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

НАКАЗ
м. Київ

« 03 » липня 2020 р. № 46

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).

У цьому році участь в конкурсі взяли заклади освіти з 23 регіонів України,
а  саме:  Вінницької,  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.

Найактивнішими  учасниками  конкурсу  стали  навчальні  заклади
Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Одеської, Рівненської, Сумської
та Чернігівської областей. Загалом на розгляд оргкомітету було представлено
817 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. Азаренко Вікторію, ученицю 9-Б класу Комунального навчально-виховного
комплексу № 35 «Імпульс» Саксаганського району Дніпропетровської області, з
роботою: «Хто каже «Му?». (100 балів)
2.  Антипенко  Ксенію,  ученицю  Калаглійської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів Овідіопольської районної ради Одеської області, з роботою: «Ланч»,
«У моєму садочку». (100 балів)
3.  Беззубенко Ганну, ученицю Новгородківської  загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів  Мелітопольської  районної  ради  Запорізької  області,  з  роботою:
«Унісон енергетики паріння та місця сили». (100 балів)



4.  Бобурка  Олександра,  учня  Комунального  закладу  «Лінцівський  ліцей
Ужгородської  районної  ради  Закарпатської  області»,  з  роботою:
«Американський білоголовий орлан». (100 балів)
5. Бодю Владиславу, ученицю Сичавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Лиманської районної ради Одеської області, з роботою: «Тихе надвечір’я». (100
балів)
6.  Василенко  Марію,  ученицю  9-А  класу  Радомишльської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  №  5  ім.  В.М.  Чорновола  Радомишльської  ОТГ
Житомирської області, з роботою: «Жага до життя». (100 балів)
7.  Вовк  Марію,  ученицю  8-І  класу  Комунального  закладу  освіти
«Спеціалізована  школа  №  134  гуманістичного  навчання  та  виховання»
Дніпровської міської ради. (100 балів)
8. Ворошилову Юлію, ученицю 9-А класу Середньої загальноосвітньої школи І-
ІІІ  ступенів № 6 м.  Сєвєродонецька Луганської  області,  з  роботою: «Чарівна
мить». (100 балів)
9. Галанову Ксенію, ученицю Комунального закладу «Середня загальноосвітня
школа  №  4  м.  Покров  Дніпропетровської  області»,  з  роботою:  «Сова  –
покровителька ночі». (100 балів)
10.  Грибову Анастасію,  ученицю 9-А класу  Миколаївської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 48, з роботою: «Пустельга». (100 балів)
11.  Доценко  Ірину,  Чужбойську  Поліну,  учениць  6  класу  загальноосвітньої
школи № 42 вихованок гуртка «Чарівна веселка» Будинку творчості та юнацтва
Інгульського району Миколаївської області,  з роботою: «Сніговий барс». (100
балів)
12.  Завгородню  Катерину, вихованку  народного  художнього  колективу  студії
образотворчого  мистецтва  «Жар-птиця»  Будинку  творчості  дітей  та  юнацтва
Донецької області, роботою: «Ласка». (100 балів)
13.  Карпельову  Варвару,  ученицю  7  класу  Новогуйвинської  гімназії
Житомирського  району  Житомирської  області,  з  роботою:  «Носоріг».  (100
балів)
14.  Кіоссе  Сніжану,  ученицю  7  класу  Дмитрівського  навчально-виховного
комплексу  ім.  С.С.  Курогло,  вихованку  гуртка  «Акварель»  Болградського
районного центру дитячої  та  юнацької  творчості  Болградської  районної  ради
Одеської області, з роботою: «Снігурі». (100 балів)
15. Колесник Вікторію, вихованку гуртка Будинку дитячої творчості, ученицю 8
класу Ружинської  гімназії  Житомирської  області,  з  роботою: «Бегемот».  (100
балів)
16. Кононенко Валерію, вихованку гуртка Переяславського будинку художньої
творчості  дітей,  юнацтва та  молоді  Київської  області,  з  роботою:  «Дбайлива
матуся». (100 балів)
17.  Кононець  Камілу,  ученицю  8  класу  Іванівського  ліцею  №  2  Іванівської
селищної ради Херсонської області, з роботою: «Коала». (100 балів)
18.  Костенко  Яну,  ученицю  Матроського  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ  ступенів – дошкільний навчальний
заклад» Ізмаїльської  районної  ради Одеської  області,  з  роботою: «Збережемо
природу рідного краю». (100 балів)



19. Костирко Вікторію, ученицю 8 класу Клесівської загальноосвітньої школи І-
ІІ ступенів – ліцей Сарненського району Рівненської області, з роботою: «Птахи
Полісся». (100 балів)
20. Кузика Луку, учня 9-А класу Середнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів  Ужгородської  районної  ради  Закарпатської  області,  з  роботою:
«Королівський лебідь». (100 балів)
21.  Кукурудзу  Юлію,  ученицю  Вільшанської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ
ступенів  Новоархангельського  навчально-виховного  об’єднання  №  1
Кіровоградської області, з роботою: «Природа, яку ми зберегли». (100 балів)
22. Кухтіну Вероніку, вихованку гуртка «Малюнок і живопис» Апостолівського
Будинку дитячої  творчості  Дніпропетровської  області,  з  роботою: «Царівна –
жабка». (100 балів)
23.  Кучерак  Юлію,  ученицю  Миколаївської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів Овідіопольського райнної ради Одеської області, з роботою: «Синичка
і снігурі». (100 балів)
24. Лазаренка Дениса, учня 9 класу, вихованця гуртка «Малюнок та живопис»
Центру дитячої  та  юнацької  творчості  військово – цивільної  адміністрації  м.
Торецьк Донецької області, роботою: «Подружжя сіроманів». (100 балів)
25. Лебеденко Анастасію, вихованку гуртка «Природа і малюнок» комунального
закладу «Міський центр дитячої та юнацької творчості» Білгород-Дністровської
міської ради Одеської області, з роботою: «Сімейка». (100 балів)
26.  Леончик  Дарину,  ученицю  Цепцевицької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів Сарненської районної ради Рівненської області, з роботою: «Велетень
Землі». (100 балів)
27.  Лісовенко  Анну,  вихованку  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
Помічнянського центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області,
з роботою: «Яструб великий». (100 ббалів)
28. Лукашову Надію, вихованку гуртка «Юні охоронці природи» Ямпільської
районної станції  юних натуралістів Сумської області,  з  роботою: «Синиці на
бузку». (100 балів)
29.  Лукащук  Юлію,  вихованку  арт-майстерні  образотворчого  мистецтва
Костопільського Будинку школярів та юнацтва Рівненської області, з роботою:
«Косуля». (100 балів)
30.  Майко  Анастасію,  ученицю  Комунального  закладу  освіти  «Навчально-
виховний  комплекс  №  104  «середня  загальноосвітня  школа  –  дошкільний
навчальний  заклад  (ясла-садок)»  Дніпровської  міської  ради,  з  роботою:
«Тропічне диво». (100 балів)
31.  Нестеренко Марію, ученицю Херсонського Таврійського ліцею мистецтва
Херсонської області, з роботою: «Червоноголовий корольок». (100 балів)
32.  Патраш  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Живопис»  Комунального  закладу
«Глибоцький  районний  будинок  творчості  дітей  та  юнацтва»  Чернівецької
області, з роботою: «Вінценосні журавлі». (100 балів)
33.  Подпрятову  Ольгу,  вихованку  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Великописарівської  районної  ради  Сумської  області,  з  роботою:  «Лев».  (100
балів)
34. Полякову Марію, ученицю 9-А класу Криворізької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 73 Інгулецького району Дніпропетровської області, з роботою:
«Кепалії». (100 балів)



