Орнітофауна Неотропічної зоогеографіічної області»,
«Розмаїття птахів Вінниччини». (78 балів)

55. Ковтуненко Анастасію,  ученицю Токмацької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 2 ім. О.М. Кота Запорізької області, з роботою: «Барс».
(77 балів)

56. Колісник  Анастасію,  ученицю  10-А  класу  опорного  закладу
«Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 Зіньківської районної
ради» Полтавської області, з роботою: «Зозуля кує…». (76 балів)

57. Комишову  Олександру,  учениця  комунального  закладу  «Петрівське
навчально-виховне  об'єднання  «загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –
гімназія» Петрівської районної ради Кіровоградської області, з роботою:
«Веселкові барви Третьої планети». (75 балів)

58. Компанець Анастасію,  ученицю 7-Б класу Карлівської  гімназії  імені
Ніни  Герасименко  Полтавської  області,  з  роботою:  «Лисичка  взимку».
(78 балів)

59. Корж Вікторію, вихованку гуртка образотворчого мистецтва районного
будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Шостинської  районної  ради
Сумської області, з роботою: «Мавпочка». (77 балів)

60. Котлар  Вікторію,  ученицю  Мирчанської  загальноосвітньої  школи
І-ІІ  ступенів  Великоберезнянського  району  Закарпатської  області,  з
роботою: «Сніговий Барс». (76 балів)

61. Кошлатого Сергія,  учень Великорублівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Котелевської районної ради Полтавської області, з роботою:
«Любить ягоди й банани». (76 балів)

62. Крес  Анну,  ученицю  Корюківської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  №  1  Корюківської  міської  ради  Чернігівської  області,  з
роботою: «Поважний папуга». (78 балів)

63. Крупіча  Сергія,  учня  Томашгородського  навчально-виховного
комплексу  школа  І-ІІІ  ступенів-ліцей  Рівненської  області,  з  роботою:
«Прощальний танок фламінго». (77 балів)

64. Кудрявцеву Аделіну, ученицю комунального закладу «Преображенська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Царичанської  селищної  ради,
вихованку  філії  «Шафран»  комунального  закладу  освіти  «Обласний
еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді»
Дніпропетровської  області,  з  роботою:  «Пінгвін  –  мешканець
Антарктиди», «Одуд – український папуга». (78 балів)

65. Кузьмік Дмитра, учня комунального закладу «Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 4 ім. Д.І. Менделєєва Вінницької міської ради» Вінницької
області, з роботою: «Рожевий фламінго». (75 балів)



66. Кулікову  Анастасію,  ученицю  Курахівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  №  5  Мар'їнської  районної  ради  Мар'їнського  району
Донецької області, з роботою: «Друг». (78 балів)

67. Куценко Єлизавету, ученицю 9 класу Закотненської загальноосвітньої
школи  І-ІІ  ступенів  Луганської  області,  з  роботою:  «Варакушка  або
болотний соловей». (76 балів)

68. Ластовську  Марту, ученицю  комунального  закладу  освіти  «Середня
загальноосвітня  школа  №  101»  Дніпровської  міської  ради
Дніпропетровської області, з роботою: «Пава». (77 балів)

69. Легкобит Валерію, ученицю 7-Б класу Ясногірської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Сарненського району Рівненської області, з роботою:
«Орел». (77 балів)

70. Лех Діану, вихованку гуртка «Живопис» Мостиського будинку дитячої
та юнацької творчості  Мостиського ОТГ Львівської області,  з роботою:
«Панда». (79 балів)

71. Лещенко  Кіру,  вихованку  декоративно-прикладного  мистецтва
«Майстерня чудес» комунального закладу «Центр культури та  дозвілля
«Слобожанський»  Слобожанської  селищної  ради  Дніпровського району
Дніпропетровської області, з роботою: «Фламінго». (76 балів)

72. Лисенко  Ганну,  ученицю  9-А  класу,  вихованку  гуртка  «Чарівна
палітра» Білгород-Дністровського комунального закладу «Міський центр
дитячої  та  юнацької  творчості»  Одеської  області,  з  роботою:  «Нічні
мисливці». (75 балів)

73. Лутчин  Христину-Софію,  ученицю  9  класу  Малогорожанівської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Миколаївського району Львівської
області, з роботою: «Львиця». (79 балів)

74. Лучків  Тетяну,  вихованку  гуртка  «Друзі  природи»,  ученицю
Васильївської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Снігурівської
районної  ради  Миколаївської  області,  з  роботою:  «Сиворакша  –
зникаючий вид орнітофауни Миколаївщини». (77 балів)

75. Маринчук Ангеліну,  ученицю 7 класу, вихованку гуртка «Мистецтво
нашого  народу»  Ратнівського  районного  центру  дитячої  та  юнацької
творчості Волинської області, з роботою: «Лисиця», «Тигр». (77 балів)

76. Мельника Олега, учня 9 класу Миколаївської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Покровської районної ради Донецької області,  з роботою:
«Кішка». (78 балів)

