
«12» травня 2022 р.                                                                                        № 35 

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

Відповідно  до  плану  роботи  Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  на  2022  рік (за  основними  напрямами  освіти),
затвердженого  наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  15.12.2021  №
1379,  Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  МОН
України  підбив  підсумки  V 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 5
–  7  та  8  –  11класів  закладів  загальної  середньої  освіти  та  вихованці  закладів
позашкільної освіти відповідного віку.

До розгляду журі надійшло 300 робіт з усіх областей України.

На підставі висновків журі конкурсу

НАКАЗУЮ:

І. Визнати переможцями, які посіли призові місця в категорії 5-7 класи
у  V 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»:

І місце

1. Матвєєву Поліну, ученицю 7 класу ліцею зі структурним підрозділом
гімназії № 6 Покровської міської ради Донецької області (97 балів).

2. Раджабову Анну, ученицю 5-А класу Криворізької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 90 Дніпропетровської області (97 балів).



3. Чернюк Вікторію, Савчук Марту, вихованок гуртка «Юні флористи»
Дитячо  –  юнацького  центру  туризму  та  екологічної  роботи  м.  Славути
Хмельницької області (97 балів).

ІІ місце
1. Бабак  Аріну,  Решетнікову  Катерину, учениць  6-Б  класу  Опорного

закладу «Заводська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1» Заводської міської
ради Миргородського району Полтавської області (88 балів).

2. Зубченка Артема, Зубченко Катерину, вихованців літературної студії
«Муза»  Комунального  закладу  позашкільної  освіти  «Семенівський  будинок
дитячої та юнацької творчості», учнів 6 класу Семенівського закладу загальної
середньої  освіти  І–ІІІ  ступенів  №  1  імені М. М. Хорунжого  Семенівської
селищної ради Полтавської області (85 балів).

3. Олійник  Таїсію, ученицю  5-Б  класу  Опорного  закладу  «Заводська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  1»  Заводської  міської  ради
Миргородського району Полтавської області (86 балів).

ІІІ місце
1. Голуб  Галину,  Йолдич  Іллю,  учнів  6-Б  класу  Літинського  ліцею  –

опорного  закладу  загальної  середньої  освіти  №  2  Літинської  селищної  ради
Вінницького району Вінницької області (73 бали).

2. Санак  Маргариту,  Смовського  Максима,  учнів  6  класу  опорного
закладу – Остерської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Ю. Збанацького
Остерської міської ради Чернігівської області (72 бали).

3. Скороход  Катерину,  вихованку  студії  «Ми  малюємо  світ»
Ходорівського центру творчості дітей та юнацтва Стрийського району Львівської
області (72 бали).

4. Шабаліну  Аліну,  ученицю  7  класу,  вихованку  гуртка  «Юні  друзі
природи»  Комунального  закладу  «Чаплинська  середня  загальноосвітня  опорна
школа Дубовиківської сільської ради Дніпропетровської області» (72 бали).

ІІ.  Визнати переможцями, які  посіли призові  місця в категорії  8  -  11
класи  у  V 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»:

І місце
1. Ніколаєву  Анастасію,  ученицю  10-Б  класу  Комунального  закладу

Дніпрорудненської  спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  «Світоч»
Дніпрорудненської  міської  ради  Василівського  району  Запорізької  області  (96
балів).



2. Сердюк  Дар'ю, ученицю  8-Б  класу  Глухівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 1 Глухівської міської ради Сумської області (96 балів).

3. Суховерську  Діану,  Руту  Катерину,  учениць  10-Б  та  11-А  класів
Прилуцької  гімназії  №  5  імені В.А.  Затолокіна  Прилуцької  міської  ради
Чернігівської області (98 балів).

4. Трошу  Ангеліну,  ученицю  10-Б  класу  Комунального  закладу
Глухівського  ліцею  –  інтернату  з  посиленою  військово-фізичною  підготовкою
Сумської обласної ради (96 балів).

ІІ місце
1. Демішеву  Лідію,  вихованку  Старомлинівського  Центру  дитячої  та

юнацької творчості Донецької області (87 балів).
2. Локиту  Тетяну,  вихованку  гуртка  «Дизайн»  Комунального  закладу

позашкільної освіти Козівського будинку дитячої та юнацької творчості «Юність»
Козівської селищної ради Тернопільської області (88 балів).

3. Фригу  Каріну,  ученицю  9  класу  Комунального  закладу
«Некрасовський  ліцей  Якушинецької  сільської  ради  Вінницької  області» (88
балів).

ІІІ місце
1. Велику Вікторію, ученицю 11 класу Остап'євського закладу загальної

середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Решетильвської  ОТГ  Полтавського  району
Полтавської області (74 бали).