35. Попова Данила, учня Світлодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Бахмутської  районної  ради  Донецької  області,  з  роботою:  «Леопард».  (100
балів)
36.  Потопальську Вероніку, ученицю 8  класу  Опорного навчального закладу
«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Роменської  районної  ради  Сумської
області, з роботою: «Колюча сімейка». (100 балів)
37.  Сидоренко  Тетяну,  Остапенко  Володимира,  Дранко  Павла,  учнівський
колектив  10  класу  Комунального  закладу  «Новомиколаївський  навчально-
реабілітаційний центр «Паросток» імені В.А. Польського» Запорізької обласної
ради, з роботою: «Шимпанзе». (100 балів)
38. Синельник Дар’ю, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Роменського
центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю ім. І. Каваларідзе
Сумської області, з роботою: «Бурі ведмеді», «Білі ведмеді» (100 балів)
39. Сідаш Олександру, ученицю Комунального закладу освіти «Спеціалізована
школа № 44 природничо-математичного профілю» Дніпровської міської ради, з
роботою: «Лисиця». (100 балів)
40.  Скірко  Андрія,  вихованця  гуртка  «Палітра»,  учня  Криворізької
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  59  Інгулецького  району
Дніпропетровської області, з роботою: «Сова довгохвоста». (100 балів)
41.  Смирнову  Наталію,  ученицю  7-Б  класу  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 4 з поглибленим вивченням англійської мови Горішньоплавнівської
міської  ради  Полтавської  області,  з  роботою:  «Полохливий  довговух».  (100
балів)
42.  Соколова Віталія,  учня 8 класу Лиманської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ
ступенів № 4 Лиманської міської ради Донецької області, з роботою: «Сова».
(100 балів)
43.  Солодову  Олександру,  ученицю  8  класу,  вихованку  гуртка  «Маленькі
долоньки»  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Заводського  району
Миколаївської області, з роботою: «Тиша на світанку». (100 балів)
44. Угліцького Романа, учня 7-А класу Криворізької загальноосвітньої школи №
17  Саксаганського  району  Дніпропетровської  області,  з  роботою:  «Річкова
мандрівниця» (100 балів)
45.  Харченко  Аріну,  ученицю  Кременчуцької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 8 Полтавської області, з роботою: «Японська білка – летяга». (100
балів)
46.  Хвестик  Артема,  учня  7  класу,  вихованця  гуртка  «Народна  творчість»
Миколаївського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, з
роботою: «Панда». (100 балів)
47. Шамшуліну Катерину, ученицю Синельниківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 2 Дніпропетровської області, з роботою: «Лисенятко Ліо». (100
балів)
48. Ширко Віталію, вихованку студії образотворчого мистецтва Комунального
закладу «Степанський Будинок дітей та молоді» Рівненської області, з роботою:
«Вінценосні журавлі». (100 балів)
49.  Штанько Вікторію, вихованця гуртка декоративно-прикладного мистецтва
«Світ креативу» Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості»
Бобринецької  міської  ради  Кіровоградської  області,  з  роботою:  «Веселковий
птах». (100 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.  Баланича  Єфима,  учня  7  класу  Сергіївської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів  Саратської  районної  ради  Одеської  області,  з  роботою:  «Дружні
дельфіни». (80 балів)
2. Бешлегу Інну, ученицю Малофонтанського навчально-виховного комплексу
«Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти»
Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області, з роботою:
«Представники Східної Африки – зебра». (80 балів)
3.  Бобир  Кіру,  вихованку  гуртка  Арт  –  студії  «Колорит»  Васильківського
міського Центру дитячої та юнацької творчості Київської області.  З роботою:
«Муфлон європейський». (80 балів)
4.  Боднарюк  Вероніку,  вихованку  гуртка  «Веселкове  розмаїття»,  ученицю
Чагорської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Чагорської  сільської  ради
Глибоцького району Чернівецької області, з роботою: «Папуга». (80 балів)
5. Бодянчука Владлена, вихованця гуртка «Палітра» Кельменецького районного
дитячо-юнацького центру Чернівецької області,  з роботою: «Дика кішка». (80
балів)
6.  Бондаренко  Анастасію,  ученицю  Малолюбашанської  гімназії
Малолюбашанської сільської ради Костопільського району Рівненської області,
з роботою: «Руда хитрунка», «Щасливі пандочки». (80 балів)
7.  Василенко  Марію,  ученицю  9-А  класу  Радомишльської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  №  5  ім.  В.М.  Чорновола  Радомишльської  ОТГ
Житомирської області, з роботою: «Крилате кохання». (80 балів)
8. Вдовкіна Руслана,  учня Косаківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Липовецької  районної  ради  Вінницької  області,  з  роботою:  «Тетерук  на
токуванні». (80 балів)
9. Вихованців гуртка «Флористика та живопис» Луганського обласного центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  з  роботою:  «ГраФітний
пан». (80 балів)
10.  Віскаліну  Ганну,  вихованку  гуртка  «Чарівна  палітра»  Болградського
районного центру дитячої  та  юнацької  творчості  Болградської  районної  ради
Одеської області, з роботою: «Морж». (80 балів)
11. Гаркавенко Лілію, вихованку гуртка районного Будинку дитячої та юнацької
творчості  Шостинської районної ради Сумської області,  з  роботою: «Панда».
(80 балів)
12.  Гаркушко  Дар’ю,  ученицю  Мелітопольської  спеціалізованої  школи  І-ІІІ
ступенів  № 23 Мелітопольської  міської  ради Запорізької  області,  з  роботою:
«Бджола». (80 балів)
13.  Грицкову  Віолетту,  Отарян  Наїру,  учениці  7  класу  Томинобалківського
закладу  повної  загальної  середньої  освіти  Білозерської  селищної  ради
Херсонської області, з роботою: «Пінгвіни». (80 балів)