77. Міщенко  Вікторію,  ученицю  Дніпровської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  Чернігівської  районної  ради  Чернігівської  області,  з
роботою: «Фламінго». (76 балів)

78. Мороз  Анастасію,  ученицю  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  -  дитячий  садок»  Ратнівського
району Волинської області, з роботою: «Рожевий фламінго». (76 балів)



79. Мороз  Анну,  ученицю  8  класу  Угнівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Сокальського району Львівської області, з роботою: «Стань
природі другом». (79 балів)

80. Москальцеву  Ганну,  ученицю  Курахівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  №  5  Мар'їнської  районної  ради  Донецької  області,  з
роботою: «Господар лісу». (76 балів)

81. Науменко Карину, ученицю Великобілозерського навчально-виховного
комплексу №1 (школа-дитячий садок) Великобілозерської сільської ради
Великобілозерського  району  Запорізької  області,  з  роботою:  «Заєць  –
русак». (79 балів)

82. Нештун  Анну,  вихованку  гуртка  «Дизайн  інтер'єру  та  декору»
Благовіщенської  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Блавіщенської  районної  ради  Кіровоградської  області,  з  роботою:
«Лисиця руда». (79 балів)

83. Никитенко Сніжану, ученицю комунального закладу освіти «Середня
загальноосвітня  школа  №  89»  Дніпровської  міської  ради
Дніпропетровської області, з роботою: «Лось». (78 балів)

84. Новицьку  Світлану,  ученицю загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
№ 11 м. Бердичева Житомирської області.  З роботою: «Чорна пантера».
(76 балів)

85. Овсієнко Ірину, вихованку  гуртка  «Юний  художник»  Бородянського
районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Київської  області,  з
роботою: «Папужки». (77 балів)

86. Омельяненко Ірину,  ученицю комунального закладу освіти «Середня
загальноосвітня школа № 47 з поглибленим вивченням іноземних мов та
фізико-математичного  профілю»  Дніпровської  міської  ради
Дніпропетровської  області,  з  роботою:  «А  ви  мою  маму  не  бачили?».
(79 балів)

87. Омелян  Лілію,  ученицю  комунального  закладу  освіти  «Середня
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  № 84»  Дніпровської  міської  ради
Дніпропетровської області, з роботою: «Сніданок». (78 балів)

88. Омелян  Назара,  учня  комунального  закладу  освіти  «Середня
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  № 84»  Дніпровської  міської  ради
Дніпропетровської області, з роботою: «Сніданок». (78 балів)

89. Опалько  Сніжану,  ученицю  Вирівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  Сарненського  району  Рівненської  області,  з  роботою:
«Тваринний рай». (79 балів)

90. Орленко  Максима,  учня  Ярославського  закладу  загальної  середньої
освіти І-ІІІ  ступенів Бобровицької  міської  ради Чернігівської  області,  з
роботою: «Бобер». (78 балів)



91. Орлову  Ірину,  ученицю  Бахмутської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 5 з профільним навчанням Донецької області, з роботою:
«Сова». (78 балів)

92. Осадчук Аліну, ученицю 7-Д комунального закладу «Загальноосвітня
школа ІІ-ІІІ ступенів № 31 Вінницької міської ради» Вінницької області, з
роботою: «Веселкова фантазія». (78 балів)

93. Осіпенко  Еммі,  вихованку  гуртка  «Юний  художник»  комунального
закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» м. Слов'янська Донецької
області, з роботою: «Пернатий мешканець Донбаського лісу». (78 балів)

94. Паляничку Катерину, ученицю комунального закладу освіти «середня
загальноосвітня  школа  №  39  Дніпровської  міської  ради»
Дніпропетровської області, з роботою: «Темний красунчик». (78 балів)

95. Панкратову  Поліну,  ученицю  комунального  закладу  освіти
«Навчально-виховне  об'єднання  №  109  Дніпровської  міської  ради»
Дніпропетровської  області,  з  роботою:  «Кролик  та  котик  породи
"Метелик"». (77 балів)

96. Панько Анастасію, вихованку комунального закладу «Центр дитячої та
юнацької творчості» Рокитнівської районної ради Рівненської області,  з
роботою: «Слон африканський». (79 балів)

97. Патюту  Анастасію,  ученицю  Бобровицького  закладу  загальної
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  №  1  Бобровицької  районної  ради
Чернігівської  області,  з  роботою:  «Життя  у  африканських  саванах».
(76 балів)

98. Пелех Ярину, ученицю 9-А класу Середньої загальноосвітньої школи
№ 96 м. Львів, з роботою: «Тетерук». (76 балів)

99. Перепічку  Юлію,  ученицю  7  класу,  вихованку  гуртка  «Екологічна
майстерня»  Івано-Франківської  міської  екологічної  станції  м.  Івано-
Франківськ, з роботою: «Пінгвін Аделі». (77 балів)