2. Коноховець  Олександру,  ученицю  10  класу  Народицької  гімназії
Житомирської області (73 бали).

3. Кузняну  Анастасію,  ученицю  11  класу  комунального  закладу
«Харківська спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів  № 93 Харківської  міської  ради
Харківської області імені В.В. Бондаренка» (74 бали).

4. Савран Іванну, вихованку Народного художнього колективу України
студії  декоративно-прикладного  мистецтва  «Дивосвіт»  Личаківського  Будинку
дитячої та юнацької творчості м. Львова (73 бали).

ІІІ.  Визнати  переможцями  поза  призовими  місцями  у  V
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» в номінаціях:

Номінація: «Виразність оформлення»

1. Бардак  Марію,  ученицю  Дружбівський  навчального-виховний
комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
Дружбівської міської ради Шостинського району Сумської області.



2. Богуш Марту, ученицю 7-Б класу Злазненського ліцею Головинської
ОТГ Рівненського району Рівненської області.

3. Глущак  Аліну,  вихованку  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
Богуславського центру дитячої та юнацької творчості Богуславської міської ради
Київської області.

4. Губину  Вікторію,  ученицю  9  класу  Першотравенського  ліцею
Магдалинівської ОТГ Новомосковського району Дніпропетровської області.

5. Кобріна  Юрія,  вихованця  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
П'ятихатського  Центру  професійної,  допрофесійної  та  позашкільної  освіти,
П'ятихатської міської територіальної громади Дніпропетровської області.

6. Коцько Мирослава, учня 5 класу Бахмутської загальноосвітньої школи
I-IIІ ступенів № 7 Бахмутської міської ради Донецької області.

7. Коцюрубу  Анастасію,  ученицю  6-Б  класу  Криворізької
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  119  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області.

8. Кочергу Христину, ученицю 6 класу Удачненської загальноосвітньої
школи Удачненської селищної ради Покровського району Донецької області.

9. Мартиненко  Віолетту,  ученицю  6  класу  Удачненської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Удачненської селищної ради Покровського
району Донецької області.

10. Орлянську Поліну,  Оверченко Діану,  учениць 9-Б класу Родинської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 Покровської міської ради Донецької
області.

11. Пелешок Олексія, учня 8 класу Бігунського ліцею Словечанської ОТГ
Житомирської області.

12. Попа  Миколу,  вихованця  Станції  юних  техніків  м.  Білицьке
Добропільської міської ради Покровського району Донецької області.

13. Равлюк  Анну,  ученицю  8-Б  класу  Чернівецького  ліцею  №  9
Чернівецької міської ради.

14. Рибакову  Анну,  ученицю  9-А  класу  Енергодарської  гімназії  №  1
Енергодарської міської ради Василівського району Запорізької області.

15. Рибанюк  Тетяну,  ученицю  6  класу  Комунального  закладу
«Некрасовський ліцей Якушинецької сільської ради Вінницької області».

16. Рогожан Наталію, ученицю І курсу (10 клас) Державного навчального
закладу «Тернопільське вище професійне училище технологій та дизайну».

17. Стець Уляну,  ученицю 10 класу Комунального закладу «Петрівське
навчально-виховне об'єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів – гімназія»
Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області.

18. Столярчук  Діану,  ученицю  9-Б  класу  закладу  загальної  середньої
освіти № 5 Токмацької міської ради Запорізької області.



19. Торцеву Тетяну, ученицю 6-А класу комунального закладу «Гімназія
№ 2 м. Приморськ» Приморської міської ради Бердянського району Запорізької
області.

Номінація: «Емоційність оформлення»

1. Гриник Євгенію, ученицю 9 класу Бережницької  гімназії  Новицької
сільської ради Калуського району Івано-Франківської області.

2. Дідович Діану,  ученицю 10-А класу Чернігівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 34 Чернігівської міської ради Чернігівської області.

3. Злобіну  Анастасію,  ученицю  10  класу  Кухарського  навчально  –
виховного  об’єднання  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  дитячий  садок»
Іванківської селищної ради Вишгородського району Київської області.

4. Матвієнко  Артема,  учня  5  класу  опорного  закладу  –  Остерська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Ю. Збанацького Остерської міської ради
Чернігівської області.

5. Мельник  Нікіту,  учня  9  класу  Ліщинської  гімназії  Станишівської
сільської ради Житомирської області.

6. Моісєєву Анну, ученицю 8-А класу Бердичівського міського ліцею №
15 Житомирської області.

7. Окружко Мар'яну,  ученицю 6-Б класу Лохвицької  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  №  2  Лохвицької  районної  ради  Миргородського  району
Полтавської області.