14. Гусєву Анастасію, ученицю середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 8 м. Сєвєродонецька Луганської області, з роботою: «Бабак степовий». (80
балів)
15. Дем’яненко Вікторію, ученицю Суворовської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Ізмаїльської районної ради Одеської області,  з роботою: «Кучерявий
пелікан». (80 балів)
16.  Денісову  Анну,  вихованку  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
Компаніївського центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області,
з роботою: «Козуля». (80 балів)
17.  Дорошенко Іванну, ученицю  Августівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів Біляївської районної ради Одеської області,  з роботою: «Дятел». (80
балів)
18.  Заєць  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Дослідники»  Комунального  закладу
позашкільної освіти «Центр позашкільної освіти» Дніпропетровської обласної
ради, з роботою: «Нічний мандрівник». (80 балів).
19.  Зеленську  Діану,  ученицю  Селидівської  загальноосвітньої  гімназії
Селидівської  міської  ради  Донецької  області,  з  роботою:  «Собака  –  мій
відданий, найкращий друг». (80 балів)
20. Кадина Микиту, учня Ренійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5
Ренійської районної ради Одеської області, з роботою: «Родина ховрашків». (80
балів)
21.  Калашнікову Марину, ученицю 3-А класу Криворізької  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  №  102  Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської
області, з роботою: «Мій друг – мрійливий собака». (80 балів)
22.  Карпельову  Варвару,  ученицю  7  класу  Новогуйвинської  гімназії
Житомирського району Житомирської області, з роботою: «Ведмідь». (80 балів)
23.  Катана Владислава,  вихованця Ренійської  районної  станції  юних техніків
Ренійської районної ради Одеської області, з роботою: «Папуга». (80 балів)
24.  Кварацхелію Єву, ученицю Одеської  загальноосвітньої  школи  № 60  І-ІІІ
ступенів  Одеської  міської  ради,  з  роботою:  «Лисиця  –  красуня  українських
степів». (80 балів)
25.  Кіоссе  Сніжану,  ученицю  7  класу  Дмитрівського  навчально-виховного
комплексу  ім.  С.С.  Курогло,  вихованку  гуртка  «Акварель»  Болградського
районного центру дитячої  та  юнацької  творчості  Болградської  районної  ради
Одеської області, з роботою: «Фламінго». (80 балів)
26.  Корж  Анастасію,  ученицю  Ніжинської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 15 Чернігівської області, з роботою: «Спекотний день Африки». (80
балів)
27. Лихачову Дар’ю, ученицю 9-А класу Комунального закладу освіти «Середня
загальноосвітня  школа  №  73»  Дніпропетровської  міської  ради,  з  роботою:
«Єнот». (80 ббалів)
28.  Лукащук  Юлію,  вихованку  арт-майстерні  образотворчого  мистецтва
Костопільського Будинку школярів та юнацтва Рівненської області, з роботою:
«Папуга Ара». (80 балів)
29.  Малінович  Ірину,  Малінович  Христину,  ученицю  Новосільської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  ім.  М.  Зарицького  Новосільської
сільської ради Тернопільської області, з роботою: «Гармонія». (80 балів)



30.  Матвієнка  Владислава,  вихованця  гуртка  Лебединського  центру
позашкільної  освіти Лебединської  міської  ради Сумської  області.  З  роботою:
«Мудрий лев». (80 балів)
31.  Микитюк  Олександра,  учня  Снячівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів  Сторожинецького  району  Чернівецької  області,  з  роботою:  «Світ
птахів». (80 балів)
32.  Наконечну Вікторію,  ученицю Комунального закладу освіти «Навчально-
виховний комплекс № 27» Дніпровської міської ради, роботою: «Цар звірів». (80
балів) 
33.  Новицьку Світлану, ученицю Бердичівської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ
ступенів  № 11 Житомирської  області,  з  роботою:  «Синиця  велика»,  «Павич
звичайний». (80 балів)
34. Осітковську Катерину, ученицю Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів  № 20 Мелітопольської  міської  ради Запорізької  області,  з  роботою:
«Дельфін звичайний». (80 балів)
35. Павєл Богдану, ученицю Ренійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 3 Ренійської районної ради Одеської області, з роботою: «Прикордонник».
(80 балів)
36.  Павлову  Віту,  ученицю  Помічнянської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 3 Помічнянської міської ради Кіровоградської області, з роботою:
«Олень». (80 балів)
37.  Перета  Дмитра,  учня  Повчанського  ліцею  Повчанської  сільської  ради
Дубенського району Рівненської області, з роботою: «Колібрі». (80 балів)
38. Пономаренко Вікторію, ученицю 8 класу, вихованку гуртка «Образотворче
мистецтво»  Комунального закладу  «Центр  позашкільної  освіти»  Білозерської
районної ради Херсонської області, з роботою: «Степові фазани». (80 балів)
39.  Потопальську Вероніку, ученицю 8  класу  Опорного навчального закладу
«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Роменської  районної  ради  Сумської
області, з роботою: «Тигреня». (80 балів)
40. Рогову Валерію, вихованку гуртка Арт – студії «Колорит» Васильківського
міського Центру дитячої та юнацької творчості Київської області,  з роботою:
«Качкодзьоб – водоплаваючий савець». (80 балів)
41. Самойленко Вікторію, ученицю 9 класу Орлівського навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Новгорода-
Сіверської  районної  ради  Чернігівської  області,  з  роботою:  «Африканськиий
лев». (80 балів)
42.  Скірко  Андрія,  вихованця  гуртка  «Палітра»,  учня  Криворізької
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  59  Інгулецького  району
Дніпропетровської області, з роботою: «Європейський лось». (80 балів)
43.  Скуднову Дар’ю, вихованку гуртка ОТМ «Натхнення» Центру дитячої  та
юнацької  творчості  «Ріднокрай»  Інгулецького  району  Дніпропетровської
області, з роботою: «Павич». (80 балів)
44. Сливку Домініку, ученицю 8 класу Сторожницької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Ужгородської районної ради Закарпатської області, з роботою: «У
Австралії «їжак», зовсім навіть не хижак. Їсть термітів і комах, ловить язиком
мурах». (80 балів)