100. Перерву  Єлизавету,  ученицю  закладу  загальної  середньої  освіти
І-ІІІ  ступенів  №  2  м.  Торецьк  Донецької  області,  з  роботою:  «Чорна
ворона». (78 балів)

101. Пеху Юліану, ученицю 7 класу Лінцівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  Ужгородського  району  Закарпатської  області,  з  роботою:
«Білочка готується до зими». (77 балів)

102. Пилипенко  Єлизавету,  ученицю  комунального  закладу  «Успенівська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Гуляйпільської  міської  ради
Запорізької області, з роботою: «Веселе порося». (79 балів)

103. Пилипенко  Юлію,  ученицю  комунального  закладу  «Черешанська
спеціалізована  школа-інтернат  І-ІІІ  ступенів  з  поглибленим  вивченням
окремих предметів та курсів» Чернігівської обласної ради Чернігівської
області, з роботою: «Фламінго». (76 балів)



104. Поваренко  Ольгу,  ученицю  комунального  закладу  освіти  «Середня
загальноосвітня школа № 6 Дніпровської міської ради» Дніпропетровської
області, з роботою: «Диво – тваринка». (76 балів)

105. Погрібняк Євгенія, учень Великорублівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Котелевської районної ради Полтавської області, з роботою:
«Любить ягоди й банани». (76 балів)

106. Половинку Анастасію, ученицю Кам'янської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Луганської області, з роботою: «Шерхан». (79 балів)

107. Попову  Наталію,  вихованку  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
Вознесенського  районного  дитячо-юнацького  центру,  ученицю
Вознесенської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Вознесенської
районної ради Миколаївської області, з роботою: «Панда». (78 балів)

108. Постернак  Анну,  ученицю  8  класу  Торговицької  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  ім.  Є.Ф.  Маланюка  Торговицького  навчально-
виховного  об'єднання  Новоархангельського  району  Кіровоградської
області, з роботою: «Тварини світу». (77 балів)

109. Почтар  Єлизавету,  вихованку  центру  позашкільної  роботи  дітей  та
юнацтва,  ученицю  Баратівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Новобузької районної ради Миколаївської області, з роботою: «Щедрики
на Україну прилетіли – про теплу весну сповістили». (76 балів)

110. Проньку  Оксану, ученицю  9  класу  Риб'янцівської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Новопсковського  району  Луганської  області,  з
роботою: «Жирафа». (78 балів)

111. Проскуріну  Катерину,  ученицю  комунального  закладу  Сумської
обласної  ради  -  Правдинської  спеціальної  загальноосвітньої  школи-
інтернату  Великописарівського  району  Сумської  області,  з  роботою:
«Горностай». (78 балів)

112. Проходу  Катерину,  вихованку  Глухівського  міського  центру
позашкільної освіти Глухівської міської ради Сумської області, з роботою:
«Рибалочка». (77 балів)

113. Решетняк  Анастасію,  ученицю  навчально-виховного  закладу  № 18
Донецької області, з роботою: «Знай і люби свій край». (78 балів)

114. Рибченко  Анастасію,  вихованку  комунального  закладу
«Верхньодніпровський будинок дітей та юнацтва Верхівцевської міської
ради» Дніпропетровської області, з роботою: «Олені». (78 балів)

115. Рильник  Катерину,  вихованку  комунального  закладу  «Сарненський
районний  будинок  дітей  та  молоді»  Рівненської  області,  з  роботою:
«Танець журавлів». (76 балів)

116. Рой – Бондаренко Дар’ю, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів»
Онуфріївського  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Кіровоградської області, з роботою: «Журавель», «Дельфін». (78 балів)



117. Рукавішнікова Данила, учня комунального закладу «Великознам'янська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Кам'янсько-Дніпровської міської
ради» Запорізької області, з роботою: «Бо у природі ...». (78 балів)

118. Савенко Альбіну, ученицю комунального закладу «Навчально-виховне
об'єднання  м.  Покров»,  вихованку  комунального  позашкільного
навчального закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва» Покровської
міської ради Дніпропетровської області, з роботою: «Чорногорлая чорная
танагра», «Вовки». (76 балів)

Савченко  Анну,  ученицю  Угроїдської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Сумської області, з роботою: «Білочка». (77 балів)

119. Сапешко  Альону,  ученицю  Новодонецької  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  №  16  Добропільської  міської  ради  Донецької  області,  з
роботою: «Блакитна сойка». (77 балів)

120. Сеньковича  Дмитра,  учня  комунального  закладу  «Успенівська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  Гуляйпільської  міської  ради»
Запорізької області, з роботою: «Хитрий лис». (76 балів)

121. Сірецьку  Наталію,  ученицю  Брилівського  закладу  повної  загальної
середньої  освіти  Виноградівської  сільської  ради  Олешківського району
Херсонської області, з роботою: «Благородний олень» .(76 балів)

