
            «16» липня  2021 р.                 № 58
                           
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  тварин  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,  Сумської  та 
Чернігівської областей. Загалом на розгляд оргкомітету було представлено 
більше ніж 1500 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

                                                (100 балів)

1. Алексєєнкову Маргариту, вихованку гуртка «Юний художник» КЗ «ЦДЮТ» 
м. Слов’янськ Донецької області, з роботою: «Тигри».

2. Алексіну  Олесю,  ученицю КЗ  «Новосанжарський  БДЮТ Новосанжарської 
селищної ради» Полтавської області, з роботою: «Веселі лисенята».

3. Антипенко  Ксенію,  ученицю  Калаглійської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів 
Овідіопольської ОТГ Одеської області, з роботою: «У сонячниках».

4. Антонюк Віту,  ученицю 9 класу Навчально-виховного комплексу «Школа-
гімназія-ліцей» №10 м. Бердичева Житомирської області, з роботою: «Лісова 
красуня».

5. Батію Іллю, вихованця гуртка «Юні квітникарі» КЗ «Запорізького обласного 
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Запорізької 
обласної ради на базі КЗ «Малобілозерської спеціалізованій школі-інтернат 
ІІ-ІІІ  ступенів  «Дивосвіт»  Запорізької  обласної  ради  Запорізької  області,  з 
роботою: «Хитра красуня».

6. Безручко  Поліну,  вихованку  Токмацької  дитячої  художньої  школи відділу 
культури  Токмацької  міської  ради  Запорізької  області,  з  роботою: 
«Африканський слон».

7. Білічук  Вікторію,   вихованку  гуртка  «Юні  географи-дослідники» 
Глибоцького  РБТДЮ на  базі  Чернівецького  ЗЗСО Чернівецької  області,  з 
роботою: «Фламінго».

8.  Білічук  Вікторію,   вихованку  гуртка  «Юні  географи-дослідники» 
Глибоцького  РБТДЮ на  базі  Чернівецького  ЗЗСО Чернівецької  області,  з 
роботою: «Наші найменші друзі».

9. Блищик Оксану, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Берегіня» КЗ 
Кагарлицької  міської  ради   «Кагарлицький  центр  дитячої  та  юнацької 
творчості» м. Кагарлик Київської області області, з роботою: «Сойка».

10. Бодянчука  Владлена,  вихованця  гуртка  «Палітра»  Кельменецького  ДЮЦ 
Кельменецької ТГ Чернівецької області, з роботою: «Коала».

11. Бондар Дар’ю, вихованку комунального позашкільного навчального закладу 
«Одеський  центр  дитячої  та  юнацької  творчості  «Еврика»  м.  Одеса,  з 
роботою: «Тигр».

12. Борисовець  Соломію,  ученицю Більського  ліцею  Рокитнівської  селищної 
ради Рівненської області, з роботою: «Відпочинок рися».

13. Брагару  Дар’ю,  ученицю Ренійського  НВК «ЗОШ І-ІІІ  ступенів-гімназія» 
Ренійської міської ради Одеської області, з роботою: «Хто перший?».



14. Бурдейну  Ніколь,  ученицю  7  класу  Ошихлібського  ЗЗСО  І-ІІІ  ступенів 
Чернівецької області, з роботою: «Моя домашня улюблениця».

15. Бурдуха  Веніаміна,  вихованця  гуртка  «Мандрування  веселкою»  КПНЗ 
«Будинок  дитячої  та  юнацької  творчості»  Балаклеївської  сільської  ради 
Черкаської області, з роботою: «Пташина вірність».

16. Буцяк Аделіну, ученицю Більмацького спеціалізованого закладу загальної 
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  «Інтелект»  Більмацької  селищної  ради 
Пологівського району Запорізької області, з роботою: «Закохані Ари».

17. 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».

18. Василенко  Софію,  ученицю опорного  закладу  загальної  середньої  освіти 
Новозапорізької  школи  Долинської  сільської  ради  Запорізького  району 
Запорізької області, з роботою: «Левеня».

19. Великород Христину, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів села 
Перемилів Хоростківськогої міської ради Тернопільської області, з роботою: 
«Колібрі».

20. Вівчар Марьяну, вихованку Ірпінського центру позашкільної освіти м. Ірпінь 
Київської  області,  з  роботою:  «Мами  бувають  різні.  Левиця  та  її 
улюбленець».

21. Воркевич Юлію та Цуман Софію,  учениць 9-А класу Сарненського ліцею 
№1 Сарненської районної ради Рівненської області, з роботою: «Пернаті теж 
іноді воюють».

22. Ганоцьку Ніку, ученицю КЗ «Любицької ЗОШ І-ІІІ ступенів» Тернуватської 
селищної  ради  Запорізької  області,  з  роботою:  «Цар  звірів:  сила, 
могутність…».

23. Герасимук  Вероніку,  ученицю  Криворізької  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів   №90 
Довгинцівського району Дніпроперовської області м. Кривий Ріг, з роботою: 
«Бегемоти».

24. Голуб  Олександру,  ученицю 7  класу  Гадзинської  гімназії  Глибочинської 
сільської  ради  Житомирського  району  Житомирської  області,  з  роботою: 
«Такі різні, але такі класні!».

25. Городня Мар’яну, ученицю 9 класу КЗ «Степівське НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів 
–  дитячий  садок»  Тетіївської  міської  ради  Київської  області,  з  роботою: 
«Каченята».

26. Гречану Олександру,  ученицю Ленковецького НВК Чернівецької області, з 
роботою: «Мій вірний друг».



27. Гриценко  Софію,  ученицю  8-А  класу  Помічнянської  загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №3 Помічнянської міської ради Кіровоградської області, 
з роботою: «Жираф під час локдауну».

28. Деяк  Анастасію,  ученицю  Монастирецького  ЗЗСО  Горінчівської  ТГ 
Хустівського району Закарпатської області, з роботою: «Жабенята».

29. Дмитрук Карину, ученицю гімназії №31 м. Чернігова Чернігівської міської 
ради, з роботою: «Птахи нашого регіону».

30. Дорощук Єлизавету,  ученицю 7-Б  класу  Помічнянської  загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №3 Помічнянської міської ради Кіровоградської області, 
з роботою: «Лев – цар звірів і Людина».

31. Ейзерман Артема,  учня 8 класу Прилуцького закладу загальної  середньої 
освіти  І-ІІІ  ступенів  №10  (ліцей  №10)  Чернігівська  область,  з  роботою: 
«Тукан великий».

32. Єдинак  Юлію, ученицю  Галицького  ліцею  ім.  Я.  Осмомисла  Івано-
Франківської області, з роботою: «Лисиці».

33. Єрмоченкову  Олександру,  ученицю  7  класу  Деньгівського  навчально-
виховного  комплексу  «загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  заклад 
дошкільної освіти» Черкаської області, з роботою: «Бенгальський тигр».

34. Жукову Аліну, ученицю Новозбур’ївського закладу базової  та дошкільної 
освіти  №2 Голопристанської  міської  ради  Херсонської  області,   роботою: 
«Панда».

35. Звягінцеву  Анастасію,  ученицю Генічеського  закладу  загальної  середньої 
освіти №1 Генічеської міської ради Херсонської області, з роботою: «Оленя».

36. Зубленко  Надію,  вихованку  комунального  закладу  «Станція  юних 
натуралістів»  Радомишльської  міської  ради  Житомирського  району 
Житомирської області, з роботою: «Оленятко Бембі».

37. Ільченко Руслана, учня 8 класу КЗ «Степівське НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів – 
дитячий  садок»  Тетіївської  міської  ради  Київської  області,  з  роботою: 
«Їжачок».

38. Карачун  Дарину,  ученицю  Малосадівського  НВК  «ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  – 
ДНЗ» Привільненської сільської ради Рівненської області, з роботою: «Воля- 
найкращі хвилини життя».

39. Карнаух  Мирославу,  ученицю  КЗ  «Малобілозерської  спеціалізованої 
естетичної  школи-інтернат  ІІ-ІІІ  ступенів  «Дивосвіт»  Запорізької  обласної 
ради Запорізької області, з роботою: «Грайливий вітер».

40. Карпельову  Варвару,  ученицю  7  класу  Новогуйвинської  гімназії 
Житомирського району Житомирської області, з роботою: «Носоріг».



41. Кібіш  Юлію,  ученицю  Сарненської  гімназії  №3  Рівненської  області,  з 
роботою: «Гордість лева».

42. Коваль Ірину, вихованку гуртка «Творча майстерня», ЦНТТУМ м. Калуш 
Івано-Франківської області, з роботою: «Ара з Амазонських лісів».

43. Колесник  Вікторію,  ученицю  8  класу  Ружинської  гімназії  Житомирської 
області, з роботою: «Бегемот».

44. Колодницьку  Вікторію,  ученицю  8  класу  Пісківської  загальноосвітньої 
школи  І-ІІІ  ступенів  Станишівської  сільської  ради  Житомирського  району 
Житомирської області, з роботою: «Турако».

45. Кононець  Камілу,  ученицю  Іванівського  ліцею  №2  Іванівської  селищної 
ради Генічеського району Херсонської області, з роботою: «Лисиця».

46. Кононець  Камілу,  ученицю  Іванівського  ліцею  №2  Іванівської  селищної 
ради Генічеського району Херсонської області, з роботою: «Зебра».

47. Корнієнко Ельвіру, ученицю Шевченківського закладу ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№2 Кілійської міської ради Одеської області, з роботою: «Тюлень-монах».

48. Корнійчука  Євгенія,  учня  9  класу  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів 
№27 м. Житомира Житомирської області, з роботою: «Король лев».

49. Котлярчук  Дарину,  ученицю  Миколаївської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів 
Овідіопольської ОТГ Одеської області, з роботою: «Одуд».

50. Кошового  Олександра,  вихованця  Старомлинівського  Центру  дитячої  та 
юнацької  творчості  Великоновосілківського  району  Донецької  області,  з 
роботою: «Пантера плямиста».

51. Красиворон Алісу, вихованку гуртка «Природа і творчість» Міської станції 
юних натуралістів м. Миколаєва, з роботою: «Колібрі».

52. Кривулю Марію, ученицю Світлодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 
м. Світлодарськ Донецької області, з роботою: «Лисиця».

53. Крупєльницьку Аліну, ученицю Доброолександрівської  ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Овідіопольської селищної ради Одеської області, з роботою: «Заєць-русак».

54. Левченко  Тетяну,  вихованку  гуртка  «Палітра»  КЗ  «Центр  позашкільної 
освіти»  Тетіївської  міської  ради  Київської  області,  з  роботою:  «Екзотичні 
тукани».

55. Матвієнка  Владислава,  вихованця  Лебединського  центру  позашкільної 
освіти Лебединської  міської ради Сумської  області,  з  роботою: «Лебедина 
вірність».

