
«27» травня 2021 р.                                                                                        № 45

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

Відповідно  до  плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-
масових заходів з  дітьми та  учнівською молоддю на 2021 рік (за основними
напрямами освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від 24.11.2020 № 1452, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді  МОН України підбив підсумки ІV Всеукраїнського конкурсу творчих
робіт школярів «Гуманне ставлення до тварин».  Його мета – популяризація та
пропедевтика гуманного ставлення до тварин у суспільстві, насамперед серед
учнівської молоді. Конкурс проводиться у співпраці з Благодійною організацією
«Благодійний фонд «Щаслива лапа».  Участь  у  конкурсі,  відповідно  до Умов
проведення, взяли учні І-VІ класів закладів загальної середньої освіти та вихо-
ванці закладів позашкільної освіти відповідного віку.

До розгляду журі надійшло 322 роботи з усіх областей України.

На підставі висновків журі конкурсу

НАКАЗУЮ:
І.  Визнати  переможцями,  які  посіли  призові  місця  в  категорії  5-6

класи у  ІV 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. Зубченко Катерина, Зубченко Артем, учні 5-Б класу Семенівського

навчально-виховного  комплексу  №  1  ім.  М.М.  Хорунжого  Семенівської
селищної ради Полтавської області (99 балів).



2. Марченко  Уляна,  вихованка  гуртка  «Юні  охоронці  природи»
Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості № 4 Харківської
міської ради Харківської області» (99 балів).

3. Стец  Амалія,  учениця  5-Г  класу,  вихованка  гуртка  «Любування
природою» на базі Чернівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4»
(99 балів).

ІІ місце
1. Загодіренко  Аміна,  вихованка  гуртка  «Літературне  краєзнавство»

Комунального  закладу  «Кривоозерянський  Будинок  дитячої  та  юнацької
творчості  Кривоозерянської  селищної  ради»  Кривоозерянського  району
Миколаївської області (87 балів).

2. Курлук Олеся, вихованка гуртка «Екодизайн» Глухівського міського
центру  позашкільної  освіти  Глухівської  міської  ради  Сумської  області  (88
балів).

3. Раджабова Анна, вихованка гуртка «Чарівна майстерня» Міського
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Чернівецької
міської ради Чернівецької області (87 балів).

ІІІ місце
1. Велика Єлізавета, вихованка гуртка «Вирішую конфлікти та будую

мир  навколо  себе»  Міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Чернівецької міської ради Чернівецької області (75 балів).

2. Кисилиця Дар’я, вихованка гуртка «Стежинками природи» Міського
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Чернівецької
міської ради Чернівецької області (75 балів).

ІІ.  Визнати  переможцями,  які  посіли  призові  місця  в  категорії  7-8
класи у  ІV 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»:

1. Антоненко  Віталіна,  Гаркуша  Альона,  вихованки  гуртка
«Журналістика»  Сенчанського  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Сенчанської сільської ради Лохвицького району Полтавської області (99 балів).

2. Варнавська Поліна, вихованка літературної студії «Муза» та гуртка
образотворчого  мистецтва  «Етюд»  Комунального  закладу  ПО «Семенівський
Будинок  дитячої  творчості»  Семенівської  селищної  ради  Кременчуцького
району Полтавської області (99 балів).

3. Грицаєнко  Анастасія,  вихованка  гуртка  «Природа  –  творча
майстерня»  Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Охтирський
міський центр позашкільної освіти – Мала академія наук учнівської молоді» (99
балів).

ІІ місце



1. Іванець Володимир, Роїк Дар’я,  вихованець гуртка «Євроклуб» та
вихованка  гуртка  «Фантазія»  Комунального  закладу  «Компаніївський  центр
дитячої та юнацької творчості» Компаніївської селищної ради Кіровоградської
області (88 балів).

2. Іванець  Володимир,  Савєльєва  Анастасія,  вихованець  гуртка
«Євроклуб»  та  вихованка  гуртка  «Іграшки»  Комунального  закладу
«Компаніївський  центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  Компаніївської
селищної ради Кіровоградської області (87 балів).

3. Чебан Богдан, вихованець гуртка «Основи фенології» Комунального
закладу  «Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді» (87 балів).

4. Применко  Владислав,  учень  7  класу  Кашперівського  ліцею
Тетіївської міської ради Білоцерківського району Київської області (86 балів).

ІІІ місце
1. Леоненко  Лада,  учениця  8-Б  класу  Комунального  закладу

«Тарасівське навчально-виховне об’єднання «заклад загальної середньої освіти
–  заклад  середньої  освіти»  Великодимерської  селищної  ради  Броварського
району Київської області (74 бала).

2. Мельніченко  Анастасія,  учениця  8-А  класу  Ружинської  гімназії
Ружинської селищної ради Житомирської області 73 бала).