122. Скок  Єлизавету,  ученицю  комунального  закладу  освіти  «Середня
загальноосвітня  школа  №  6»  м.  Дніпра,  з  роботою:  «Вовча  сила».
(78 балів)

123. Смик  Марію,  ученицю  Масевицької  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Рокитнівської районної ради Рівненської області, з роботою:
«Молоді олені». (77 балів)

124. Солов’йову  Аліну,  вихованку  зразкового  гуртка  «АРС  –  СТУДІО»
комунального позашкільного навчального закладу «Палац творчості дітей
та  юнацтва»  Дніпровської  міської  ради  Дніпропетровської  області,  з
роботою: «Чапля мандрівниця». (77 балів)

125. Сопову  Поліну, ученицю  6-Б  класу  комунального  закладу  «Фізико-
математична гімназія № 17 Вінницької міської ради» Вінницької області, з
роботою: «Птах світу». (75 балів)

126. Сороку Євгенію, ученицю Кременчуцького ліцею № 25 «Гуманітарний
колегіум» Кременчуцької  міської  ради  Полтавської  області,  з  роботою:
«Африканський слон». (79 балів)

127. Станко  Тамілу,  ученицю  9  класу  Розтоцько-Пастільської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Великоберезнянського  району
Закарпатської області, з роботою: «Весела родина», «Благородний олень».
(76 балів)

128. Столярову  Лілію,  вихованку  будинку  художньої  творчості  дітей,
юнацтва  та  молоді  м.  Переяслава-Хмельницького  Київської  області,  з



роботою:  «Яскрава  красуня  українських  лісів»,  «Привіт  із  савани».
(79 балів)

129. Субботу  Ганну,  ученицю  8  класу,  вихованку  Мар'їнської  районної
станції  юних  натуралістів  Донецької  області,  з  роботою:  «Шахин».
(77 балів)

130. Сущенко  Данила,  вихованця  Донецького  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  з  роботою:  «Пташина
їдальня». (76 балів)

131. Тарановську  Вікторію,  ученицю  Кіцманської  гімназії  Кіцманської
міської ради Чернівецької області,  з  роботою: «Цілковита впевненість».
(77 балів)

132. Тарасенко Анну, ученицю Бобровицького закладу загальної середньої
освіти  І-ІІІ  ступенів  №  1  Бобровицької  районної  ради  Чернігівської
області, з роботою: «Лісові велетні». (76 балів)

133. Терещенко  Мірру,  ученицю  9-А  класу  спеціалізованої
загальноосвітньої  школи  №  291  м.  Києва,  з  роботою:  «Зоогалерея».
(77 балів)

134. Тихенко Максима,  вихованця  Пирятинської  районної  ради  «Станція
юних натуралістів» Полтавської області, з роботою: «Кабарга». (77 балів)

135. Тодось Юлію,  вихованку міського центру науково-технічної творчості
учнівської  молоді  Івано-Франківської  області,  з  роботою:  «Королівські
пінгвіни». (79 балів)

136. Тригуб  Антоніну,  учениця  Степанівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Роздільнянської районної ради Одеської області, з роботою:
«Синичка». (77 балів)

137. Трухман  Карину,  ученицю  навчально-виховного  комплексу
«Новоолександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний
навчальний  заклад»  Покровської  районної  ради  Донецької  області,  з
роботою: «Удод – красунчик». (76 балів)

138. Тхіппхавонгсай  Христину,  ученицю  7  класу  Дорогобузької
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Гощанського  району  Рівненської
області,  з  роботою:  «Дивовижний  папуга»,  «Журавлики  –  веселинки».
(77 балів)

139. Тютюнника Олександра, ученицю Білолуцької гімназії Новопсковської
районної ради Луганської області, з роботою: «Тукани». (77 балів)

140. Учнівський  колектив  комунального  закладу  освіти  «Середня
загальноосвітня  школа  №  31  Дніпровської  міської  ради»
Дніпропетровської області, з роботою: «Дятел». (77 балів)

141. Учнівський  колектив  7  класу  «ЕКОВІН»  комунального  закладу
«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  13  Вінницької  міської  ради»
м. Вінниця, з роботою: «Чужих дітей не буває». (79 балів)



142. Ушакову Софію,  ученицю Великоберезнянської гімназії Закарпатської
області,  з  роботою:  «Квезаль  –  тропічний  птах  Гватемали»,  «Одуд  –
окраса нашого краю». (78 балів)

143. Федик  Анну,  ученицю  Цукрозаводського  навчально-виховного
комплексу  «загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  -  центр  художньо-
естетичної творчості учнівської молоді» Олександріївської районної ради
Кіровоградської області, з роботою: «Наймиліша для українського степу».
(77 балів)

144. Федорченко  Вікторію,  вихованку  гуртка  «Люби  і  знай  свій  рідний
край» Києво-Святошинського районного центру еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді  Київської  області,  з  роботою:  «Фенек»,
«Горностай». (78 балів)