56. Михайленко  Максима,  учня  КЗ  «Опорного  закладу  загальної  середньої 
освіти  «Престиж»  Гуляйпільської  міської  ради  Запорізької  області,  з 
роботою: «Лелеки».



57. Міхелєву  Юлію,  вихованку  комунального  закладу  «Центр  позашкільної 
роботи  та  дитячої  творчості»  Кам’янської  міської  ради  Дніпропетровської 
області, з роботою: «Пугач».

58. Молошнюк Марину, ученицю 10 класу КЗ «НВК Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – гімназія № 6 ВМР», з роботою: «Тукан».

59. Недашківську  Єлизавету,  вихованку  студії  образотворчого  мистецтва 
«Колорит»  Дитячого  естетико-натуралістичного  центру  «Камелія»  м. 
Бровари Київської області, з роботою: «Синиця чубата».

60. Неловко Ірину, ученицю  Середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№6  м.  Сєвєродонецька  Луганської  області,  з  роботою:  «Вітання  з 
Луганщини».

61. Ничипорчука  Владислава,  учня  загальноосвітнього  навчально-виховного 
комплексу  №11  Херсонської  міської  ради  м.  Херсон,  з  роботою: 
«Американська голуба підв’язувальна змія».

62. Павленко Інессу, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» комунального 
закладу  позашкільної  освіти  «Широківський  Центр  дитячої  творчості» 
Широківської селищної ради Дніпропетровської області, з роботою: «Сова».

63. Пастущак  Олесю,  вихованку  Бродівського  центру  дитячої  та  юнацької 
творчості  Бродівської  районної  ради  Львівської  області,  з  роботою: 
«Мустанг».

64. Перепічко  Юлію,  вихованку  гуртка  «Екологічна  майстерня»  дитячої 
екологічної  станції  м.  Івано-Франківськ  Івано-Франківської  області,  з 
роботою: «Довгоп’ят».

65. Пістуна Тимофія,  учня КЗ «Пологівської ЗОШ І-ІІІ  ст.  №4» Пологівської 
міської ради Запорізької області, з роботою: «Качка мандаринка».

66. Поліщук Анну, вихованку гуртка «Палітра» КЗ «Центр позашкільної освіти» 
Тетіївської міської ради Київської області, «Бурий ведмідь».

67. Полякову  Марію,  ученицю  Криворізької  загальноосвітньої  школи  №73 
Дніпропетровської області, з роботою: «Зелені богомоли…».

68. Потопальську Вероніку, вихованку Роменського центру позашкільної освіти 
та  роботи  з  талановитою  молоддю  імені  Івана  Кавалерідзе,  з  роботою: 
«Лисички».

69. Пустовйотову Аріну, вихованку Глухівського міського центру позашкільної 
освіти  Глухівської  міської  ради  Сумської  області,  з  роботою:  «Дружня 
сімейка»,

70. Різнеченко  Ангеліну,  ученицю Шахтарського  закладу  загальної  середньої 
освіти І-ІІІ ступенів Великоновосілківської селищної ради Донецької області, 
з роботою: «Папуга».



71. Романову  Ольгу,  ученицю  Нагірнянської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Ренійської 
міської ради Одеської області, з роботою: «Білоплечий орлан».

72. Румянцеву  Олесю,  вихованку  комунального  позашкільного  навчального 
закладу «Центр дитячої та юнацької творчості»  Слов’янської міської ради 
Донецької області, з роботою: «Лисеня».

73. Савчин  Вікторію,  ученицю  8  класу  ЗЗСО  І-ІІІ  ступенів  с.  Великосілки 
Новояричівської  селищної  ради  Львівського  району  Львівської  області, 
«Сімейка річкових бобрів».

74. Савчук Марту, вихованку гуртка «Технічний дизайн» Івано-Франківського 
міського  центру  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді  Івано-
Франківської області, з роботою: «Карпати кличуть!».

75. Сапко  Марину,  ученицю  Любимівського  закладу  дошкільної,  повної 
загальної  середньої  освіти  №1  Любимівської  селищної  ради  Каховського 
району Херсонської області, з роботою: «Телятко».

76. Сахарова  Тимура,  вихованця  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: «Веселий жирафа».

77. Сергійчук Дарину, вихованку зразкової художньої студії «Чарівна палітра» 
Маневицький центр творчості дітей та юнацтва, Маневицької селищної ради, 
Камінь  –  Каширського  району,  Волинської  області,  з  роботою: 
«Імператорські пінгвіни».

78. Сергійчук Дарину, вихованку зразкової художньої студії «Чарівна палітра» 
Маневицький центр творчості дітей та юнацтва, Маневицької селищної ради, 
Камінь – Каширського району, Волинської області, з роботою: «Лось».

79. Смірнову Олександру,  ученицю 8 класу Левківського ліцею Глибочицької 
сільської  ради  Житомирського  району  Житомирської  області,  з  роботою: 
«Мамина любов (жирафи)».

80. Соловьову Софію, вихованку гуртка «Юні друзі природи» КЗ «Запорізького 
обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді 
Запорізької обласної ради м. Запоріжжя, з роботою: «Кінь».

81. Софуоглу  Тимур-Аслана, учня  Херсонського  навчально-виховного 
комплексу  №48  Херсонської  міської  ради,  з  роботою:  «Берегиня  дикої 
природи».

82. Супрунова  Богдана,  учня  7  класу  Черняхівської  гімназії  Черняхівської 
селищної  ради  Житомирського  району  Житомирської  області,  з  роботою: 
«Чарівний тукан».



83. Сухоняк  Софію,  ученицю  Монастирецького  ЗЗСО  Горінчівської  ТГ 
Хустівського району Закарпатської області, з роботою: «Тигр».

84. Сухоняк  Софію,  ученицю  Монастирецького  ЗЗСО  Горінчівської  ТГ 
Хустівського району Закарпатської області, з роботою: «Повелитель неба».

85. Таранюк Олександру та Шевчук Катерину, учениць ЗШ І-ІІІ ступенів №3 м. 
Калинівка  Калинівської  міської  територіальної  громади  Хмільницького 
району Вінницької області, з роботою: «Плащеносна ящірка».

86. Тишик Вероніку, ученицю 8 класу Погорільського закладу середньої освіти 
І-ІІІ  ступенів  Семенівської  міської  ради  Чернігівської  області,  з  роботою: 
«Лисинчата».

87. Ткаченко Наталю, вихованку гуртка «Чарівна веселка» Будинку творчості 
дітей  та  юнацтва  Інгульського  району  Миколаївської  міської  ради 
Миколаївської області, з роботою: «Ніч в Африці».

88. Ткачук Аліну, ученицю 7 класу Пустомитівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 
імені Василя Кучабського Львівської області, з роботою: «Орел –Беркут».

89. Удод  Юлію,  вихованку  гуртка  «Творча  майстерня»,  ЦНТТУМ м.  Калуш 
Івано-Франківської області, з роботою: «Квакша червоноока».

90. Федорчука Євгенія, учня 9 класу Коростенської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів №5 Житомирської області, з роботою: «Гордий орел».

91. Фролову Ірину, вихованку гуртка «Основи біології» Комунального закладу 
Дунаєвецької  міської  ради  «Станція  юних  натуралістів»  Хмельницької 
області, з роботою: «Лелеки».

92. Хайло  Юлію,  вихованку  гуртка  «Клас  образотворчого  мистецтва» 
комунального  закладу  «Вовчанська  дитяча  музична  школа»  Вовчанської 
міської ради Чугуївського району Харківської області, з роботою: «Синиця 
чубата».

93. Циганкову  Марину,  ученицю  комунального  закладу  «Середня 
загальноосвітня  школа  №40»  Камя’нської  міської  ради  Дніпропетровської 
області, з роботою: «Кумедне мавпеня».

94. Черних  Віталіну,  ученицю  Мелітопольської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №24 
Мелітопольської  міської  ради  Запорізької  області,  з  роботою:  «Яскраві 
колібрі»,

95. Чорноус Дарію, ученицю 9 класу Сунківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Березняківської сільської ради Черкаської області, з роботою: «Дика 
коза».

96. Чумак Ганну, ученицю КЗ «Макарівський освітній комплекс» Ширяївської 
селищної ради Одеської області, з роботою: «Лебедина вірність».



97. Ширко  Віталія,  вихованца  КЗ  «Степанський  Будинок  дітей  та  молоді» 
Степанської селищної ради Рівненської ради, з роботою: «Ластівка».

98. Шишова Олексія,  учня КЗ ЗОШ І-ІІ  ступенів» Василівської  міської  ради 
Запорізької області, з роботою: «Олень».

99. Шкалаберду Андрія, учня Новгород-Сіверської державної гімназії ім. К.Д. 
Ушинського Чернігівської області, з роботою: «Нічний варотовий».
100. Шпаченко Яну, ученицю обласного закладу «Болградська гімназія ім. 
Г.С.  Раковського» Одеської області, з роботою: «Собака – друг людини». 

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

ІІ місце 

(80 балів)

1. Александрову  Тетяну,  ученицю  Криворізької  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів   №108 
Довгинцівського  району  Дніпропетровської  області   м.  Кривий  Ріг,  з 
роботою: «Риба клоун».

2. Алексєєнко Алісу, вихованку гуртка «Малюнок і живопис» Апостолівського 
Будинку дитячої творчості Дніпропетровської області, з роботою: «Яскравий 
махаон».

3. Андрущук Анастасію, ученицю 7 класу комунального закладу «Навчально-
виховний комплекс «ЗНЗ –дошкільний навчальний заклад №26» Кам’янської 
міської ради Дніпропетровської області, з роботою: «Гієна плямиста».

4. Арчакову  Аміну,  вихованку  гуртка  «Аквамарин»  комунального 
позашкільного  навчального  закладу  «Одеський  центр  дитячої  та  юнацької 
творчості «Еврика» Одеської області, з роботою: «Олені».

5. Багній  Оксану,  вихованку  КЗ  «Степанський  Будинок  дітей  та  молоді» 
Степанської селищної ради Рівненської ради, з роботою: «Лебідь-шипун».

6. Баришнікова Олексія, учня Чернігівської ЗОШ №3 Чернігівської міської ради 
Чернігівської області, з роботою: «Веселий папуга».

7. Бартич  Тетяну,  ученицю  Часовоноярського  закладу  загальної  середньої 
освіти І-ІІІ ступенів №17 м. Часів Яр Донецької області, з роботою: «Рудий 
мисливець».

8. Батій Іллю, вихованця гуртка «Юні квітникарі» КЗ «Запорізького обласного 
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Запорізької 
обласної  ради  на  базі  КЗ  «Малобілозерської  спеціалізованій,  з  роботою: 
«Райський куточок».