45. Спаську Олександру, вихованку гуртка «Основи художньої  майстерності»
Рахівського районного центру науково-технічної творчості Рахівської районної
ради Закарпатської області, з роботою: «Пташка Дрохва». (80 балів)
46.  Тицькун  Юлію,  вихованку  Уманського  міського  центру  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Черкаської  області,  з  роботою:
«Лелеки». (80 балів)
47.  Тюлюнову  Дар’ю,  Красуцку  Евеліну,  ученицю  Комунального  закладу
«Навчально-виховний  комплекс № 2»  Дніпропетровської  області,  з  роботою:
«Лев – цар звірів». (80 балів)
48. Учнівський колектив 8 класу Малоберезнянської загальноосвітньої школи І-
ІІІ  ступенів  Великоберезнянської  районної  ради  Закарпатської  області,  з
роботою: «Слони». (80 балів)
49.  Флуда  Артема,  учня  Ставненської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів
Великоберезнянської  районної  ради  Закарпатської  області,  з  роботою:
«Могутній тигр». (80 балів)
50.  Харитонова  Ігора,  учня  7  класу  Розівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ
ступенів,  вихованця  гуртка  «Віночок»  комунального  закладу  «Саратський
районний будинок  дитячої  та  юнацької  творчості»  Саратської  районної  ради
Одеської області, з роботою: «Хитрий лис». (80 балів)
51.  Хвестик  Артема,  учня  7  класу,  вихованця  гуртка  «Народна  творчість»
Миколаївського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, з
роботою: «Єнот». (80 балів)
52.  Чорномор  Сніжану,  вихованку  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
Онуфріївського  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Кіровоградської області, з роботою: «Грайливе слоненя». (80 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.  Антоненко  Юліанну,  вихованку  гуртка  «Лілея»,  ученицю  8  класу
Скалівського  навчально-виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІ
ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад»  Новоархангельського  навчально-
виховного об’єднання № 1 Кіровоградської області, з роботою: «Олені. Добре
біля мами». (60 балів)
2.  Баранову  Світлану,  вихованку  гуртка  декоративно-прикладного  мистецтва
«Витинанка» Лупарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Миколаївської
області, з роботою: «Фенек (Пустельна лисиця)». (60 балів)
3.  Беззубенко Ганну, ученицю Новгородківської  загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів  Мелітопольської  районної  ради  Запорізької  області,  з  роботою:
«Дружба без питань та критики». (60 балів)
4. Бердегу Катерину, ученицю 9-А класу ліцею № 10 Мелітопольської міської
ради Запорізької області, з роботою: «Тапіри». (60 балів)
5.  Блащук  Вікторію,  ученицю  8  класу  комунального  закладу  «Захарівська
дитяча  музична  школа»  Захарівського  району  Одеської  області.  З  роботою:
«Пустеля під охороною сурикатів». (60 балів)



6.  Бойко  Катерину,  ученицю  Комунального  закладу  освіти  «Навчально-
виховний комплекс № 72 «школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад
(дитячий садок)» Дніпровської міської ради, з роботою: «Снігурі». (60 балів)
7.  Борлак  Ірину,  ученицю  9  класу  Дмитрівського  навчально-виховного
комплексу  ім.  С.С.  Курогло,  ученицю  9  класу  Дмитрівського  навчально-
виховного  комплексу  ім.  С.С.  Курогло,  вихованку  гуртка  «Акварель»
Болградського районного центру дитячої  та  юнацької  творчості  Болградської
районної ради Одеської області, з роботою: «Лебедина вірність». (60 балів)
8. Валевську Яну, вихованку гуртка зразкової арт-студії  «Калорит» Кам’янка-
Бузька Центру дитячої  та  юнацької  творчості  Львівської  області,  з  роботою:
«Вінусносний голуб». (60 балів)
9.  Варданян  Заріне,  ученицю  Первомайської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів Харківської області, з роботою: «Олень благородний». (60 балів)
10.  Вознюк  Анну,  вихованку  гуртка  «Чарівний  пензлик»,  ученицю  9  класу
Ярннівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Сарненського  району
Рівненської області, з роботою: «Яструб перепелятник – яскравий представник
рідного Полісся». (60 балів)
11.  Газібар  Наталію,  вихованку  гуртка  «Веселка»  Болградського  районного
центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Болградської  районної  ради  Одеської
області, з роботою: «Африканська красуня». (60 балів)
12.  Гезь  Олену,  ученицю  9-А  класу  закладу  загальної  середньої  освіти  м.
Новомосковськ Дніпропетровської області, з роботою: «Вивільга». (60 балів)
13. Гнідаш Анну, ученицю Угроїдської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Краснопільської селищної ради Сумської області, з роботою: «Імператорський
пінгвін». (60 балів)
14.  Грабенко  Аліну,  ученицю  Миколаївського  закладу  Загальної  середньої
освіти І-ІІІ  ступенів Кропивницької районної ради Кіровоградської  області,  з
роботою: «Вірність». (60 балів)
15. Дем’яненко Дениса, учня 7 класу Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 37 ім. В. Дробота Херсонської міської ради, з роботою: «Одинокий
вовк». (60 балів)
16.  Денісову  Анну,  вихованку  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
Компаніївського центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області,
з роботою: «Павич». (60 балів)
17.  Діжурко Вікторію,  ученицю Туменського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад»
Рівненської області, з роботою: «Білка звичайна». (60 балів)
18.  Дорожан  Дарину,  вихованку  гуртка  «Юний  художник»  Бородянського
районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області, з роботою:
«Лисичка». (60 балів)
19.  Дорошенко Поліну, ученицю 8 класу Олексіївського навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний
заклад» Смирновської сільської ради Більмацького району Запорізької області, з
роботою: «На полюванні». (60 балів)
20.  Дубченко  Катерину,  ученицю  Комунального  закладу  «Опорний  заклад
загальної середньої освіти «Престиж» Гуляйпільської міської ради Запорізької
області, з роботою: «Синичка». (60 балів)