145. Харченко  Аріну,  ученицю  Кременчуцької  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  №  8  Кременчуцької  міської  ради  Полтавської  області,  з
роботою: «Хвилясті папуги». (75 балів)

146. Чебан  Катерину,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі»  комунального
закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді», з роботою: «Смачний обід». (78 балів)

147. Чернову  Юлію,  вихованку  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
Компаніївського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Кіровоградської
області, з роботою: «Заєць». (78 балів)

148. Чуб  Юлію,  ученицю  комунального  закладу  освіти  «Навчально-
виховний комплекс № 92 «школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний
заклад  (дитячий  садок)  Дніпровської  міської  ради»  Дніпропетровської
області, з роботою: «Азіатський лев». (77 балів)

149. Чудак Мілену, ученицю 8-А класу, вихованку гуртка «Чарівна палітра»
Білгород-Дністровського комунального закладу «Міський центр  дитячої
та юнацької творчості» Одеської області, з роботою: «Тварини та птахи
України». (78 балів)

150. Шамардіну  Анастасію,  ученицю  7-А  класу  опорного  закладу
«Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 Зіньківської районної
ради»  Полтавської  області,  з  роботою:  «Вже  калина…»,  «Сіреньке
пухнасте диво». (78 балів)

151. Шелігацького  Дениса,  учня  Дівочківської  загальноосвітньої  школи
І-ІІ ступенів Житомирської області, з роботою: «Лев». (79 балів)

152. Шкалаберду Андрія,  учня Новгород-Сіверської державної гімназії ім.
К.Д.  Ушинського  Чернігівської  області,  з  роботою:  «Найвеличніша
тварина». (79 балів)

153. Шкурко  Амалію,  ученицю  Іванівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів Кельменецького району Закарпатської  області,  з  роботою:
«Тигренята». (79 балів)



154. Шорник  Вероніку,  ученицю  7  класу  Токарівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ  ступенів  Білозерської  районної  ради Херсонської  області,  з
роботою: «Махаон». (78 балів)

155. Якубенко Ольгу, вихованку  Сновського  центру  дитячої  та  юнацької
творчості  Сновської  міської  ради  Чернігівської  області,  з  роботою:
«Знайомство з лісом», «У садку». (77 балів)

156. Яремчук  Христину,  ученицю  Малинівського  навчально-виховного
комплексу  «дошкільний  навчальний  заклад-загальноосвітня  школа
І-ІІІ  ступенів  І-ІІІ  ступенів»  Рівненської  області,  з  роботою:  «Зайці  на
галявині». (78 балів)

ІV. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді  Міністерства освіти і  науки України керівникам робіт
переможців за залучення учнівської молоді до активної  природоохоронної
діяльності, формування екологічної свідомості та дбайливого ставлення до
природи Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Зоологічна галерея»:

1. Александровій Ірині Григорівні, вчителю  Василівської загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Снігурівської районної ради Миколаївської області.

2. Андрюк І.В., вчителю Кіцманської гімназії Чернівецької області.
3. Арабаджи  Марині  Аркадіївні,  керівнику  комунальної  установи

«Приморський центр дитячої та юнацької творчості» Приморської міської
ради Запорізької області.

4. Артюшенко  Т.М.,  керівнику  гуртків  будинку  дитячої  та  юнацької
творчості Сумська область.

5. Багачовій  Ілоні  Олександрівні,  керівнику  гуртка  «Образотворче
мистецтво»  Вознесенського  районного  дитячо-юнацького  центру
Миколаївської області.

6. Балаушко Олені Вікторівні, вчителю Квасилівського навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня  школа  –  ліцей»  Рівненської  районної  ради
Рівненської області.

7. Барановій  Тетяні  Кіндратівні,  вчителю  комунального  закладу
«Великознам'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Кам'янсько-
Дніпровської міської ради» Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької
області.

8. Бедюх  Валентині  Борисівні,  вчителю  опорного  закладу  «Зіньківська
спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів  №  1  Зіньківської  районної  ради»
Полтавської області.

9. Бензюк  Наталії  Юріївні,  вчителю  біології  Малинівського  навчально-
виховного  комплексу  «дошкільний  навчальний  заклад-загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів І-ІІІ ступенів» Рівненської області.

10. Бескубському  Д.В.,  вчителю  Іванівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Кельменецького району Чернівецької області.



11. Бєгіній  Оксані  Володимирівні,  керівнику  гуртка  позашкільного
навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Запорізької
області.

12. Бодянчук Т.Ю., керівнику гуртка «Палітра» Кельменецького дитячо-
юнацького центру Кельменецького району Чернівецької області.

13. Борздико  Ірині  Михайлівні,  вчителю  Семенівського  закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 Семенівської міської ради
Чернігівської області.

14. Борисовій  Наталії  Анатоліївні,  вчителю  біології  Токмацької
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  2  ім.  О.М.  Кота  Запорізької
області.