9. Белову Надію, вихованку гуртка «Творча майстерня «Креатив» Станції юних 
натуралістів  Каховської  міської  ради  м.  Каховка  Херсонської  області,  з 
роботою: «Морж звичайний».
10.  Бессараб  Даніїла,  вихованця  гуртка  «Лікарські  рослини»  Мар’їнської 
станції  юних  натуралістів  Донецької  області,  з  роботою:  ««Хвилястий 
Австралійський папужок Лорі».
11.  Блащук  Вікторію,  ученицю  класу  образотворчого  мистецтва 
комунального  закладу  «Захарівська  дитяча  музична  школа»  Захарівської 
селищної ради Одеської області, з роботою: «Перед штормом».
12. Блищик Оксану, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Берегіня» 
КЗ Кагарлицької  міської  ради   «Кагарлицький  центр  дитячої  та  юнацької 
творчості» м. Кагарлик Київської області, з роботою: «Леопардова сімейка».
13.  Богатирьова  Клима,  учня  комунального  закладу  освіти  «Середня 
загальноосвітня школа №114» ДМР Дніпропетровської області,  з  роботою: 
«Сумна панда».
14.  Бондар  Варвару,  вихованку  гуртка  Кодимського  «Центр  дитячої  та 
юнацької творчості Кодимської міської ради» Одеської області, з роботою: 
«Колібрі».
15.  Бондар  Дар’ю, вихованку  комунального  позашкільного  навчального 
закладу «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Еврика» м. Одеса, з 
роботою: «Заєць».
16. Бондарук Ірину, вихованку центру позашкільної освіти Богородчанської 
селищної  ради  Івано-Франківської  області,  з  роботою:  «Хамелеон-
красунчик».
17.  Брицуна  Артема,  учня  Коростенської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ 
ступенів №9 Житомирської області, з роботою: «Пінгвін імператорський».
18.   Буцяк  Аделіну,  ученицю  Більмацького  спеціалізованого  закладу 
загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  «Інтелект»  Більмацької  селищної 
ради Пологівського району Запорізької області, з роботою: «Совенятко».
19.  Васильченко  Дар’ю,  вихованку  гуртка  «Джерельце»  КЗ  «Волинського 
районного будинку дитячої  та юнацької  творчості»  Волноваської  районної 
ради Донецької області, з роботою: «Мешканець Сафарі».
20. Ватулу Павла,  учня Градизької гімназії  імені Героя України О. Білаша 
Градизької  селищної  ради  Полтавської  області,  з  роботою:  «Жовтогрудні 
синички».
21.  Вівчар  Мар’яну  та  Іванову  Анастасію,  учениць  Ірпінськоі 
загальноосвітньої  школі  І-ІІІ  ступенів  №17  м.  Ірпінь  Київської  області,  з 
роботою: «Розумній погляд тигра».



22.  Вівчар  Мар’яну  та  Іванову  Анастасію,  учениць  Ірпінськоі 
загальноосвітньої  школі  І-ІІІ  ступенів  №17  м.  Ірпінь  Київської  області,  з 
роботою: «Лис».
23. Волкович Ніку,  ученицю Бабинського ліцею Бабинської сільської ради 
Рівненської області, з роботою: «Веселе цуценя».
24.  Ворожбитюк  Анастасію,  ученицю Бабинської  ЗОШ  Кельменецької  ТГ 
Чернівецької області, з роботою: «Ягуар».
25.  Ганжу  Єлізавету,  ученицю  Дружківської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №17 
Дружківківської міської ради  Донецької області, з роботою: «Материнство».
26.  Геращенко  Сергія,  учня   Доброолександрівської   ЗОШ  І-ІІІ  ступенів 
Овідіопольської  селищної  ради  Одеської  області,  з  роботою:  «Погляд 
хижака».
27.  Гергало  Вероніку,  ученицю  9  класу  Зубковицької  загальноосвітньої 
школи  І-ІІІ  ступенів  Олевської  міської  ради  Коростенського  району 
Житомирської області, з роботою: «Козуля європейська».
28. Гетманець Микиту, учня ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 м. Дружківка Донецької 
області, з роботою: «Смугастий спокій».
29.   Голомашевич  Богдану,  ученицю  7  класу  Бузовицького  НВК 
Кельменецької ТГ Чернівецької області, з роботою: «Граціозна велич коня».
30.  Голощапову  Ольгу,  ученицю  Коростського  ліцею  Сарненської  ОТГ 
Рівненської області, «Куокка».
31.  Горбач  Вікторію,  ученицю  Криворізької  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів   №88 
Довгинцівського  району  Дніпропетровської  області   м.  Кривий  Ріг,  з 
роботою: «Жирафи».
32.  Гребенюка  Владислава,  учня  Веселодолинської  ЗОШ  І-ІІ  ступенів 
Глобинської міської ради Полтавської області, з роботою: «Коала».
33. Губера Володимира, вихованця художньої студії «Барви» ЦДТ «Веселка» 
Франківського району м. Львів Львівської області, з роботою: «Лелеки».
34.  Гуцуляк  Марію,  вихованку  гуртка  «Юні  географи-дослідники» 
Глибоцького  РБТДЮ на  базі  Чернівецького  ЗЗСО Чернівецької  області,  з 
роботою: «Панда».
35.  Данісову  Анну,  Вихованку  гуртка  «Образотворче  мистецтво» 
комунального  закладу  «Компаніївський  центр  дитячої  та  юнацької 
творчості»  Компаніївської  селищної  ради  Кіровоградської  області,  з 
роботою: «Бегемот».
36.  Дехтяр Дениса, учня 8-А класу Березнівського ліцею №2 Березнівської 
міської  ради  Рівненського  району  Рівненської  області,  з  роботою: 
«Полуничний коктейль».



37.  Деяк  Анастасію,  ученицю  Монастирецького  ЗЗСО  Горінчівської  ТГ 
Хустівського району Закарпатської області, з роботою: «Зайка».
38.  Довгалюк  Марію,  ученицю  Миколаївської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №47 
Миколаївської міської ради Миколаївської області, з роботою: «Лев».
39.  Донченко  Матвія,  учня  7-Б  класу  комунального  закладу  освіти  «СЗШ 
№88»  Дніпровської  міської  ради  Дніпропетровської  області,  з  роботою: 
«Змагання».
40.  Драгушинець  Крістіну,  ученицю Монастирецького  ЗЗСО Горінчівської 
ТГ  Хустівського  району  Закарпатської  області,  з  роботою:  «Лісовий 
красень».
41.  Дробницю  Дмитра,  учня  8-Б  класу  Новоселицької  гімназії 
Новоселицького ОТГ Чернівецької області, з роботою: «Ми уміємо співати, 
говорити, танцювати…».
42.  Дронь Дарью, ученицю Економіко-гуманітарного ліцею №8 ім. Василя 
Стуса м. Краматорськ Донецької області, з роботою: ««Фенек в пустелі».
43.  Дятлову  Альону,  ученицю  9  класу  Павлівського  ЗЗСО  Вугледарської 
міської  ради  Мар’їнського  району Донецької  області,  з  роботою:  «Папуга 
АРА».
44. Євстаф’єву Софію, вихованку гуртка «Юний художник» Комунального 
позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» 
м. Слов’янськ Донецької області, з роботою: «Пташка».
45.  Єдинак  Юлію, ученицю  Галицького  ліцею  ім.  Я.  Осмомисла  Івано-
Франківської області, з роботою: «Лелека».
46.  Єрмоленка Богдана,  вихованця  комунального  закладу  «Васильківський 
центр  позашкільної  освіти»  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  виконавчого 
комітету  Васильківської  селищної  ради  Васильківського  району 
Дніпропетровської області, з роботою: «Дике поросятко».
47. Єфімець Єлізавету, ученицю Доброолександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Овідіопольської селищної ради Одеської області, з роботою: «Лисиця».
48. Журбу Дарію, ученицю Пирятинського ліцею Пирятинської міської ради 
Полтавської області, з роботою: «Пернатий красень».
49.  Заруднєву Анну,  ученицю 9 класу Житомирського екологічного ліцею 
№24 Житомирської області, з роботою: «Ворон і вовк».
50. Змієвську Неллі, вихованку Сєвєродонецького міського центру еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  з  роботою:  «Австралійські 
квакші».
51.  Зурначан  Маргариту,  ученицю  Михайлівсько-Рубежівського  ЗЗСО 
Київської області, з роботою: «Папуга».



52. Ігнатенко Христину, ученицю Корюківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів№ 1  Корюківської  міської  ради  Чернігівської  області,  з  роботою: 
«Козуля на галявині».
53.  Каранду  Анну, вихованку  гуртка  «Креативне  рукоділля»  Дитячого 
естетико-натуралістичного центру «Камелія» м. Бровари Київської області, з 
роботою: «Тукан-пташка екзотична».
54.  Карпачову Анастасію,  ученицю 10 класу загальноосвітньої  школи  І-ІІІ 
ступенів №7 ім.  В.В.  Бражевського м.  Житомира Житомирської  області,  з 
роботою: «Каркал».
55.  Катриченко  Богдану,  вихованку  центру  дитячої  та  юнацької  творчості 
Краснопільської  селищної  ради  Сумської  області,  з  роботою:  «Жителі 
Антарктики».
56. Кім Крістіну, вихованку гуртка «Лікарські рослини» Ренійської районної 
станції юних натуралістів Одеської області, з роботою: «Чапля».
57. Кіоссе Сніжану, ученицю Дмитрівського навчально-виховного комплексу 
ім. С.С.  Курогло Болградської районної ради Одеської області,  з  роботою: 
«Фламінго».
58. Коваль Ірину, вихованку гуртка «Творча майстерня», ЦНТТУМ м. Калуш 
Івано-Франківської області, з роботою: «Карпатський беркут».
59.  Коваль Мілану та  Сірик Олесю,  вихованок гуртка  «Чарівний олівець» 
КЗШ №130  Дніпропетровської області, з роботою: «Руда красуня».
60.  Ковальчук  Ольгу,  вихованку  Дяківського  ЗЗСО  І-ІІ  рівнів  с.  Дяківка 
Гайсинського району Вінницької області, з роботою: «Колібрі».
61.  Козлову Вікторію,  ученицю 7 класу Павлівського ЗЗСО Вугледарської 
міської ради Мар’їнського району Донецької області, з роботою: «Єнот».
62.  Колесник  Крістіну,  ученицю  Миколаївської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів 
Овідіопольської ОТГ Одеської області, з роботою: «Пінгвін».
63.  Колісник  Марію,  ученицю 7-Г  класу  Тернопільської  загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №19, з роботою: «Синичка».
64.  Комарову  Каріну,  ученицю  9  класу  Станишівської  загальноосвітньої 
школи  І-ІІІ  ступенів  Станишівської  сільської  ради  Житомирського  району 
Житомирської області, з роботою: «Допитливий тукан».
65.  Коновальчук  Вікторію,  ученицю  7  класу  Коднянського  ліцею 
Станишівської сільської ради Житомирського району Житомирської області, 
з роботою: «Австралійський спринтер».
66.  Косован  Вікторію,  ученицю  8  класу  КЗ  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ 
ступенів №14 Вінницької міської ради», з роботою: «Мандаринка».
67.  Костову  Марію,  вихованку  Ренійського  центру  дитячої  та  юнацької 
творчості м. Рені, з роботою: «В пошуках їжі».