21.  Дяченко  Поліну, вихованку  студії  образотворчого  мистецтва  «Калейдос»
комунального позашкільного навчального закладу «Одеський центр дитячої та
юнацької  творчості  «Моряна»  Одеської  міської  ради,  з  роботою:  «Кіт  з
квітами». (60 балів)
22. Єгупову Тетяну, вихованку гуртка районного Будинку дитячої та юнацької
творчості Шостинської районної ради Сумської області, з роботою: «Папуги».
(60 балів)
23.  Завгородню  Катерину, вихованку  народного  художнього  колективу  студії
образотворчого  мистецтва  «Жар-птиця»  Будинку  творчості  дітей  та  юнацтва
Донецької області, з роботою: «Коала». (60 балів)
24.  Заєць  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Дослідники»  Комунального  закладу
позашкільної освіти «Центр позашкільної освіти» Дніпропетровської обласної
ради, з роботою: «Дружок». (60 балів)
25. Запару Софію, ученицю 8-В класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №
6 Горішньоплавнівської  міської  ради Полтавської  області,  з  роботою:  «Сірий
велетень», «Лісові сусіди». (60 балів)
26. Захарян Ганну, вихованку гуртка Вільшанського центру дитячої та юнацької
творчості Кіровоградської області, з роботою: «Ми маєм зберегти цю матінку –
природу і чистоту землі, її красу і вроду». (60 балів)
27.  Кару  Ларису,  вихованку  гуртка  «Юний  художник»,  ученицю  8  класу
Кубейської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені ак. О. Теодорова-Балана
Болградської районної ради Одеської області, з роботою: «Снігурі». (60 балів)
28.  Ковалевич Вікторію,  ученицю Масевицької  загальноосвітньої  школи І-ІІІ
ступенів Рокитнівської районної ради Рівненської області, з роботою: «Горішок
для білочки». (60 балів)
29.  Козаченко  Івана,  вихованця  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
Малофонтанського навчально-виховного комплексу «Заклад загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» Куяльницької сільської ради
Подільського району Одеської області, з роботою: «Слони». (60 балів)
30.  Колесник  Вікторію,  ученицю  8  класу  Ружинської  гімназії  Житомирської
області, з роботою: «Бобер». (60 балів)
31. Комісаренка Павла, учня Ренійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 3 Ренійської районної ради Одеської області, з роботою: «Сова». (60 балів)
32.  Кононець  Камілу,  ученицю  8  класу  Іванівського  ліцею  №  2  Іванівської
селищної ради Херсонської області, з роботою: «Ховрах». (60 балів)
33.  Косареву  Владиславу, вихованку  гуртка  «Умілі  рученята»,  ученицю  8-В
класу Красносільської загальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів Красносільської
міської  ради  Лиманського  району  Одеської  області,  з  роботою:  «Рись».  (60
балів)
34.  Костареву  Анну,  ученицю  9  класу  загальноосвітньої  школи  №  3  м.
Кам’янка-Бузька Львівської області, з роботою: «Ось і прийшла весна – красна».
(60 балів)
35.  Кочеткову  Софію,  ученицю  Комунального  закладу  «Опорний  заклад
загальної середньої освіти «Престиж» Гуляйпільської міської ради Запорізької
області, з роботою: «Гуска сіра». (60 балів)
36.  Кузьмич  Катерину,  ученицю  Вирівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів  Сарненського  району  Рівненської  області,  з  роботою:  «Поліський
скарб». (60 балів)



37. Кулешу Марину, ученицю 9 класу Зарічанської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Станишівської ОТГ Житомирського району Житомирської області,  з
роботою: «Лелека». (60 балів)
38. Лапіну Катерину, вихованку гуртка студії образотворчого мистецтва «Мрія»
Комунального позашкільного навчального закладу «Міський палац дитячої та
юнацької  творчості  «Горицвіт»  Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської
області, з роботою: «Широконіска». (60 балів)
39. Лисенко Ганну, вихованку гуртка «Юний художник» комунального закладу
«Міський центр дитячої та юнацької творчості» Білгород-Дністровської міської
ради Одеської області. З роботою: «Африканська савана». (60 балів)
40.  Ловцову  Марію,  вихованку  Комунального  закладу  «Центр  дитячої  та
юнацької  творчості»  Рокитнівської  районної  ради  Рівненської  області,  з
роботою: «Заєць». (60 балів)
41.  Люшин  Валерію,  ученицю  Борщівської  гімназії  Малолюбашанської
сільської  ради  Костопільського  району  Рівненської  області,  з  роботою:
«Довговусий боягуз». (60 балів)
42.  Мазко Вікторію, вихованку гуртка «Чарівний пензлик», ученицю 9 класу
Троковицького природничо0екологічного ліцею Оліївської ОТГ Житомирської
області, з роботою: «Лис після полювання». (60 балів)
43. Малюту Анатолія, учня 4-А класу Криворізької загальноосвітньої школи І-
ІІІ  ступенів  №  102  Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської  області,  з
роботою: «Північний олень». (60 балів)
44.  Мамонтову  Катерину,  ученицю  Комунального  закладу  освіти  «Середня
загальноосвітня школа № 121» Дніпровської міської ради, з роботою: «Нічний
вартовий». (60 балів)
45. Мисака Назарія, учня Розтоцько – Пастільської загальноосвітньої школи І-ІІ
ступенів Великоберезнянської районної ради Закарпатської області, з роботою:
«Казкова поляна». (60 балів)
46.  Младьонову  Дар’ю,  ученицю  Комунального  закладу  освіти  «Середня
загальноосвітня школа № 34» Дніпровської міської ради, з роботою: «Родина
пінгвінів». (60 балів)
47. Мунтяна Євгена, учня Степанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Роздільнянської  районної  ради  Одеської  області,  з  роботою:  «Зайченя».  (60
балів)
48. Носовську Катерину, вихованку гуртка «Природа і малюнок» комунального
закладу «Міський центр дитячої та юнацької творчості» Білгород-Дністровської
міської ради Одеської області, з роботою: «Кохання лам». (60 балів)
49.  Озеран  Діану,  вихованку  гуртка  Переяславського  будинку  художньої
творчості дітей, юнацтва та молоді Київської області. з роботою: «Вовк». (60
балівв)
50. Осадчука Марка, учня Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів
№ 23 Мелітопольської міської ради Запорізької області, з роботою: «Слони». (60
балів)
51. Осітковську Катерину, ученицю Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів  № 20 Мелітопольської  міської  ради Запорізької  області,  з  роботою:
«Журавель степовий». (60 балів)