15. Винярській  Галині  Ярославівні,  вчителю  Чемеринецької
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Перемишлянського  району
Львівської області.

16. Вороновій О.В., керівнику гуртків Донецького обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді.

17. Галицькій О.В.,  керівнику гуртка «Юні квітникарі» комунального
закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді».

18. Гапончук Олені Яківні, класному керівнику 9-А класу Гощанської
загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  Гощанського району Рівненської
області.

19. Гарбар  Надії  Володимирівні,  керівнику  студії  образотворчого
мистецтва  «Етюд»  Вишнівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
№ 4 Київської області.

20. Гармаш  Ганні  Олександрівні,  керівнику  гуртка  «Образотворче
мистецтво» центру дитячої та юнацької творчості Городнянської міської
ради Чернігівської області.

21. Гвоздецькій  О.О.,  вчителю  загальноосвітньої  школи  № 13
Донецької області.

22. Гладаоенко  Аліні  Вікторівні,  вчителю  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 11 м. Бердичева Житомирської області.

23. Глущенко  В.П.,  вчителю  Бахмутської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів  № 5 з профільним навчанням Донецької області.

24. Голинській  Ірині  Олегівні,  керівнику  гуртка  «Основи  живопису»
центру  технічної  творчості  та  професійної  орієнтації  шкільної  молоді
Дарницького району м. Києва.

25. Горєловій  Ганні  Василівні,  керівнику  гуртка  «Колорит»
позашкільного навчального закладу центру дитячої та юнацької творчості
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області.

26. Григоришеній  О.О.,  вчителю  Подвір'ївської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Кельменецького району Чернівецької області.



27. Гришко  Людмилі  Володимирівні,  вчителю  географії  та  біології
Бахмацької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  1  Бахмацької
районної ради Чернігівської області.

28. Гускі Людмилі Миколаївні, вчителю Вишнівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 4 Київської області.

29. Дзюбану  Анатолію  Миколайовичу,  керівнику  народної  студії
образотворчого мистецтва «Степ» Мар'їнського районного центру дитячої
та юнацької творчості Мар'їнського району Донецької області.

30. Довбиш  О.О.,  вчителю  Токарівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Білозерської районної ради Херсонської області.

31. Домашенко  Ользі  Василівні,  вчителю  Новоекономічної
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів   Покровської  районної  ради
Донецької області.

32. Дубині  Тетяні  Миколаївні,  вчителю  Ярославського  закладу
загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Бобровицької  міської  ради
Чернігівської області.

33. Дубініній  Т.Д,,  вчителю  навчально-виховного  закладу  № 18
Донецької області.

34. Забудській  Л.П.,  керівнику  гуртка  «Мистецтво  нашого  народу»
комунального закладу «Центр позашкільної освіти Білозерської районної
ради» Херсонської області.

35. Заїкі  Наталії  Анатоліївні,  вчителю  Угроїдської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Сумської області.

36. Засовенко  І.О.,  вчителю  Розівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Саратського району Одеської області.

37. Зварійчук  Світлані  Олексіївні,  керівнику  гуртка  «Образотворче
мистецтво» центру позашкільної роботи Вітовської районної ради на базі
М-Погорілівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Миколаївської
області.

38. Згурській  Т.А.,  вчителю  Першотравневого  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  ліцей»  Лиманської
районної ради Одеської області.

39. Згурському  В.М.,  керівнику  гуртків  центру  дитячої  та  юнацької
творчості м. Доброслав Одеської області.

40. Зінчук  Василині  Тарасівні,  керівнику  арт-студії  «Барви»  центру
дитячої та юнацької творчості  Кам'янка-Бузької міської  ради Львівської
області.

41. Злиднєвій  Надії  Василівні,  керівнику  гуртка  «Образотворче
мистецтво» комунального закладу позашкільної освіти «Центр дитячої та
юнацької  творчості  «Гармонія»  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області.



42. Ілліній Г.М., керівнику гуртка образотворчого мистецтва районного
будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Шостинської  районної  ради
Сумської області.

43. Кітику Михайлу Ярославовичу, вчителю Підгайчиківської середньої
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Самбірського  району  Львівської
області.

44. Кобзар  Надії  Володимирівні,  керівнику  декоративно-прикладного
мистецтва  «Світ  креативу»  комунального  закладу  «Центр  дитячої  та
юнацької творчості» Бобринецької міської ради Кіровоградської області.

45. Коваленко  О.В.,  керівнику  гуртка  образотворчого  мистецтва
Васильківського міського центру дитячої та юнацької творчості Київської
області.

46. Колісніченко О.В., вчителю Торговицької загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів  ім.  Є.Ф.  Маланюка  Торговицького  навчально-виховного
об'єднання Новоархангельського району Кіровоградської області.

47. Коломейко  Н.М.,  вчителю  Новоселицького  навчально-виховного
комплексу Кельменецького району Чернівецької області.