3. Парасимчук Ігор, Бадяк Арсен, Москалюк Владислав, учні 8 класу
Скала-Подільського  навчально-виховного  комплексу  «Загальноосвітній
навчальний  заклад  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад»  Скала-
Подільської ОТГ Чортківського району Тернопільської області (71 бал).

4. Пузік  Ангеліна,  вихованка  гуртка  «Природоохоронці»  Вінницької
обласної станції юних натуралістів 74 бала).

ІІІ.  Визнати  переможцями  поза  призовими  місцями  у  ІV
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: ««Найкращий віршований твір»»
1. Бобровик Катерина, Теслін Андрій, вихованці гуртка «Літературна

творчість»  Комунального  закладу  «Березівський  міський  центр  дитячої  та
юнацької творчості» Березівської міської ради Одеської області.

2. Нємцева  Вероніка,  учениця  4-А  класу  Старобільської  початкової
школи № 2 Старобільської міської ради Луганської області.

3. Чуй Дмитро, учень 4 класу Комунального закладу «Петропавлівська
загальноосвітня  школа  №  1  І-ІІІ  ступенів  Станично-Луганського  району
Луганської області».

Номінація: ««Найдушевніша історія»



1. Бєлугін  Владислав,  учень  4-в  класу  Ізмаїльської  спеціалізованої
загальноосвітньої  школи  з  поглибленим  вивченням  німецької  мови  Одеської
області.

2. Білавенко  Крістіна,  учениця  5  класу  Коднянського  ліцею
Станишівської сільської ради, Житомирського району Житомирської області.

3. Бойко  Поліна,  учениця  6  класу  Сновський  навчально-виховний
комплекс  «загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний заклад»  Сновської  міської  ради  Сновського району Чернігівської
області.

4. Буханець Тимур,  учень 4-А класу Карлівської  гімназії  імені  Ніни
Герасименко м. Карлівка Полтавської області.

5. Бухарєва  Катерина,  Маца  Марія,  вихованки  гуртка  «Природа
рідного краю» Міського центру еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді Чернівецької міської ради Чернівецької області.

6. Ваценко  Оксана,  учениця  8  класу  Білозірська  гімназія  –  філія
Білозірського ліцею – опорного закладу загальної середньої освіти Білозірської
сільської ради Черкаського району Черкаської області.

7. Вовченко  Юлія,  вихованка  гуртків  «Театральне  мистецтво»  та
«Вокальне мистецтво» Богуславського районного центру дитячої та юнацької
творчості Київської області.

8. Войнарівська  Вікторія,  учениця  5  класу  Веселівської  гімназії
Ушомирської сільської ради Житомирської області.

9. Волкова Дар`я, Гаврилюк Марія, Самойлова Єлизевета, учениці 4-в
класу  Сєвєродонецької  середньої  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  №  18
Луганської області.

10. Волобуєва  Надія,  учениця  8-Б  класу  Енергодарського  навчально-
виховного комплексу № 1 Ененргодарської міської ради Запорізької області.

11. Голубовська  Діана,  Солтис  Тетяна,  вихованки  гуртків  «Юні
поліглоти»  та  «Паперопластика»  Козівського  будинку  дитячої  та  юнацької
творчості Тернопільської області.

12. Капустян  Аанастасія,  учениця  5  класу  Комунального  закладу
«Софіївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Компаніївської селищної ради
Кіровоградської області».

13. Ковальчук  Олександр,  вихованець  гуртка  «Декоративне
птахівництво»  Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Хмельницької області.

14. Когуч  Ірина,  учениця  4-А  класу  Мукачівського  ліцею  №  8
Мукачівської міської ради Закарпатської області.

15. Красовська  Софія,  вихованка  гуртка  «Юні  охоронці  природи»
Первомайської станції юних натуралістів Миколаївської області.

16. Кругліцький Микола, Шкабара Поліна, учні 6-Б класу Баранівського
ліцею № 2 ім. О. Сябрук Баранівської міської ради Житомирської області.

17. Куштан Анастасія, учениця 4 класу Плосківського ліцею Полянської
сільської ради Макучівського району Закарпатської області.



18. Логвиненко  Дарина,  учениця  6  класу  Таврійського  навчально-
виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний  заклад»  Роздольської  сільської  ради  Михайлівського  району
Запорізької області.

19. Медвідь  Олександр,  учень  4-а  класу  Енергодарського  навчально-
виховного комплексу № 6 Енергодарської міської ради Запорізької області.

20. Мороз Ксенія, учениця 8-а класу Одеської загальноосвітньої школи
№79 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.

21. Мурований  Іван,  учень  5-Д  класу  Європейського  Колегіуму  м.
Києва.