68.  Костову  Олену,  вихованку  Ренійського  центру  дитячої  та  юнацької 
творчості м. Рені, з роботою: «Лісова прогулянка».
69. Кошелєву Вікторію, ученицю 7 класу Павлівського ЗЗСО Вугледарської 
міської ради Мар’їнського району Донецької області, з роботою: «Колібрі».
70. Кошиль Марію, ученицю Глобинської гімназії  №1 імені В.Є. Курченка 
Глобинської  міської  ради  Полтавської  області,  з  роботою:  «Нікаразький 
голуб».
71.  Кошового Олександра, вихованця Старомлинівського Центру дитячої та 
юнацької  творчості  Великоновосілківського  району  Донецької  області,  з 
роботою: «Видра річкова».
72. Кривулю Марію, ученицю Світлодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів  Світлодарської міської ради Донецької області, з роботою: «Білий 
кінь».
73.   Крижанівську  Анастасію,  ученицю  7-Б  класу  Криворізької 
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №45  Дніпропетровської  області,  з 
роботою: «Лисиця фенек».
74.  Крижанівську  Ірину,  ученицю Галицького  ліцею ім.  Я.  Осмомисла  м. 
Галич Івано-Франківської області, з роботою: «Фламінго».
75.  Кудіну  Катерину,  вихованку  гуртка  «Флористики  та  фітодизайн 
інтер’єру»  Миколаївського  обласного  еколого-натуралістичного  центру 
учнівської молоді Миколаївської області, з роботою: «Єнот».
76. Курганову Анастасію, вихованку гуртка «Природа і  творчість» Міської 
станції юних натуралістів м. Миколаєва, з роботою: «Рожеве диво».
77.  Лазаренко  Олену,  вихованку  комунального  закладу  «Станція  юних 
натуралістів»  Радомишльської  міської  ради  Житомирського  району 
Житомирської області, з роботою: «Жираф».
78.  Лапоногову  Анастасію,  вихованку Лебединського  центру позашкільної 
освіти Лебединської міської ради Сумської області, з роботою: «Я маленьке 
тигренятко».
79. Левченко Тетяну, вихованку гуртка «Палітра» КЗ «Центр позашкільної 
освіти»  Тетіївської  міської  ради  Київської  області,  з  роботою:  «Лелеки 
України».
80. Лелеко Анастасію, вихованку комунального закладу «Петрівський центр 
дитячої та юнацької творчості» Петрівської селищної ради Кіровоградської 
області, з роботою: «Бик».
81.  Линдюка  Олега,  вихованця  гуртка  «Образотворче  мистецтво» 
Комунального  закладу  Яблунівський  ЦДТ  Яблунівської  селищної  ради 
Косівського району Івано-Франківської області, з роботою: «Лелече щастя».



82. Лисак Вікторію, вихованку арт-студії  «Яскрава» комунального закладу 
позашкільної  освіти  «Олександрівський  центр  дитячої  та  юнацької 
творчості»  Олександрівської  селищної  ради  Кропивницького  району 
Кіровоградської області, з роботою: «Лісове життя взимку».
83. Лисун Олександру, ученицю 7 класу Бахмацького ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 
Бахмацької  міської  ради  Чернігівської  області,  з  роботою:  «Годувальниці 
нашого краю».
84.  Лозинську Ірину,  вихованку  гуртка  «Рисунок  та  графіка»  Городоцької 
Малої академії мистецтв ім. П. Андрусіва, з роботою: «Рись».
85. Майстренко Анастасію, вихованку гуртка «Основи наукових досліджень» 
Станції юних натуралістів Каховської міської ради М. Каховка Херсонської 
області, з роботою: «Ара червоний».
86. Маринець Валерію, вихованку гуртка «Біологія людини» Закарпатського 
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської 
області, з роботою: «Носоріг».
87.  Мартинець  Софію,  ученицю  7  класу  Сінгурівської  загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Новогуйвинської селищної ради Житомирського району 
Житомирської  області,  з  роботою:  «Ходить  тато  пелікан  –  ловить  рибу 
малюкам».
88.  Матвійчук Марію, вихованку гуртка  «Фарби природи» Міської  станції 
юних натуралістів м. Миколаєва, з роботою: «Жираф».
89.   Матолу  Тетяну,  ученицю  6  класу  Лінцівського  ліцею  Середнянської 
селищної ради Закарпатської області, з роботою: «Король звірів».
90.  Машуту Мар’яну,  ученицю загальноосвітньої  школи І-ІІ  ступенів  села 
Перемилів Хоростківськогої міської ради Тернопільської області, з роботою: 
«Олень».
100. Мельникову Маргариту, ученицю Краснопільського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 
Березанського району Миколаївської області, з роботою: «Орел степовий».
101.  Митро  Домініку,  ученицю Шишлівського опорного закладу загальної 
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Холмківської  сільської  ради  Закарпатської 
області, з роботою: «Велика панда у бамбуковому лісі».
102.  Молошнюк Марину, ученицю 10 класу КЗ «НВК Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів – гімназія № 6 ВМР», з роботою: «Сойка».
103.   Моторну  Євгенію,  ученицю  Навчально-виховного  комплексу  №2 
Покровської  міської  ради  Донецької  області,  з  роботою:  «Хамелеон-
маскувальник».
104. Мотреску Вероніку, ученицю 9 класу Павлівського ЗЗСО Вугледарської 
міської ради Мар’їнського району Донецької області, з роботою: «Зебра».



105.  Недашківську  Єлизавету,  вихованку  студії  образотворчого  мистецтва 
«Колорит»  Дитячого  естетико-натуралістичного  центру  «Камелія»  м. 
Бровари Київської області, з роботою: «Синиця чубата».
106. Нестеренко Вероніку, вихованку Будинку дитячої творчості Кремінської 
районної ради Луганської області, з роботою: «Символ рідного краю».
107.  Ніколаєва  Ігоря,  учня  Болградського  навчально-виховного  комплексу 
«Спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів-ліцей»  Болградської  районної  ради 
Одеської області, з роботою: «Зробили годівничок для зимуючих птахів».
108. Новицьку Світлану, ученицю Бердичівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 11 Житомирської області, з роботою: «Синиця велика».
109.  Орел  Єлизавету,  ученицю  комунального  закладу  «Підгородненська 
загальноосвітня  школа  №3  І-ІІІ  ступенів»  Підгородненської  міської  ради 
Дніпровського району Дніпропетровської області, з роботою: «Сова вухата».
110.  Осух  Божену,  вихованку  гуртка  «Творча  майстерня»,  ЦНТТУМ  м. 
Калуш Івано-Франківської області, з роботою: «Лев з Ефіопської області».
111.Отечко Софію, вихованку гуртка «Народний художній колектив» Студії 
образотворчого мистецтва «Жар-птиця». Будинок творчості дітей та юнацтва 
в м. Мирноград Донецької області, з роботою: «Тигр».
112. Паламарчука Іллю, учня Майківського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ступенів» с. 
Майків Гощанської ТГ Рівненської області, з роботою: «Пухнасте диво».
113.  Панченко  Олександру,  ученицю  КЗ  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ 
ступенів  «Успіх»  Новобогданівської  сільської  ради   Мелітопольського 
району Запорізької області, з роботою: «Вовк та вовчиця».
114.  Перепічку  Юлію,  вихованку  гуртка  «Екологічна  майстерня»  дитячої 
екологічної  станції  м.  Івано-Франківськ  Івано-Франківської  області,  з 
роботою: «Лісова мишівка».
115.  Петрову  Софію,  ученицю  Березнівського  ліцею  №2  Березнівської 
міської  ради  Рівненського  району  Рівненської  області,  з  роботою: 
«Пронизливий погляд».
116.  Піддубну Катерину,  ученицю Миколаївської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №10 
Миколаївської міської ради Миколаївської області, з роботою: «Орлан».
117. Пістуна Тимофія, учня КЗ «Пологівської ЗОШ І-ІІІ ст. №4» Пологівської 
міської ради Запорізької області, з роботою: «Вовк звичайний».
118.  Поліщук Анну,  вихованку  гуртка  «Палітра»  КЗ «Центр  позашкільної 
освіти» Тетіївської міської ради Київської області, з роботою: «Ягуар».
119. Попович Соломію, ученицю 9-В класу ОЗ «Мостицький ЗЗСО №1 І-ІІІ 
ступенів» Мостицької  міської  ради Львівської  області,  з  роботою:  «Павич 
звичайний».



120.  Потопальську  Вероніку,  вихованку  Роменського  центру  позашкільної 
освіти та роботи з талановитою молоддю імені Івана Кавалерідзе, з роботою: 
«Червона панда».
121.  Радченко  Артура,  учня  Білозерської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №18 
Білоозерської міської ради Ровенської області, з роботою: «Жирафи».
122. Румянцеву Олесю, вихованку комунального позашкільного навчального 
закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  м.  Слов’янськ  Донецької 
області, з роботою: «мій вірний пес».
123.  Сакача  Роланда,  учня  Паладь-Комарівецької  ЗОШ І-ІІІ  ступенів 
Ужгородської  районної  ради Закарпатської  області,  з  роботою: «Крокодил 
нільський».
124.  Семенченко  Анастасію,  вихованку  УПО  «Соняшник»  Студії 
образотворчого  мистецтва  «Палітра»  м.  Біла  Церква  Київської  області,  з 
роботою: «Австралія».
125. Семикоза Данила, учня Євсузького ліцею Біловодської селищної ради 
Луганської області, з роботою: «Лось звичайний».
126.  Сидоренко  Ірину,  ученицю  Лубенського  закладу  загальної  середньої 
освіти  І-ІІІ ступенів №4 м. Лубни Полтавської області, з роботою: «Спалах 
блискавки2».
127.  Синельник  Дар’ю,  вихованку  гуртка  «Юні  лісівники»  Роменського 
центру позашкільної  освіти та роботи з  талановитою молоддю імені Івана 
Кавалерідзе, з роботою: «Імпала».
128. Сівак Діану,  вихованку гуртка «Декоративний розпис» Локачинського 
районного  Будинку  школяра  Волинської  області,  з  роботою:  «Рожевий 
фламінго».
129.  Сковородко  Юлію,  ученицю  Комишанської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №26 
Херсонської міської ради Херсонської області, з роботою: «Фазани».
130.  Сліпко  Дарію,  вихованку  КЗ  «Новосанжарський  БДЮТ 
Новосанжарської селищної ради» Полтавської області, з роботою: «Одуд».
131.  Слободяник  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Біологія  для  допитливих» 
Вінницька обласна станція юних натуралістів, з роботою: «Квезал».
132. Смик Анастасію, ученицю Рудківської філії КЗ «Китайгородський ЗЗСО 
І-ІІІ ступенів» Дніпропетровської області, «Птахи рідного краю».
133.  Сопільняк  Вікторію,  ученицю 10  класу  комунального  закладу  освіти 
«Середня  загальноосвітня  школа  №  56»  Дніпровської  міської  ради 
Дніпропетровської області, з роботою: «Тропічні красуні».
134.  Софуоглу  Тимур-Аслана, учня  Херсонського  навчально-виховного 
комплексу №48 Херсонської міської ради, з роботою: «Руда улесниця».