48. Корінь  Тетяні  Леонідівні,  керівнику  гуртків  Сновського  центру
дитячої  та  юнацької  творчості  Сновської  міської  ради  Чернігівської
області.

49. Коркішко О.О., керівнику гуртка «Арт» Миколаївського районного
будинку творчості учнів при Кир'яківському закладу загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів Миколаївської області.

50. Корнєєвій  О.О.,  керівнику  гуртків  Мар'їнської  районної  станції
юних натуралістів Донецької області.

51. Котелевській А.О., вчителю Птахтіївської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Саратського району Одеської області.

52. Кравчук  Ользі  Дмитрівні,  вчителю  середньої  загальноосвітньої
школи № 97 м. Львова.

53. Краснянській  Людмилі  Миколаївні,  вчителю  Корюківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  1  Корюківської  міської  ради
Чернігівської області.

54. Кратко  Аллі  Михайлівні,  вчителю  Носівської  міської  гімназії
Носівської міської ради Чернігівської області.

55. Кулінці Валентині Іванівні, вчителю Рівненської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 25 Рівненської області.

56. Куц  Любові  Вікторівні,  вчителю  Дніпровської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Чернігівської районної ради Чернігівської області.

57. Лех  Н.В.,  керівнику  гуртка  «Живопис»  Мостиського  будинку
дитячої та юнацької творчості Мостиського ОТГ Львівської області.

58. Луцик  Валентині  Миколаївні,  вчителю  біології  Новоукраїнської
загальноосвітньої школи  Мар'їнського району Донецької області.



59. Любич  Інні  Григорівні,  вчителю  Корюківської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 1 Корюківської міської ради Чернігівської області.

60. Любченко Олені Олександрівні,  керівнику гуртка «Флористика та
фітодизайн  інтер'єру»  Мар'їнської  районної  станції  юних  натуралістів
Мар'їнського району Донецької області.

61. Мазур  Оксані  Станіславівні,  вчителю  Баратівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Новобузької  районної  ради
Миколаївської області.

62. Максимовій  Світлані  Петрівні,  вчителю  Бобровицького  закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Бобровицької районної ради
Чернігівської області.

63. Малецькій  Людмилі  Григорівні,  вчителю  біології  Бахмацької
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  1  Бахмацької  районної  ради
Чернігівської області.

64. Маринчук  Юлії  Василівні,  керівнику  гуртка  «Мистецтво  нашого
народу»  Ратнівського  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Волинської області.

65. Махітко Д.В., керівнику гуртка «Художня студія» групи «Акварель»
Лиманського навчально-виховного комплексу Донецької області.

66. Михайловській  Т.М.,  керівнику  гуртка  «Екологічна  майстерня»
Івано-Франківської міської екологічної станції м. Івано-Франківська.

67. Моргун  Т.О.,  вчителю  навчально-виховного  комплексу
«Новоолександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний
навчальний заклад» Покровської районної ради Донецької області.

68. Непрозваній  І.М.,  керівнику  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
Компаніївського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Кіровоградської
області.

69. Нестеренко  Ользі  Павлівні,  керівнику  гуртків  Пирятинської
районної ради «Станція юних натуралістів» Полтавської області.

70. Нефьодовій  Тетяні  Миколаївні,  вчителю  комунального  закладу
освіти «Середня загальноосвітня школа № 47 з поглибленим вивченням
іноземних  мов  та  фізико-математичного  профілю  Дніпровської  міської
ради» Дніпропетровської області.

71. Нечипорук  Аллі  Володимирівні,  керівнику  гуртка  «Берегиня»
Козівського дитячого парку «Лісова пісня» Тернопільської області.

72. Овсяниковій  Людмилі  Василівні,  вчителю  Миколаївської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Покровської  районної  ради
Донецької області.

73. Олішевській Н.М., вчителю Дівочківської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів Черняхівського району Житомирської області.



74. Ольбішевській  Ірині  Анатоліївні,  керівнику  гуртка  «Люби  і  знай
свій  рідний  край»  Києво-Святошинського  районного  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Київської області.

75. Охріменко  Т.Ю.,  вчителю  Яринівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІ ступенів Сарненського району Рівненської області.

76. Палаш  О.І.,  вчителю  Доброолександрівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Одеської області.

77. Пігулевській Ірині Вікторівні, керівнику зразкового гуртка «АРС –
СТУДІО»  комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Палац
творчості дітей та юнацтва» Дніпровської міської ради Дніпропетровської
області.

78. Примак  Ірині  Вікторівні,  вчителю Ясногірської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Сарненського району Рівненської області.

79. Прит  Ірині  Василівні,  вчителю  Томашгородського  навчально-
виховного комплексу школа І-ІІІ ступенів-ліцей Рівненської області.

80. Протуренко  Н.А.,  керівнику  гуртка  «Чарівна  палітра»  Білгород-
Дністровського  комунального  закладу  «Міський  центр  дитячої  та
юнацької творчості» Одеської області.