22. Нестеренко Вероніка, вихованка гуртка «Еколог» Благовіщенського
центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Благовіщенської  міської  ради
Кіровоградської області.

23. Новікова Анастасія, учениця 6 класу Семененківського навчально-
виховного  комплексу  Павлівської  сільської  ради  Вільнянського  району
Запорізької області.

24. Олійніченко  В'ячеслав,  вихованець  гуртка  «Основи  екологічних
знань» міської станції юних натуралістів м. Миколаєва.

25. Орда Софія, Шпеко Анастасія, Чорна Анастасія, Аніщенко Софія,
вихованки  гуртка  «Юні  друзі  природи» Комунального закладу  «Чернігівська
обласна станція юних натуралістів».

26. Павленко  Олександра,  вихованка  гуртка  «Юні  зоологи»
Комунального  закладу  "Міський  еколого-натуралістичний  центр  творчості
учнівської молоді Марнагецької міської ради Дніпропетровської області».

27. Плахотнєй Злата, вихованка гуртка «Вмілі рученята» Волноваського
районного будинку дитячої та юнацької творчості Донецької області.

28. Плохотнюк  Анастасія,  Музиченко  Кіра,  Руденко  Вероніка,
вихованки  гуртка  «Декоративно-образотворчого  мистецтва»  Комунального
закладу  «Березівський  міський  центр  дитячої  та  юнацької  творчості»
Березівської міської ради Одеської області.

29. Поліщук  Софія,  учениця  Комунального  закладу  «Ізяславський
будинок творчості  дітей та юнацтва» Ізяславської міської ради Хмельницької
області.

30. Пузяк  Ангеліна,  учениця  7  класу  Перечинської  гімназії  ІІ-ІІІ
ступенів суспільно-гуманітарного напрямку Закарпатської області.

31. Рясна  Анастасія,  учениця  8  класу  Семененківського  навчально-
виховного  комплексу  Павлівської  сільської  ради  Вільнянського  району
Запорізької області.

32. Соболь  Кирило,  учень  7-А  класу  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 18.

33. Струкова  Софія,  учениця  7-Б  класу  Комунального  закладу
«Сватівського ліцею № 2» Сватівської міської ради Луганської області.

34. Харченко Анастасія, Аветян Софія, учениці 5 класу Стельмахівської
гімназії Коломийчиської сільської ради Сватівського району Луганської області.



35. Чорна  Олеся,  вихованка  гуртка  «Декоративно-образотворчого
мистецтва»  Комунального  закладу  «Березівський  міський  центр  дитячої  та
юнацької творчості» Березівської міської ради Одеської області.

36. Шабаневич  Руслана,  вихованка  гуртка  «Декоративно-
образотворчого мистецтва» Комунального закладу «Березівський міський центр
дитячої та юнацької творчості» Березівської міської ради Одеської області.

37. Юхимчук  Анастасія,  вихованка гуртка  «Образотворче  мистецтво»
Комунального  закладу  «Березівський  міський  центр  дитячої  та  юнацької
творчості» Березівської міської ради Одеської області.

Номінація: «Найкреативніше оформлення книги»
1. Бєлік Дмитро, вихованець гуртка «Паперопластика» Маньківського

центру дитячої  та  юнацької  творчості  Мала академія  наук  учнівської  молоді
Маньківської селищної ради Черкаської області.

2. Боровецька  Олександра,  Соколенко  Оксана,  вихованки  гуртка
«Образотворче мистецтво» Комунального закладу «Березівський міський центр
дитячої та юнацької творчості» Березівської міської ради Одеської області.

3. Герман  Ілля,  вихованець  гуртка  «Літературна  творчість»
Сенчанського  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Сенчанської  сільської
ради Лохвицького району Полтавської області.

4. Коротких  Данило,  учень  6  класу  Лисичанської  загальноосвітньої
школи І-ІІ  ступенів № 24 Управління освіти Лисичанської  міської  військово-
цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області.

5. Красиворон Аліса, вихованка гуртка «Природа і творчість» міської
станції юних натуралістів м. Миколаєва.

6. Леоненко Ілля, учень 4-А класу Комунального закладу «Тарасівське
навчально-виховне  об’єднання  «заклад  загальної  середньої  освіти  –  заклад
середньої  освіти»  Великодимерської  селищної  ради  Броварського  району
Київської області.

7. Литовченко Анастасія, учениця 4 класу Чигиринського навчально-
виховного комплексу «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 –
заклад дошкільної освіти» Чигиринської міської ради Черкаської області.

8. Паршина  Уляна,  вихованка  гуртка  «Моделювання  іграшок  та
сувенірів» Комунальної організації «Комплекс позашкільної роботи з дітьми та
юнацтвом» Рубіжанської міської ради Луганської області.