135. Стройнову Марію, вихованку гуртка «Веселка» Городненської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів  Городненської  сільської  ради  Болградського  району  Одеської 
області, з роботою: «Бабка».
136. Струтинську Лілію, вихованку гуртка «Творча майстерня», ЦНТТУМ м. 
Калуш Івано-Франківської області, з роботою: «Лелека з Карпат».
137.  Табаку  Валерію,  ученицю  закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ 
ступенів №2 ВЦА м. Торецьк Донецької області, з роботою: «Коали».
138. Тараско Софію, ученицю Бірківської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені І.А. Цюпи 
Зіньківської міської ради Полтавської області, з роботою: «Мене тривожить 
тиша ночі»
139.  Тишик Вероніку,  ученицю 8  класу  Погорільського  закладу  середньої 
освіти  І-ІІІ  ступенів  Семенівської  міської  ради  Чернігівської  області,  з 
роботою: «Туканчики».
140. Тхіппхавонгсай Христину, ученицю Дорогобузької гімназії Бабинської 
сільської ради Рівненської області, з роботою: «Цілий день у лісі дятел..».
141.  Тютюнник  Юлію,  ученицю  Лубенської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №10 
Лубенської міської ради Полтавської області, з роботою: «Фламінго».
142.  Углицького  Романа,  учня  8-А  класу  КЗШ  І-ІІІ  ступенів  №17 
Дніпропетровської області, з роботою: «Іволга».
143. Удод Юлію, вихованку гуртка «Творча майстерня», ЦНТТУМ м. Калуш 
Івано-Франківської області, з роботою: «Кумка жовточерева з Карпат».
144. Ус Кіру, вихованку гуртка «Образотворчого мистецтва» КПНЗ  ЦДЮТ 
«Гармонія»  КМР  Довгинцівського  району   Дніпроперовської  області  м. 
Кривий Ріг, з роботою: «Лелека».
145. Фантаз Єлизавету,  ученицю Мелітопольської ЗОШ І-ІІІ  ступенів №20 
Мелітопольської міської ради Запорізької області, з роботою: «Удод».
146.  Федончук  Любов,  ученицю  7  класу, вихованку  гуртка  «Стежинками 
природи»  Чернівецького  міського  ЦЕНТУМ,  з  роботою:  «Рожевий 
фламінго».
147.  Філоненко  Дар’ю  та  Шпарєву  Вікторію,  учениць  Криворізької 
педагогічної гімназії Криворізької міської ради Дніпропетровської області, з 
роботою: «Червоний серед зеленого листя».
148.  Харлову  Анну,  ученицю  комунального  закладу  «Середня 
загальноосвітня школа №6 м. Покров Дніпропетровської області», з роботою: 
«Український красень».
149.  Хацкевич Марію, Кручко Ольгу, вихованок музичної школи імені Б.М. 
Лятошинського  Житомирської  міської  ради  Житомирської  області,  з 
роботою: «Інія».



150.  Ховряткову  Вероніку,  вихованку  Блистівського  навчально-виховного 
комплексу  Новгород-сіверської  міської  ради  Чернігівської  області,  з 
роботою: «У жирафів радість».
151. Хотинську Анжеліку, вихованку гуртка «Джерельце» КЗ «Волинського 
районного будинку дитячої  та юнацької  творчості»  Волноваської  районної 
ради Донецької області, з роботою: «Ранковий співак».
152.  Чорномор  Сніжану,  вихованку  гуртка  «Образотворче  мистецтво» 
Онуфріївського  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості 
Кіровоградської області, з роботою: «Переконливий погляд».
153.Чорноус Дарію, ученицю 9 класу Сунківської загальноосвітньої школи І-
ІІІ  ступенів  Березняківської  сільської  ради  Черкаської  області,  з  роботою: 
«Жираф».
154. Чугунову Крістіну,  ученицю Лубенського закладу загальної  середньої 
освіти  І-ІІІ  ступенів  №4 м.  Лубни Полтавської  області,  з  роботою: «Сіра 
динаміка».
155. Шептор Анастасію, вихованку гуртка «Географічне краєзнавство» КПНЗ 
ЦДЮТ «Гармонія» КМР Довгинцівського району  Дніпроперовської області 
м. Кривий Ріг, з роботою: «Погляд – це тайна душі».
156. Шпаченко Яну, ученицю обласного закладу «Болградська гімназія ім. 
Г.С.  Раковського» Одеської області,  вихованку гуртка «Чарівна палітра», з 
роботою: «Ластівнки».
157.  Яременко  Мар’яну,  ученицю  8  класу  опорного  закладу  загальної 
середньої  освіти  Пулинська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів 
Житомирського району Житомирської області, з роботою: «Птахи України. 
Снігурі».

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

ІІІ місце 
(60 балів)
1.  Аксьоненко  Катерину,  ученицю  КЗ  «Сватівський  ліцей  №1»  Сватівської 

міської ради Луганської області, з роботою: «Чаплі – наші пернатя друзі!».
2.  Алексіну Олесю, ученицю КЗ «Новосанжарський БДЮТ Новосанжарської 

селищної ради» Полтавської області, з роботою: «Качки прилетіли».
3.  Ангельчєву  Валентину,  ученицю  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  дошкільного 

навчального  закладу  Олександрівського  НВК  Болградської  районної  ради 
Одеської області, з роботою: «Красень півень».



4.  Андрієнко  Поліну,  ученицю  Криворізької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ 
ступенів  №102  Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської  області,  з 
роботою: «Чарівний колібрі».

5.  Андрійченко Марину, ученицю 7-Б класу комунального закладу Сумської 
обласної ради Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною 
підготовкою Сумської області, з роботою: «Лелека».

6.  Байстрюченко Діану, ученицю Лебединського закладу середньої освіти І-ІІІ 
ступенів №3 Лебединської міської ради Сумської області, з роботою: «Сова».

7. Байцар Валерію, ученицю 6-Б класу Кам’янець-Подільської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №6 Хмельницької області, з роботою: «Тихе полювання 
великої кішки».

8. Бамбуряк Ангеліну, ученицю Кадубовецької ЗЗСО І-ІІІ ступенів Чернівецької 
області, з роботою: «Тукан».

9. Бахаєву  Людмилу,  вихованку  Житомирського  міського  центру  науково-
технічної  творчості  учнівської  молоді  Житомирської  області,  з  роботою: 
«Мудра сова».

10. Баченіну Єву, ученицю Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№102  Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської  області,  з  роботою: 
«Колібрі».

11. Безрукову  Олену,  ученицю  Дружківської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №17  м. 
Дружківка Донецької області, з роботою: «Добридень».

12. Белову Надію, ученицю Малокаховського ЗЗСО  Каховської  міської ради 
Херсонської області, з роботою: «Вінценосний журавель».

13. Бельо Максима, учня 7 класу Сторожиницької загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Холмківської сільської ради Ужгородського району Закарпатської 
області, з роботою: «Краса».

14.  Бережну  Аліну,  ученицю  Яснопільщанського  навчально-виховного 
комплексу:  Яснопільщанська  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  – 
Яснопільщанський  дошкільний  навчальний  заклад  Липоводолинської 
селищної ради Сумської області, з роботою: «Червоний кардинал».

15. Бернштейн Кароліну, ученицю 7 класу Чернівецької спеціалізованої школи 
ОРТ №41Чернівецької області, з роботою: «Руденька красунечкка».

16. Беспалову Дарину, вихованку гуртка «Чарівний пензлик» Голованівського 
Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Голованіської  селищної  ради 
Кіровоградської області, з роботою: «Їжачки».

17. Білокінь Віту, ученицю 8-А класу Помічнянської загальноосвітньої школи І-
ІІІ  ступенів  №3  Помічнянської  міської  ради  Кіровоградської  області,  з 
роботою: «Родичі (Жирафи)».



18. Білявського  Єгора,  вихованця  гуртка  «Образотворче  мистецтво»  КПНЗ 
«Центр  дитячої  та  юнацької  творчості  «Гармонія»  м.  Кривий  Ріг 
Дніпропетровської області, з роботою: «Лікар лісу».

19. Бойка Єгора, учня Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №102 
Криворізької міської ради Дніпропетровської області,  з роботою: «Веселий 
фламінго».

20. Бойко Вікторію,  ученицю Охрамієвицької  ЗОШ І-ІІ  ступенів Крюківської 
міської ради Чернігівської області, з роботою: «Руденька господарочка лісу».

21.  Бойко  Ірину,  вихованку  гуртка  «Пізнай  себе»  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  «Юннати»  Боярської  міської  ради  Київської 
області, з роботою: «Королева нашого лісу».

22. Бойко  Софію, ученицю  Тавричанського  опорного  комунального  закладу 
загальної  середньої  освіти  ім.  О.  Гатила  Тавричанської  сільської  ради 
Каховського району Херсонської області, з роботою: «Лисиця».

23. Бойко  Юлію,  ученицю першотравенської  загальноосвітньої  школи №1 м. 
Першотравенськ Дніпропетровської області, з роботою: « Мустанг».

24. Болотнюк Олександру, ученицю Івачківської гімназії Здовбицької сільської 
ради Рівненської області, з роботою: «Прилетіла чапля сіра…».

25. Бондаренко  Анастасію, ученицю  Економіко-гуманітарного  ліцею  №8  ім. 
Василя  Стуса  Краматорської  міської  ради  Донецької  області,  з  роботою: 
«Сніданок».

26. Бондарєву Діану, учениця закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
№20  військово-цивільної  адміністрації   м.  Торецьк  Донецької  області,  з 
роботою: «Степова красуня».