81. Пузіковій  Т.М.,  вчителю  Бахмутської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 5 з профільним навчанням Донецької області.

82. Рабчук  Любові  Іванівні,  керівнику  декоративно-прикладного
мистецтва «Майстерня чудес» комунального закладу «Центр культури та
дозвілля  «Слобожанський»  Слобожанської  селищної  ради
Дніпропетровської області.

83. Радоничу  Григорію  Павловичу,  вчителю  Опришківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Глобинської  міської  ради
Полтавської області.

84. Роїк  Н.М.,  керівнику  гуртка  «Фантазія»  Компаніївського  центру
дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області.

85. Рябоконь  Валентині  Миколаївні,  вчителю  Білолуцької  гімназії
Новопсковської районної ради Луганської області.

86. Савлик  Галині  Богданівні,  вчителю  біології  Малогорожанівської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Миколаївського району Львівської
області.

87. Сапуновій  Ганні  Володимирівні,  вчителю  Курахівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 5  Мар'їнської  районної  ради
Донецької області.

88. Сахаровій  О.М.,  керівнику  гуртка  «Золотий  пензлик»  навчально-
виховного  комплексу  «Кіровоградський  колегіум  –  спеціалізований
загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІІ  ступенів  -  дошкільний
навчальний  заклад  –  центр  естетичного  виховання»  Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області.



89. Скороход  Сергію  Вікторовичу,  керівнику  комунального  закладу
загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  «Успіх»  Новобогданівської
сільської ради Мелітопольського району Запорізької області.

90. Скрипник Л.І., вчителю Казанківського закладу загальної середньої
освіти  І-ІІІ  ступенів  №  4  Казанківської  селищної  ради  Казанківського
району Миколаївської області.

91. Соломко  Юлії  Юріївні,  вчителю  Новостепанівського  навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний
навчальний  заклад  (дитячий  садок)»  Олександрівської  селищної  ради
Донецької області.

92. Сохацькій  Т.В.,  вчителю  Великокринківської  загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів с. Великі Кринки Полтавської області.

93. Срібяник  Ользі  Вікторівні,  вчителю  малювання  та  креслення
Курахівської загальноосвітньої школи № 2 Мар'їнського району Донецької
області.

94. Тимошик-Філінюк І.В.,  вчителю спеціалізованої загальноосвітньої
школи з  поглибленим вивченням іноземних мов  І-ІІІ  ступенів  № 1  ім.
Т.Г.Шевченка м. Бердичева Житомирської області.

95. Тодораш  І.М.,  вчителю  Снячівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Великокучурівської ОТГ Закарпатської області.

96. Торінній  Тетяні  Віталіївні,  керівнику гуртків  центру юнацької  та
дитячої творчості Городнянської міської ради Чернігівської області.

97. Трикашовій  О.В.,  керівнику  гуртка  «Виготовлення  сувенірів»
Онуфріївського  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Кіровоградської області.

98. Трутень  Г.С.,  вчителю Веселодолинської  загальноосвітньої  школи
І-ІІ ступенів Глобинського району Полтавської області.

99. Фещук  Тетяні  Миколаївні,  вчителю  Черняхівської  гімназії
Черняхівського району Житомирської області.

100. Філобок  Людмилі  Іванівні,  керівнику  гуртка  «Юний  фермер»
Ізмаїльської міської станції юних натуралістів Одеської області.

101. Черноус Ірині Богеславівні, вчителю Ватутінської загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  № 2  ім.  М.Ф.  Ватутіна  Ватутінської  міської  ради
Черкаської області.

102. Шамигіній  Наталії  Олександрівні,  керівнику  гуртка  «Чарівна
майстерня»  Сєвєродонецького  міського  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Луганської області.

103. Шаповаловій  Я.В.,  керівнику  гуртка  «Юний  художник»
комунального  закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості
м. Слов'янська» Донецької області.



104. Шепель І.Я., вчителю ОТМ навчально-виховного комплексу «Ліцей
із загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів» м. Костянтинівка Донецької
області.

105. Шкалаберді  Наталії  Анатоліївні,  вчителю  Новгород-Сіверської
державної гімназії ім. К.Д. Ушинського Чернігівської області.

106. Штаб  Наталії  Іванівні,  вчителю  Дорогобузької  загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Гощанського району Рівненської області.

107. Щербині  Зої  Кирилівні,  вчителю  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 17 м. Дружківка Донецької області.

108. Щербіній  Наталії  Анатоліївні,  вчителю  Криворізької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 94 Дніпропетровської області.

V. Адміністрація  та  педагогічний  колектив  НЕНЦ  МОН  України
висловлює  щиру  подяку  керівникам  обласних,  районних  та  міських
державних  департаментів  (управлінь)  освіти  і  науки,  керівникам  та
педагогічним працівникам закладів  позашкільної  та  загальної  середньої
освіти за підготовку учнівської молоді, організацію і проведення конкурсу.

Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук,
професор        В. В. Вербицький