9. Піцик Валерія,  учениця 8-Б класу Криворізької  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 61 Криворізької міської ради Дніпропетровської області.

10. Сачко  Марія,  учень  4-Б  класу  Мукачівського  ліцею  №  8
Мукачівської міської ради Закарпатської області.

11. Тодоренко  Ярослава,  учениця  5  класу  Комунального  закладу
«Червоновершська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Компаніївської
селищної ради Кіровоградської області.

12. Шайган  Роман,  учень  5-А  класу  Літинської  середньої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Вінницької області.



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

1. Великодній  Аллі  Ігорівні,  керівнику  гуртка  «Журналістика»
Сенчанського будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Сенчанської  сідьської
ради Лохвицького району Полтавської області.

2. Гаврилюк  Іванні  Анатоліївні,  керівнику  гуртка  –  методисту
Вінницької обласної станції юних натуралістів.

3. Голубчик Тетяні  Василівні,  вчитель природознавства Чернівецької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4.

4. Горобчук  Світлані  Володимирівні,  керівнику гуртка  «Стежинками
природи»  Міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді Чернівецької міської ради Чернівецької області.

5. Гоюк Оксані Михайлівні, керівнику гуртка «Вирішую конфлікти та
будую мир навколо себе» Міського центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Чернівецької міської ради Чернівецької області.

6. Грицаєнко Ірині  Миколаївні,  керівниці  гуртка  «Природа  –  творча
майстерня»  Комунального позашкільного навчального закладу  «Охтирський
міський центр позашкільної освіти – Мала академія наук учнівської молоді»
Сумської області.

7. Желябіній  Тамарі  Петрівні,  вчителю  початкових  класів
Енергодарського навчально-виховного комплексу № 6 Енергодарської міської
ради Запорізької області.

8. Задорожній  Тетяні  Іванівні,  керівнику  гуртка  образотворчого
мистецтва «Етюд» Комунального закладу позашкільної освіти «Семенівський
Будинок  дитячої  та  юнацької  творчості»  Семенівської  селищної  ради
Кременчуцького району Полтавської області.

9. Заложчик  Зої  Володимирівні,  учителю  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.

10. Заслонкіній Ользі Петрівні, керівнику гуртка Комунального закладу
«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді».

11. Іванець  Олені  Вікторівні,  директору  та  керівнику  гуртка
«Євроклуб»  Комунального  закладу  «Компаніївський  центр  дитячої  та
юнацької творчості» Кіровоградської області.

12. Качуровській  Світлані  Вікторівні,  вчительці  іноземної  мови
Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 24 Управління освіти
Лисичанської  міської  військово-цивільної  адміністрації  Сєвєродонецького
району Луганської області.

13. Лягері Тетяні Луківні, керівнику гуртка «Літературне краєзнавство»
Комунального  закладу  «Кривоозерський  Будинок  дитячої  творчості



Кривоозерської  селищної  ради»  Кривоозерського  району  Миколаївської
області.

14. Непрозваній  Інні  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Іграшки»
Комунального закладу «Компаніївський центр дитячої та юнацької творчості»
Кіровоградської області.

15. Німець  Марії  Василівні,  вчительці  біології  і  екології  Скала-
Подільського  навчально-виховного  комплексу  «Загальноосвітній  навчальний
заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний закалд» Скала-Подільської ОТГ
Чортківського району Тернопільської області.

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

17. Решетніковій  Світлані  Володимирівні,  керівнику  гуртка
«Екодизайн»  Глухівського  міського  центру  позашкільної  освіти  Глухівської
міської ради Сумської області.

18. Роїк  Н.М.,  керівнику  гуртка  «Фантазія»  Комунального  закладу
«Компаніївський  центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  Кіровоградської
області.

19. Савлук  Людмилі  Миколаївні,  вчительці  історії  Кашперівського
ліцею Тетіївської міської ради Білоцерківського району Київської області.

20. Симон  Тамарі  Олексіївні,  вчителю  біології  Ружинської  гімназії
Ружинської селищної ради Житомирської області.

21. Хлус  Ларисі  Миколаївні,  методисту,  керівнику  гуртків
Комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді».

22. Черкашиній  Ганні  Василівні,  керівникц  гуртка  «Юні  охоронці
природи» Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості № 4
Харківської міської ради Харківської області».

23. Юшковець Тетяні  Василівні,  вчительці  образотворчого мистецтва,
керівнику  гуртка  «Юні  екскурсоводи»  Комунального  закладу  «Тарасівське
навчально-виховне  об’єднання  «заклад  загальної  середньої  освіти  –  заклад
дошкільної  освіти»  Великодимерської  селищної  ради  Броварського  району
Київської області.

Директор                                                        Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ
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