27. Бороздіну  Юлію,  Бузько  Валерію,  Довбня  Ангеліну,  Ковкрак  Дар’ю, 
Тищенко Касандру, учениць Кам’янопотоківського ЗЗСО ім. М.С.Новохатька 
Кам’янопотоківської сільської ради Полтавської області, з роботою: «У світі 
птахів».

28. Браткову  Аріну,  Вихованку  гуртка  «Зелена  економіка»  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  «Юннати»  Боярської  міської  ради  Київської 
області, з роботою: «Закохана жирафа».

29. Бунавіну Максиму,  учню 8-Б класу Березнівського ліцею №2 Березнівської 
міської ради Рівненського району Рівненської області,  з  роботою: «Ковток 
насолоди».

30. Бурим Ксенію та Гречко Марію, вихованок гуртка «Юні фенологи» центру 
еколого-натуралістичної  творчості  «Юннати»  Боярської  міської  ради 
Київської області, з роботою: «Їжак європейський».

31. Бурлаку  Валерію,  вихованку  гуртка  «Юний  еколог»  Миколаївського 
обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  на  базі 



Киряківської ЗЗСО  І-ІІІ ступенів Веснянської сільської ради Миколаївської 
районної ради Миколаївської області, з роботою: «Рись звичайна».

32. Буцій Діану, ученицю 7-Г класу Тернопільської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів №19, з роботою: «Лисиця».

33. Вакарчук Марину, ученицю Опришківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Глобинської 
міської ради Полтавської областіЮ з роботою: «Фламінго рожевий».

34. Варвінського Андрія, учня Лубенської ЗОШ І-ІІІ ступенів №10 Лубенської 
міської ради Полтавської області, з роботою: «Птах».

35. Варданян  Бориса,  вихованця  гуртка  «Аквамарин»  комунального 
позашкільного  навчального  закладу  «Одеський  центр  дитячої  та  юнацької 
творчості «Еврика» Одеської області, з роботою: «Черепаха».

36. Варданян  Заріне,  ученицю Первомаївського  ЗПЗСО  Верхньорогачинської 
селищної ради Каховського району Херсонської області, з роботою: «Олень 
благородний».

37. Васильченко  Дар’ю,  вихованку  гуртка  «Джерельце»  КЗ  «Волинського 
районного будинку дитячої  та юнацької  творчості»  Волноваської  районної 
ради Донецької області, з роботою: «Олень».

38. Ватулу  Павла,  учня  Градизької  гімназії  імені  Героя  України  О.  Білаша 
Градизької  селищної  ради  Полтавської  області,  з  роботою:  «Барвисті 
папуги».

39. Ващенко  Лілію,  Журавську  Христину,  Литвиненко  Іванну,  Учениць 
Михайлівського закладу  І-ІІІ  ступенів Лебединської міської ради Сумської 
області,  вихованок творчого об’єднання «Художній розпис» Лебединського 
центру позашкільної освіти Лебединської  міської ради Сумської області,  з 
роботою: «Річковий будівельник».

40. Великород  Вікторію,  вихованку  гуртка  «Образотворче  мистецтво»  КПНЗ 
«Центр  дитячої  та  юнацької  творчості  «Гармонія»  м.  Кривий  Ріг 
Дніпропетровської області, з роботою: «Щеглик».

41. Верхуша Варвара, ученицю Стахорощинської загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області, з роботою: 
«Лось – окраса нашого краю».

42. Вихованці гуртка «Юні квіткарі», учнів Кушугумської гімназії «Інтелект», 
Кушугумської  ОТГ,  Запорізького  району  Запорізької  області,  з  роботою: 
«Тваринний світ Запорізького краю».

43. Вишнякову  Владиславу  та  Соловей  Вікторію,  вихованок  гуртка  «Юні 
фенологи»  центру  еколого-натуралістичної  творчості  «Юннати»  Боярської 
міської ради Київської області, з роботою: «Тукан великий». 

44. Віконську Христину, вихованку гуртка «Куток живої природи» ОЕНЦУМ 
Івано-Франківської області, з роботою: «Придністровський бобер».



45. Вовканич  Юлію,  ученицю  Іршавського  ліцею  Іршавської  міської  ради 
Закарпатської області, з роботою: «Карпатська рись».

46. Вознюк Анну,  ученицю 9 класу Ярннівської загальноосвітньої  школи І-ІІ 
ступенів  Сарненського  району  Рівненської  області,  вихованку  гуртка 
«Чарівний  пензлик»,   роботою:  «Яструб  перепелятник  –  яскравий 
представник рідного Полісся».

47. Войтович  Ганну,  ученицю  7  класу  Великодобронського  ліцею 
Великодобронської  сільської  ради  Ужгородського  району  Закарпатської 
області, з роботою: «Слон і слоненя».

48. Волошина Даніеля,  вихованця гуртка «Відповідальне споживання» центру 
еколого-натуралістичної  творчості  «Юннати»  Боярської  міської  ради 
Київської області, з роботою: «Вивільга».

49. Вороніну  Діану,  ученицю  КЗ  «Темирівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів» 
Гуляйпільської  міської  ради  Пологівського  району  Запорізької  області,  з 
роботою: «На полюванні».

50. Воронкову  Мирославу,  ученицю опорного  закладу  освіти  «Торговицький 
заклад  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  імені  Є.Ф.  Маланюка» 
Новоархангельської селищної ради Голованівського району Кіровоградської 
області, з роботою: «Рожевий захват».

51. Гайдар Дар’ю, ученицю 6 класу КЗ «Криничанський ЗЗСО І-ІІ  ступенів» 
Новопокровської  селищної  ради  Дніпровського  району  Дніпропетровської 
області, з роботою: «Сірий привид».

52. Гарбузову Марію та Химичук Маргариту, вихованців музичної школи імені 
Б.М.  Лятошинського  Житомирської  міської  ради  Житомирської  області,  з 
роботою: «Тукан».

53. Гаркаву  Ольгу,  вихованку  комунального  закладу  «Чернігівська  обласна 
станція юних натуралістів» Чернігівська область, з роботою: «Виноградний 
равлик».

54. Герасименко  Олександру,  ученицю  Новомикільського  ліцею  Сватівської 
міської ради Луганської області, з роботою: «Видра відпочиває».

55. Геращенко Наталію,  ученицю Доброолександрівської   ЗОШ І-ІІІ  ступенів 
Овідіопольської  селищної  ради  Одеської  області,  з  роботою:  «Морські 
ссавці».

56. Германович  Дарію,  ученицю  Багачівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів 
Кривоозерського  району  Миколаївської  обласної  ради  Миколаївської 
області, з роботою: «Лев».

57. Герус Дар’ю, вихованку гуртка «Юні художники-аматори» Миколаївського 
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Миколаївської 
області, з роботою: «Сірий хом’як».



58. Гнатченко Алісу, вихованку студії образотворчого мистецтва «Мрія» КПНЗ 
«Міського палацу дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» м. Кривий  Ріг 
Дніпропетровської області, з роботою: «Крижень».

59. Голов Ольгу, ученицю ліцею-інтернату №21 «СТАРТ» спортивного профілю 
м. Кременчук Полтавської області, з роботою: «Птахи».

60. Голомовзу  Дарью,  ученицю  НВК  №2  м.  Немирів  Вінницької  області,  з 
роботою: «Сімейство жирафів».

61. Гоменюк  Валентину,  вихованку  гуртка  «Українські  візерунки» 
Гостомельського   центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Бучанського  району 
Київської області, з роботою: «Австралійське чудо-коала».

62. Гоннювську  Єву,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі»  Кам’янець-
Подільського позашкільного навчально-виховного об’єднання Хмельницької 
області, з роботою: «Фламінго».

63. Горбенко  Тетяну,  вихованку  комунального  закладу  «Червонослобідська 
дитяча  музична  школа»  Червонослобідської  сільської  ради  Черкаської 
області, з роботою: «Вивільга звичайна».

64. Гордієнка  Михайла,  учня  ЗЗСО №2 Токмацької  міської  ради  Запорізької 
області, з роботою: «Фазан».

65. Горобець  Ганну,  ученицю  Одеського  ліцею  №63  Одеської  міської  ради 
Одеської області,  роботою: «Панда».

66. Горошко  Тетяну,  ученицю  7  класу  комунального  закладу  «Йосипівська 
гімназія» Чоповицької селищної ради Коростенського району Житомирської 
області, з роботою: «Вірність».

67. Горулько Вероніку, ученицю КУ «Пологівський колегіум №1» Запорізької 
області, з роботою: «Єнот».

68. Гребенюк  Ганну,  ученицю  Житлівської  гімназії  Кремінського  ліцею  №1 
Кремінської міської ради Луганської області, з роботою: «Зяблик».

69. Гребенюка  Владислава,  учня  Веселодолинської  ЗОШ  І-ІІ  ступенів 
Глобинської міської ради Полтавської області, з роботою6 «Заєць-русак».

70. Гришко  Владислава,  вихованця  гуртка  «Образотворче  мистецтво»  КЗ 
позашкільної освіти «Центру освітніх інновацій Івано-Франківської міської 
ради» м. Івано-Франківськ, з роботою: «Слон».

71. Гудич  Анастасію,  ученицю  Дубенського  навчально-виховного  комплексу 
«Школа-гамназія» Рівненської області, з роботою: «Калейдоскоп тварин».

72. Гулого Дмитра,  учня 8 класу комунального закладу «Стрижівський ліцей 
опорного  закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів»  Любарської 
селищної  ради  Житомирського  району  Житомирської  області,  з  роботою: 
«Відпочинок коали».



73. Данилюка  Олександра,  учня  9  класу  Пединківського  закладу  загальної 
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Любарської  селищної  ради  Житомирського 
району Житомирської області, з роботою: «Горді красені».

74. Даничеву  Софію,  вихованку  Сєвєродонецького  міського  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді, з роботою: «Лев».

75. Дедеру  Владислава,  учня  КЗ  «Молдавська  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів» 
Привільненської  сільської  ради Дуберського  району Рівненської  області,  з 
роботою: «Руда хитрунка».

76. Деменську  Надію,  ученицю  Криворізької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ 
ступенів  №102  Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської  області,  з 
роботою: «Дятел-рятівник».

77. Деркач  Анастасію,  ученицю опорного  закладу  загальної  середньої  освіти 
Новозапорізької  школи  Долинської  сільської  ради  Запорізького  району 
Запорізької області, з роботою: «Холодний спогад»  («Горобці»).

78. Динєнкову  Катерину,  вихованку  дитячої  художньої  школи Миколаївської 
обласної ради Миколаївської області, з роботою: «Надвечір’я у Саванні».

79. Дифорт Альону, ученицю Дроздинського закладу загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів Старосільської сільської ради Рівненської області, з роботою: 
«Журавель сірий».