52. Остапенко Анастасію, вихованку гуртка «Природа і малюнок» комунального
закладу «Міський центр дитячої та юнацької творчості» Білгород-Дністровської
міської ради Одеської області, з роботою: «Оленячі пори року». (60 балів)
53. Панько Анастасію, ученицю Рокитнівського навчально-виховного комплексу
«Школа  І  ступеня  –  гімназія»  Рівненської  області,  з  роботою:  «Лисичка  -
сестричка». (60 балів)
54. Парпалак Віталіну, вихованку гуртка «Природа і  малюнок» комунального
закладу «Міський центр дитячої та юнацької творчості» Білгород-Дністровської
міської ради Одеської області, з роботою: «Квітучий сад тукана». (60 балів)
55.  Перета  Дмитра,  учня  Повчанського  ліцею  Повчанської  сільської  ради
Дубенського району Рівненської області, з роботою: «Чихуахуа». (60 балів)
56.  Пєнєву  Софію,  вихованку  гуртка  «Юний  художник»  Ренійського  центру
дитячої  та  юнацької  творчості  Ренійської  районної  ради  Одеської  області,  з
роботою: «Мій маленький дружок ягня». (60 балів)
57. Півторак Богдану, ученицю 9 класу, вихованку гуртка «Юні фотоаматори»
Міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Чернівецької міської ради, з роботою: «Сойка на горобині». (60 балів)
58.  Ременюк  Валерію,  ученицю  Лосинівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів  Лосинівської  селищної  ради  Чернігівської  області,  з  роботою:
«Ластівка сільська». (60 балів)
59.  Рєулець Марію, вихованку гуртка «Мистецтво нашого краю»,  ученицю 9
класу Фараонівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа
І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад  (ясла-садок)»  Саратської
районної ради Одеської області, роботою: «Еко – зебра». (60 балів)
60.  Северчук  Ангеліну,  ученицю  Корделівської  середньої  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Вінницької області, з роботою: «Сова на полюванні». (60
балів)
61. Сежченко Катерину, вихованку гуртка «Лікарські рослини» Енергодарського
центру туризму, краєзнавства та спорту Запорізької області, з роботою: «Тукан».
(60 балів)
62.  Соколан  Юлію,  ученицю  7-а  класу  Комунального  закладу  освіти
«Навчально-виховний  комплекс  №  120  «Школа  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний  заклад  (дитячий  садок)»  Дніпровської  міської  ради,  з  роботою:
«Норки». (60 балів)
63. Тихонькую Катерину, вихованку Ренійської районної станції юних техніків
Ренійської районної ради Одеської області. З роботою: «Миша. З Новим 2020
роком!». (60 балів)
64.  Турицю  Дарію,  вихованку  гуртка  «Умілі  рученята»,  ученицю  8-В  класу
Красносільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Красносільської міської
ради Лиманського району Одеської області, з роботою: «Кінь». (60 балів)
65. Хохлову Наталію, ученицю 7 класу Любительської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Львівської області, з роботою: «Хатній горобчик». (60 балів)
66. Царенка Івана, учня Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №
18 Чернігівської міської ради, з роботою: «Мадагаскар». (60 балів)
67.  Чиркову  Анастасію,  вихованку  гуртка  Роменського  районного  центру
дитячої  та  юнацької  творчості  Сумської  області,  з  роботою:  «Альпака»,
«Горностай». (60 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.  .Купліновій  Наталії  Анатоліївні,  керівнику  гуртка  «Малюнок  і  живопис»
Апостолівського Будинку дитячої творчості Дніпропетровської області.
2.  Авраменко  Дар’ї  Вікторівні,  вчителю  біології  Комунального  закладу
«Опорний заклад загальної середньої освіти «Престиж» Гуляйпільської міської
ради Запорізької області.
3.  Андріяшко  Володимиру  Миколайовичу,  вчителю  Мелітопольської
спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  20  Мелітопольської  міської  ради
Запорізької області.
4.  Білан  Наталії  Сергіївні,  вчителю  Олексіївського  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний
заклад» Смирновської сільської ради Більмацького району Запорізької області.
5.  Бодянчук  Т.Ю.,  керівнику  гуртка  «Палітра»  Кельменецького  районного
дитячо-юнацького центру Чернівецької області.
6.  Бондаревій  Ю.А.,  вчителю  образотворчого  мистецтва  Лиманської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Лиманської міської ради Донецької
області.
7.  Бондаренко  С.М.,  керівнику  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
Онуфріївського  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Кіровоградської області.
8.  Василевцевій  Олександрі  Вікторівні,  вчителю  образотворчого  мистецтва
Селидівської  загальноосвітньої  гімназії  Селидівської  міської  ради  Донецької
області.
9.  Васильченко  Ользі  Вікторівні,  вчителю  образотворчого  мистецтва
Світлодарської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Бахмутської  районної
ради Донецької області.
10. Ващук Марії Сергіївні, вчителю Снячівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Сторожинецького району Чернівецької області.
11.  Вишинській  І.М.,  керівнику  студії  образотворчого мистецтва  «Калейдос»
комунального позашкільного навчального закладу «Одеський центр дитячої та
юнацької творчості «Моряна» Одеської міської ради.
12. Волевач Альоні Сергіївні, керівнику гуртка Комунального закладу «Центр
дитячої  та  юнацької  творчості»  Рокитнівської  районної  ради  Рівненської
області.
13.  Ворожейкіній  М.В.,  вчителю  Сергіївської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів Саратської районної ради Одеської області.
14.  Воронковій  Анжеліці  Іванівні,  керівнику  гуртка  «Дослідники»
Комунального  закладу  позашкільної  освіти  «Центр  позашкільної  освіти»
Дніпропетровської обласної ради.
15.  Гапоненко Валентині  Олексіївні,  вчителю Лосинівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Лосинівської селищної ради Чернігівської області.
16. Гергель Катерині Сергіївні, вчителю Середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 6 м. Сєвєродонецька Луганської області.