8. Радько  Світлану,  ученицю  9-А класу  Опорного  закладу  «Заводська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  1»  Заводської  міської  ради
Миргородського району Полтавської області.

9. Хриптун  Вікторію,  ученицю  8  Б  класу  Чернівецького  ліцею  №  9
Чернівецької міської ради.

10. Чернишенко  Анастасію,  Бухтіярову  Крістіну,  учениць  8  класу
Комунального  закладу  «Привовчанська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»
Троїцької селищної ради Павлоградського району Дніпропетровської області.

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

1. Безпалко  Зоряні  Степанівні,  керівнику  Народного  художнього
колективу  України  студії  декоративно-прикладного  мистецтва  «Дивосвіт»
Личаківського Будинку дитячої та юнацької творчості м. Львова.



2. Верещук Ганні Йосипівні, керівнику гуртка «Юні флористи» Дитячо-
юнацького  центру  туризму  та  екологічної  роботи  м.  Славути  Хмельницької
області.

3. Вовкоріз  Тетяні  Петрівні,  вчителю  біології  та  хімії  Остап'євського
закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Решетилівської  ОТГ
Полтавського району Полтавської області.

4. Гордєєвій  Тетяні  Григорівні,  педагог  –  організатору  Комунального
закладу «Некрасовський ліцей Якушинецької сільської ради Вінницької області».

5. Дерев'янко  Олені  Володимирівні,  вчительці  біології  та  предмету
«Захист  України»  Опорного  закладу  «Заводська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів  №  1»  Заводської  міської  ради  Миргородського  району  Полтавської
області.

6. Заложчик Зої Володимирівні, вчителю української мови та літератури
Семенівського навчально  –  виховного комплексу № 1 імені М. М. Хорунжого,
керівнику літературної студії «Муза» комунального закладу позашкільної освіти
«Семенівський  Будинок дитячої та юнацької творчості» Семенівської селищної
ради Кременчуцького району Полтавської області.

7. Малюті  Світлані  Олександрівна,  вчителю  біології  комунального
закладу «Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 93 Харківської міської
ради Харківської області імені В. В. Бондаренка».

8. Олексюк  Тамарі  Леонідівні,  вчителю  біології  та  керівнику  гуртка
«Юні  друзі  природии  Комунального  закладу  «Чаплинська  середня
загальноосвітня опорна школа Дубовиківської сільської ради Дніпропетровської
області».

9. Підстружко  Лілії  Петрівні,  вчителю  хімії  Літинського  ліцею  –
опорного  закладу  загальної  середньої  освіти  №  2  Літинської  селищної  ради
Вінницького району Вінницької області.

10. Раджабовій  Анастасії  Володимирівні,  керівнику  гуртка  «Чарівна
майстерня»  Криворізького  позашкільного  навчального  закладу  «Дружба»
Криворізької міської ради Дніпропетровської області.

11. Решетніковій Світлані Володимирівні, керівнику гуртка «Екодизайн»
еколого-натуралістичного  відділу  Глухівського  міського  центру  позашкільної
освіти Глухівської міської ради Сумської області.

12. Романів  Галині  Методіївні,  керівнику  гуртка  «Ми  малюємо  світ»
Ходорівського  Центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Стрийського  району
Львівської області.

13. Сербі Діані Миколаївні, керівнику гуртків Старомлинівського Центру
дитячої та юнацької творчості Донецької області.



14. Смовській  Ірині  Юріївні,  вчителю  української  мови,  літератури,
зарубіжної літератури опорного закладу – Остерської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів ім. Ю. Збанацького Остерської міської ради Чернігівської області.

15. Стасишин  Світлані  Григорівні,  керівнику  гуртка  «Дизайн»
Комунального  закладу  позашкільної  освіти  Козівського  будинку  дитячої  та
юнацької творчості «Юність» Козівської селищної ради Тернопільської області.

16. Турській Олені  Миколаївні,  вчителю біології  Комунального закладу
«Дніпрорудненська  спеціалізована  I-III  ступенів  школа  «Світоч»
Дніпрорудненської міської ради Васильківського району Запорізької області.

17. Шамрай  Інні  Анатоліївні,  вчителю  біології  Ліцею  зі  структурним
підрозділом гімназії № 6 Покровської міської ради Донецької області.

18. Шаповал Аллі Миколаївні, педагог – організатору Прилуцької гімназії
№ 5 імені В.А. Затолокіна Прилуцької міської ради Чернігівської області.

19. Юрківському Олексію Олександровичу, вчителю фізичного виховання
Народицької гімназії Житомирської області.

Директор                                                        Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ
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