80. Дмитрів  Соломію,  ученицю Дубенського  навчально-виховного  комплексу 
«Школа-гімназія» Рівненської області, з роботою: «Орлан білоголовий».

81. Десятниченко  Данила,  учня  Ірпінської  ЗОШ І-ІІІ  ступенів  №17 м.  Ірпінь 
Київської області, з роботою: «Синички».

82. Довбиш Анастасію, ученицю Лубенської ЗОШ І-ІІІ ступенів №10 Лубенської 
міської ради Полтавської області, з роботою: «Синичка».

83. Довгій  Софію,  ученицю  Монастирецького  ЗЗСО  Горінчівської  ТГ 
Хустівського району Закарпатської області, з роботою: «Білченя».

84. Довгополу Анну, ученицю Міловського закладу загальної середньої освіти І-
ІІІ  ступенів  Міловської  селищної  ради  Луганської  області,  з  роботою: 
«Золотий тигр».

85. Дороган  Сніжану та  Комлач Валерію,  вихованок гуртка  «Юні фенологи» 
центру еколого-натуралістичної творчості «Юннати» Боярської міської ради 
Київської області, з роботою: «Сова сіра».

86. Драгой Орину, ученицю  Лиманської ЗОШ І-ІІІ ступенів Ренійської міської 
ради Одеської області, з роботою: «Приліт до рідних країв».

87. Євстаф’єву  Софію,  вихованку  гуртка  «Юний  художник»  Комунального 
позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» 
м. Слов’янськ Донецької області, з роботою: «Хаскі».



88. Єлісееву Ксенію,  вихованку Лисичанського центру позашкільної роботи зі 
школярами  та  молоддю  Лисичанської  міської  ради  Луганської  області,  з 
роботою: «Блакитний птах». 

89. Єрмак  Марину,  вихованку  гуртка  «Зелена  економіка»  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  «Юннати»  Боярської  міської  ради  Київської 
області, з роботою: «Пантера».

90. Єсауленко Аліну, ученицю Міловського закладу загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів Міловської селищної ради Луганської області, з роботою: «Цар-
орел».

91. Жежко  Дарину,  ученицю  опорного  закладу  НВК  «ЗОШ  І-ІІІ  ступенів-
гімназія»  смт  Турійськ  Волинської  області,  з  роботою:  «Відпочинок  у 
савані».

92. Желяскову Ксенію, ученицю Болградського НВК «Спеціалізована школа І-
ІІІ ступенів-ліцей» Болградської районної ради Одеської області, з роботою: 
«Ходить голуб по подвір’ї, розпустив біленьке пір’я».

93. Жидун Марію, ученицю Бабченського ліцею Солотвинської селищної ради 
Івано-Франківської області, з роботою: «Морська чайка».

94. Жилченко Карину,  ученицю Северодонецького  НВК Донецької  області,  з 
роботою: «Фазан звичайний».

95. Жувак  Нікіту,  учня  навчально-виховного  комплексу  «Гімназія- 
загальноосвітня  школа  І  ступеня»  Лиманської  міської  ради  Донецької 
області, з роботою: «Білка спритниця руденька».

96. Журавську  Ярославу,  ученицю  комунального  закладу  «Компаніївської 
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів»  Компаніївської  селищної  ради 
Кіровоградської області, з роботою: «Тукан. Тропічний дятел».

97. Заборожню Анастасію, ученицю Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів  №102  Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської  області,  з 
роботою: «Жираф на прогулянці».

98. Замулу Юліану, ученицю Лубенського закладу загальної середньої освіти  І-
ІІІ ступенів №4 м. Лубни Полтавської області, з роботою: «Мудра птаха».

99. Захарченка  Віктора  та  Гринчук  Анастасію,  вихованців  гуртка  «Юні 
фенологи»  центру  еколого-натуралістичної  творчості  «Юннати»  Боярської 
міської ради Київської області, з роботою: «Олень Баніні».

100. Зозулю  Ірину,  ученицю  5  класу  Комунального  закладу  «Ситковецька 
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  Райгородської  сільської  ради 
Немирівського району Вінницької області», з роботою: «Сім’я пінгвінів».

101. Зозулю  Мар’яну,  вихованку  гуртка  «Кольорознавство»  Голованівського 
Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Голованівської  селищної  ради 
Кіровоградської області, з роботою: «Павич».



102. Зубенко  Анастасію,  вихованку  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості 
Чигиринської міської ради Черкаської області, з роботою: «Грайлива панда».

103. Зурначан  Маргариту,  ученицю  Михайлівсько-Рубежівського  ЗЗСО 
Київської області, з роботою: «Синичка».

104. Іванську Дар’ю, ученицю ЗЗСО «Мурованокуриловецька школа-ліцей №1» 
Мурованокуриловецької  селищної  територіальної  громади  Могилів-
Подільського району Вінницької області, з роботою: «Лебідь».

105. Ізюмову  Карину,  ученицю  Миколаївської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №23 
Миколаївської  міської  ради  Миколаївської  області,  з  роботою:  «Миле 
панденятко».

106. Ільїну  Марію,  вихованку  КПНЗ  Одеський  ЦДЮТ  «Промінь»  Одеської 
області, з роботою: «Лебеді».

107. Іштукіну Лесю, ученицю 7-А класу Прилуцької загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів №2 Прилуцької міської ради Чернігівської області,  з роботою: 
«Косуля Європейська».

108. Іщенко Ірину, вихованку гуртка «Барвінок» комунального позашкільного 
навчального  закладу  «Одеський  центр  дитячої  та  юнацької  творчості 
«Моряна» Одеської області, з роботою: «Киця мандрівниця».

109. Калинюк  Єлизавету,  ученицю  КЗ  «Сватівський  ліцей  №6»  Сватівської 
міської ради Луганської області, з роботою: «Руда хитрунка».

110. Каплю  Валерію,  вихованку  студії  петриківського  розпису  «Дивоцвіт» 
Золотоніського будинку дитячої та юнацької творчості Черкаської області, з 
роботою: «Королівська родина».

111. Карачун  Дарину,  ученицю Малосадівського  НВК «ЗОШ І-ІІІ  ступенів  – 
ДНЗ»  Привільненської  сільської  ради  Рівненської  області,  з  роботою: 
«Зимова феєрія».

112. Каретнікова  Олександра,  вихованця  гуртка  «Квіткова  планета»  ЗПО 
«Станція юних натуралістів міста Ковеля» Волинської області,  з  роботою: 
«Волинський світанок».

113. Каронну  Аліну,  Маховську  Тетяну,  Томенко  Ліану,  учениць 
Нижньолланівського НВК Ланнівської сільської ради Полтавської області, з 
роботою: «Таємничість півночі».

114. Карпельову  Варвару,  ученицю  7  класу  Новогуйвинської  гімназії 
Новогуйвинської  селищної  ради  Житомирського  району  Житомирської 
області, з роботою: «Лисиця».

115. Карпенко  Катерину,  ученицю  Краматорської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №10  з 
профільним навчанням м. Краматорськ, з роботою: «Тукан».



116. Карякіну  Анастасію,  ученицю  7  класу  Мелітопольської  спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 23 Мелітопольської міської ради Запорізької області, 
з роботою: «Папуга».

117. Катеринчук  Марію, вихованку комунального позашкільного  навчального 
закладу «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Еврика» м. Одеса, з 
роботою: «Лисиця».

118. Катречко Романа, вихованця Ренійської станції  юних техніків Ренійської 
міської ради Одеської області, з роботою: «Хамелеон».

119. Кисіля  Назара,  вихованця  гуртка  «Палітра»  Гостомельського   центру 
творчості дітей та юнацтва Бучанського району Київської області, з роботою: 
«Пінгвін».

120. Кірічеву  Назару,  учня  Ірпінськоі  НВО  «Освіта»   Київської  області,  з 
роботою: «Контрасти природи».

121. Кіян  Валерію,  ученицю  ЗЗСО  №2  Токмацької  міської  ради  Запорізької 
області, з роботою: «Тигр».

122. Клас  образотворчого  мистецтва  с.  Вергуни,  вихованців  комунального 
закладу  «Червонослобідська  дитяча  музична  школа»  Червонослобідської 
сільської ради Черкаської області¸з роботою: «Качка-мандаринка».

123. Клімову Лізу,  вихованку гуртка «Барвінок» комунального позашкільного 
навчального  закладу  «Одеський  центр  дитячої  та  юнацької  творчості 
«Моряна» Одеської області, з роботою: «Вівця».

124. Клімову Олесю, вихованку гуртка «Барвінок» комунального позашкільного 
навчального  закладу  «Одеський  центр  дитячої  та  юнацької  творчості 
«Моряна» Одеської області, з роботою: «Корови».

125. Кметик Марту, ученицю 7-В класу Тернопільської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №19, з роботою: «Привабливий тукан».

126. Ковальову  Євгенію,  вихованку  гуртка  «Джерельце»  КЗ  «Волинського 
районного будинку дитячої  та юнацької  творчості»  Волноваської  районної 
ради Донецької області, з роботою: «Індійський друг».

127. Ковальову Ольгу, ученицю ЗЗСО №2 Токмацької міської ради Запорізької 
області, з роботою: «Заєць».

128. Ковальчук  Анну,  ученицю 8 класу комунальної  установи Миропільської 
селищної  ради  «Опорний  навчальний  заклад  «Миропільська  гімназія» 
Житомирського  району  Житомирської  області,  з  роботою:  «Могутній 
велетень».

129. Ковальчук  Ольгу,  вихованку  Дяківського  ЗЗСО  І-ІІ  рівнів  с.  Дяківка 
Гайсинського району Вінницької області, з роботою: «Сірий журавель».



130. Ковтонюк Аріну та Чудовську Кіру, вихованок музичної школи імені Б.М. 
Лятошинського  Житомирської  міської  ради  Житомирської  області,  з 
роботою: «Фламінго рожевий».

131. Козіброду  Єлизавету,  ученицю  Радививільського  ліцею  №2  ім.  П.Г. 
Стрижака  Радивилівської  міської  ради  Радивиліського  району  Рівненської 
області, з роботою: «Пінгвін імператорський».

132. Колектив  баранівського  ліцею  Біловодської  селищної  ради  Луганської 
області, з роботою: «Папуга».

133. Колієнко  Катерину,  вихованку  центру  дитячої  та  юнацької  творчості 
Краснопільської селищної ради Сумської області, з роботою: «Материнський 
інстинкт».

134. Колісника  Арсена,  учня  8  класу  Валявського  ЗЗСО  І-ІІ  ступенів 
Чернівецької області, з роботою: «Благородність оленя».

135. Команинича  Богдана,  вихованця  гуртка  «Юний  художник»  Ренійського 
центру дитячої та юнацької творчості м. Рені Одеська область, з роботою: 
«Мій відданий друг».