17.  Грек  І.О.,  керівнику  гуртка  «Мистецтво  нашого  краю»  Фараонівського
навчально-виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –
дошкільний  навчальний  заклад  (ясла-садок)»  Саратської  районної  ради
Одеської області.
18. Грекову К.К., керівнику гуртка «Акварель» Болградського районного центру
дитячої та юнацької творчості Болградської районної ради Одеської області.
19. Грицай Н.А., вчителю Комунального закладу освіти «Навчально-виховний
комплекс  №  120  «Школа  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад
(дитячий садок)» Дніпровської міської ради.
20.  Гулак  Людмилі  Олександрівні,  вчителю  Первомайської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Харківської області.
21.  Доронюк  Тетяні  Миколаївні,  вчителю Ружинської  гімназії  Житомирської
області.
22. Дорученко Олені Василівні, вчителю Криворізької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 59 Інгулецького району Дніпропетровської області.
23. Заїці Наталії Анатоліївні, вчителю Угроїдської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Краснопільської селищної ради Сумської області.
24.  Зеленовій  Валентині  Ігорівні,  керівнику народного художнього колективу
студії  образотворчого  мистецтва  «Жар-птиця»  Будинку  творчості  дітей  та
юнацтва Донецької області.
25.  Іноземцевій  Наталії  Олександрівні,  керівнику  гуртка  «Малюнок  та
живопис»  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  військово  –  цивільної
адміністрації м. Торецька Донецької області.
26.  Канцедал В.В.,  керівнику гуртка Арт – студії  «Колорит» Васильківського
міського Центру дитячої та юнацької творчості Київської області.
27. Капанюк О.П., вчителю комунального закладу «Захарівська дитяча музична
школа» Захарівського району Одеської області.
28.  Катеринчик  Ірині  Володимирівні,  керівнику  гуртка  студії  образотворчого
мистецтва  Комунального  закладу  «Степанський  Будинок  дітей  та  молоді»
Рівненської області.
29. Кацило Н.В., вчителю Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів
№ 23 Мелітопольської міської ради Запорізької області.
30.  Кириченко  Ірині  Олександрівні,  вчителю  Зарічанської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Станишівської ОТГ Житомирського району Житомирської
області.
31.  Кобзар  Надії  Володимирівні,  керівнику  гуртка  декоративно-прикладного
мистецтва «Світ креативу» Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької
творчості» Бобринецької міської ради Кіровоградської області.
32.  Коляді  Ользі  Іванівні,  вчителю  Опорного  навчального  закладу
«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Роменської  районної  ради  Сумської
області.
33.  Кондратюк  Валентині  Володимирівні,  керівнику  гуртка  декоративно-
прикладного мистецтва «Витинанка» Лупарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Миколаївської області.
34.  Косташ  В.В.,  вчителю Чагорської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Чагорської сільської ради Глибоцького району Чернівецької області.



35.  Костенко  Лілії  Володимирівні,  вчителю  Комунального  закладу
«Новомиколаївський  навчально-реабілітаційний  центр  «Паросток»  імені  В.А.
Польського» Запорізької обласної ради.
36.  Костецькій  Ользі  Євгеніївні,  вчителю  Миколаївської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 48.
37.  Кравчук  Роману  Олександровичу,  вчителю  Новогуйвинської  гімназії
Житомирського району Житомирської області.
38.  Крук  В.І.,  вчителю  загальноосвітньої  школи  №  3  м.  Кам’янка-Бузька
Львівської області.
39.  Крутоголовій  Антоніні  Валеріївні,  вчителю загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 6 Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області.
40.  Кугук  Ганні  Олександрівні,  вчителю  Орлівського  навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Новгорода-
Сіверської районної ради Чернігівської області.
41. Куровській Тетяні Олексіївні, вчителю Ніжинської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 15 Чернігівської області.
42. Кутецькій Олені Олександрівні, вчителю Скалівського навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний
заклад»  Новоархангельського  навчально-виховного  об’єднання  №  1
Кіровоградської області.
43.  Лавоненко Оксані  Олександрівні,  керівнику гуртка Вільшанського центру
дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області.
44.  Лазаресці  А.Ш.,  керівнику  гуртка  «Живопис»  Комунального  закладу
«Глибоцький  районний  будинок  творчості  дітей  та  юнацтва»  Чернівецької
області.
45.  Лещовій  Олені  Володимирівні,  вчителю  ліцею  №  10  Мелітопольської
міської ради Запорізької області.
46.  Лис  Оксані,  керівнику  гуртка  арт-майстерні  образотворчого  мистецтва
Костопільського Будинку школярів та юнацтва Рівненської області.
47. Лісецькій Олені Сергіївні, вчителю Криворізької загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 102 Криворізької міської ради Дніпропетровської області.
48.  Лохматовій  Н.М.,  керівнику  гуртка  «Веселка»  Болградського  районного
центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Болградської  районної  ради  Одеської
області.
49. Маленькій Н.С., вчителю Комунального навчально-виховного комплексу №
35 «Імпульс» Саксаганського району Дніпропетровської області.
50.  Малищко  Л.Д.,  вчителю  Комунального  закладу  освіти  «Спеціалізована
школа № 44 природничо-математичного профілю» Дніпровської міської ради.
51.  Мельніченко  Ю.І.,  вчителю  Вільшанської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ
ступенів  Новоархангельського  навчально-виховного  об’єднання  №  1
Кіровоградської області.
52. Мерзляковій Тетяні Володимирівні, вчителю Комунального закладу освіти
«Навчально-виховний  комплекс  №  72  «школа  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради.
53.  Міц  Т.Л.,  керівнику  гуртка  «Образотворче  мистецтво»  Помічнянського
центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області.



54. Немерюк Нелі Григорівні, педагог – організатору Державної спеціалізованої
художньої школи – інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» імені
Василя Кричевського Полтавської області.
55.  Немешкало  Вікторії  Олександрівні,  керівнику  гуртка  «Чарівна  веселка»
Будинку творчості та юнацтва Інгульського району Миколаївської області.
56.  Непрозваній  І.М.,  керівнику  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
Компаніївського центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області.
57.  Онищенко Ользі  Борисівні,  керівнику  гуртка  ОТМ «Натхнення»  Центру
дитячої  та  юнацької  творчості  «Ріднокрай»  Інгулецького  району
Дніпропетровської області.
58.  Онищенко  Я.С.,  вчителю  Степанівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів Роздільнянської районної ради Одеської області.
59. Охріменко Тетяні Юріївні, вчителю Ярннівської загальноосвітньої школи І-
ІІ ступенів Сарненського району Рівненської області.
60. Палаш Ірині Павлівні, вчителю Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 102 Криворізької міської ради Дніпропетровської області.
61.  Панайотовій  Н.В.,  керівнику  гуртка  «Природа  і  малюнок»  комунального
закладу «Міський центр дитячої та юнацької творчості» Білгород-Дністровської
міської ради Одеської області.
62.  Паринюк  В.Г.,  вчителю  Одеської  загальноосвітньої  школи  №  60  І-ІІІ
ступенів Одеської міської ради.
63.  Петрик  Ганні  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Народна  творчість»
Миколаївського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
64.  Півторак  В.В.,  керівнику  гуртка  «Юні  фотоаматори»  Міського  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради.
65. Протуренко Н.А., керівнику гуртка «Юний художник» комунального закладу
«Міський центр дитячої та юнацької творчості» Білгород-Дністровської міської
ради Одеської області.
66. Рєзніченко Оксані Василівні,  вчителю Томинобалківського закладу повної
загальної середньої освіти Білозерської селищної ради Херсонської області.
67. Рижко Антоніні Іванівні, вчителю Комунального закладу освіти «Навчально-
виховний  комплекс  №  104  «середня  загальноосвітня  школа  –  дошкільний
навчальний заклад (ясла-садок)» Дніпровської міської ради.
68.  Савчук  Марині  Валентинівні,  вчителю  Троковицького
природничо0екологічного ліцею Оліївської ОТГ Житомирської області.
69. Саламахі Інні Юріївні, вчителю Миколаївського закладу Загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів Кропивницької районної ради Кіровоградської області.
70.  Сежченко  І.М.,  керівнику  гуртка  «Лікарські  рослини»  Енергодарського
центру туризму, краєзнавства та спорту Запорізької області.
71. Сербіній Тетяні Анатоліївні, керівнику гуртка «Маленькі долоньки» Будинку
дитячої та юнацької творчості Заводського району Миколаївської області.
72.  Слєсар  Ніні  Аркадіївні,  керівнику  гуртка  «Юні  охоронці  природи»
Ямпільської районної станції юних натуралістів Сумської області.
73.  Слободян  А.В.,  вчителю  Бердичівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 11 Житомирської області.
74. Снігірьовій Анні Сергіївні, керівнику гуртка зразкової арт-студії «Калорит»
Кам’янка-Бузька Центру дитячої та юнацької творчості Львівської області.



75. Спиці Ксенії Володимирівні, вчителю Криворізької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 73 Інгулецького району Дніпропетровської області.
76.  Старіш  В.М.,  керівнику  гуртка  «Віночок»  комунального  закладу
«Саратський  районний  будинок  дитячої  та  юнацької  творчості»  Саратської
районної ради Одеської області.
77.  Стрєльцову  Григорію  Павловичу, керівнику  гуртка  студії  образотворчого
мистецтва «Мрія» Комунального позашкільного навчального закладу «Міський
палац  дитячої  та  юнацької  творчості  «Горицвіт»  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області.
78. Терех Зеновії Михайлівні, вчителю Любительської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Львівської області.
79.  Ткач  Ганні  Юріївні,  керівнику  гуртка  «Основи  художньої  майстерності»
Рахівського районного центру науково-технічної творчості Рахівської районної
ради Закарпатської області.
80. Хмарі Л.М., вчителю закладу загальної середньої освіти м. Новомосковськ
Дніпропетровської області.
81.  Чекал  Г.О.,  керівнику  гуртка  «Юний  художник»  Кубейської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  імені  ак.  О.  Теодорова-Балана
Болградської районної ради Одеської області.
82. Чемшит Т.В., керівнику гуртка «Чарівна палітра» Болградського районного
центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Болградської  районної  ради  Одеської
області.
83.  Чернокун  К.А.,  вчителю  Комунального  закладу  освіти  «Середня
загальноосвітня школа № 34» Дніпровської міської ради.
84.  Шайхуловій  Наталії  Леонідівні,  вчителю  Комунального  закладу  освіти
«Середня загальноосвітня школа № 121» Дніпровської міської ради.
85.  Шарер  Крістіні  Валеріївні,  вчителю  Комунального  закладу  освіти
«Навчально-виховний комплекс № 27» Дніпропетровської міської ради.
86. Шимко Оксані Григорівні, вчителю Чернігівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 18 Чернігівської міської ради.
87.  Шуваловій  Т.В.,  вчителю  Криворізької  загальноосвітньої  школи  №  17
Саксаганського району 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