136. Комар Анну, ученицю Коростського ліцею Сарненської ОТГ Рівненської 
області, з роботою: «Бузковогруда сиворакша».

137. Комарову Христину, вихованку зразкового художнього колективу гуртка 
ДУМ  «Родзинка»  дитячого  центру  позашкільної  роботи  Корабельного 
району  Миколаївської  міської  ради  Миколаївської  області,  з  роботою: 
«Фламінго».

138. Коновальчук  Вікторію,  ученицю  7  класу  Коднянського  ліцею 
Станишівської  сільської  ради  Житомирського  району  Житомирської 
області, .з роботою: «Спринтер українських полів».

139. Корнійчука Андрія, учня ЗШ І-ІІІ ступенів №3 м. Калинівка Калинівської 
міської територіальної громади Хмільницького району Вінницької області, з 
роботою: «Панда».

140. Костенюк  Софію, вихованку  комунального  позашкільного  навчального 
закладу «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Евріка» м. Одеса, з 
роботою: «Лисичка».

141. Костіна Владислава, вихованець комунального позашкільного навчального 
закладу «Зеленодольський центр позашкільної роботи», з роботою: «Олень».

142. Костову Ольгу, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості Ренійської 
міської ради м. Рені Одеської області, з роботою: «Гість на галявині».

143. Котяй Олену, ученицю Дроздинського закладу загальної середньої освіти І-
ІІІ  ступенів  Старосільської  сільської  ради  Рівненської  області,  з  роботою: 
«Фламінго».



144. Кошляк  Тетяну,  ученицю  7  класу  КЗ  «Горошківське  НВО  «ЗЗСО  І-ІІ 
ступенів  –  дитячий  садок»  Тетіївської  міської  ради  Київської  області,  з 
роботою: «Білий лелека».

145. Кравця  Олександра,  учня  Первомаївського  ЗПЗСО  Верхньорогачинської 
селищної ради Каховського району Херсонської області,  з роботою: «Вовк 
дикий».

146. Кравченко Єлизавету,  ученицю спеціалізованої  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №4 з 
поглибленим вивченням англійської мови Горішньоплавнівської міської ради 
Полтавської області, з роботою: «Перегузня – рідкісний вид».

147. Кравчук Марію, ученицю 9 класу Ясногірської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів, Сарненського району, Рівненської області, з роботою: «Лось».

148. Красиворон Алісу, вихованку гуртка «Природа і  творчість» Міської станції 
юних натуралістів м. Миколаєва, з роботою: «Рисі».

149. Крижанівську Ірину, ученицю Галицького  ліцею ім. Я. Осмомисла м. Галич 
Івано-Франківської області, з роботою: «Фламінго».

150. Крисанову Дарину,  вихованку Чернігівської  дитячої  художньої  школи,  з 
роботою: «Два кролики».

151. Крістеву  Ольгу, вихованку  зразкового  гуртка  образотворчого  мистецтва 
«Веселий  вулик»  Оксамитненської  ЗОШ  ім.  І.І.  Булгарова  Болградської 
районної ради Одеської області, з роботою: «Санітар лісу».

152. Крутьян Анну, ученицю класу образотворчого мистецтва КЗ «Захарівська 
дитяча  музична  школа»  Захарівської  селищної  ради  Одеської  області,  з 
роботою: «Нічне полювання».

153. Кубіцьку  Альону,  ученицю  Щасливицького  закладу  загальної  середньої 
освіти  І-ІІ ступенів – заклад дошкільної освіти Попельнастівської сільської 
ради  Олександрівського  району  Кіровоградської  області,  з  роботою: 
«Жирафа – тварина Африки».

154. Кузик Єву, ученицю 7 класу Середнянського опорного закладу загальної 
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Ужгородської  районної  ради  Закарпатської 
області,  вихованку гуртка «Юний художник», з роботою: «Сойка, пернатий 
поліцейський».

155. Кузьмицьку  Валерію,  ученицю  КОЗО  «Новопокровський  ЗЗСО»  с. 
Новопокровка Солонянського району Дніпропетровської області, з роботою: 
«Миші».

156. Кузьміну Оксану, ученицю ЗЗСО №2 Токмацької міської ради Запорізької 
області, з роботою: «Панда».

157. Кузьму  Валерію,  ученицю  Монастирецького  ЗЗСО  Горінчівської  ТГ 
Хустівського району Закарпатської області, з роботою: «Панда».



158. Кулешу Марину, ученицю 9 класу Зарічанської загальноосвітньої школи І-
ІІІ  ступенів  Станишівської  ОТГ  Житомирського  району  Житомирської 
області, з роботою: «Лелека».

159. Кулішову  Вікторію,  ученицю  Кременчуцького  ліцею  №10  «Лінгвіст» 
Полтавської області, з роботою: «Лось».

160. Кучеренко  Карину,  вихованку  гуртка  «АРТ-декор»  комунального 
позашкільного закладу «Центр дитячої та юнацької творчості «Терноцвіт», з 
роботою: «Тукан тропічний».

161. Кушніра  Олександра  та  Кушнір  Марію,  вихованців  гуртка  «Юні 
рослинники» центру еколого-натуралістичної творчості «Юннати» Боярської 
міської ради Київської області, з роботою: «Кінь».

162. Кущ Марію, ученицю КЗ «Сватівський ліцей №7» Сватівської міської ради 
Луганської області, з роботою: «Рожеві фдамінго».

163. Лапіну Катерину, вихованку студії образотворчого мистецтва «Мрія» КПНЗ 
Міського Палацу дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» м. Кривий  Ріг 
Дніпропетровської області, з роботою: «Гиганська лісова свиня».

164. Левенець Варвару,  вихованку комунального закладу позашкільної  освіти 
«Центр позашкільної освіти» Дніпропетровської обласної ради, з роботою: 
«Хмарочоси савани – жирафи».

165. Левченко Дарину, вихованку Часовоярського Центру дитячої та юнацької 
творчості Бахмутського району Донецької області, з роботою: «Олені».

166. Легку Карину, вихованку гуртка «Умілі руки» Побузького центру дитячої 
та юнацької творчості  Побузької селищної ради Кіровоградської  області,  з 
роботою: «Совенятко».

167. Лисенко  Мар’яну,  ученицю  Криворізької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ 
ступенів  №102  Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської  області,  з 
роботою: «Щиголь на гілці».

168. Лобунець  Аліну,  ученицю  7  класу  комунальної  установи  «Руднє-
Іванівський заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів» Ємільчинської 
селищної  ради  Новоград-Волинського  району  Житомирської  області,  з 
роботою: «Бобер європейський».

169. Луцик Ярину, ученицю 9-А класу Тернопільської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №19, з роботою: «Жаба озерна».

170. Люльці  Анастасію,  учениці  7  класу  Борщівської  гімназії 
Малолюбашанської  сільської  ради  Костопільського  району  Рівненської 
області, з роботою: «Поліська хижачка».

171. Лякішеву  Іларіону,  учня  Констянтинівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №9  м. 
Констянтинівка Донецької  області, з роботою: «Самотній лемур».



172. Ляшенко Дар’ю, ученицю Євсузького ліцею Біловодської  селищної  ради 
Луганської області, з роботою: «Бабак байбак».

173. Мадревського Микиту, вихованця гуртка «Чарівна палітра» Болградського 
районного  центру дитячої та юнацької творчості Болградської районної ради 
Одеської області, з роботою: «Мешканець Одещини».

174. Мазій  Уляну,  вихованку  УПО  «Соняшник»  Студії  образотворчого 
мистецтва «Палітра» м. Біла Церква Київської області, з роботою: «Африка».

175. Мазко Вікторію, ученицю 9 класу Троковицького природничо-екологічного 
ліцею  Оліївської  ОТГ  Житомирської  області,  з  роботою:  «Лис  після 
полювання».

176. Майстренко  Вікторію,  вихованку  гуртка  «Лікарські  рослини»  «Центру 
еколого-натуралістичної  творчості  Білоцерківської  міської  ради  Київської 
області, з роботою: «А у нашому гаю чути спів пташиний».

177. Максимову  Вікторію,  вихованку  гуртка  «Народний  художній  колектив» 
Студії  образотворчого  мистецтва  «Жар-птиця» Будинок творчості  дітей та 
юнацтва  в  м.  Мирноград  Донецької  області,  з  роботою:  «Дятел  –  страж 
королів».

178. Малишенко Серафіму, ученицю Краматорської ЗОШ І-ІІІ ступенів №10 з 
профільним  навчанням  м.  Краматорськ   Донецької  області,  з  роботою: 
«Грач».

179. Мальцева Захара, учня Калениківського закладу загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області,  з  роботою: 
«На відпочинку».

180. Мамедову  Тетяну,  вихованку  гуртка  «Барвінок»  комунального 
позашкільного  навчального  закладу  «Одеський  центр  дитячої  та  юнацької 
творчості «Моряна» Одеської області, з роботою: «Змія».

181. Мангир  Ангеліну,  ученицю  КЗ  «Захарівської  дитячої  музичної  школи» 
класу образотворчого мистецтва Роздільнянського району Одеської області, з 
роботою: «Важливий пан».

182. Мансумова  Нікіту,  вихованця комунального  закладу  «Червонослобідська 
дитяча  музична  школа»  Червонослобідської  сільської  ради  Черкаської 
області, з роботою: «Сивий кінь в степу».

183. Магрело Анастасію, ученицю Сарненської гімназії №3 Рівненської області, 
з роботою: «Улюбленець сонця».

184. Маринича  Максима,  учня  Березівського  НВК  «ЗНЗ  І-ІІІ  ступенів  ДНЗ» 
Сарненського району Рівненської області, з роботою: «Глухар «Рябчик».

185. Маркульчак  Марію,  вихованку  гуртка  «Образотворче  мистецтво» 
навчального закладу Рахівського центру науково-технічної творчості м. Рахів 
Закарпатської області, з роботою: «Дика природа Карпат». 



186. Мархонос Етелю та Бажанову Марію, виховаців гуртка «Юні фенологи» 
центру еколого-натуралістичної творчості «Юннати» Боярської міської ради 
Київської області, з роботою: «Тукан великий».

187. Марчишину Марію, ученицю Болградського НВК «Спеціалізована школа І-
ІІІ  ступенів-ліцей»  Болградської  районної  ради»    Одеської  області,  з 
роботою: «Дикі та домашні тварини мешканці нашого краю».

188. Марчук Соломію та Лозіну  Ангеліну, учениць гімназії села Трубки - філії 
Павлівського ліцею Волинської області, з роботою: «Друзі наші менші».

189. Мациюк Олександру, ученицю Криворізької загальноосвітньої школи  І-ІІІ 
ступенів  №102  Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської  області,  з 
роботою: «Рожевий фламінго…».

190. Мацібору Надію, ученицю опорного закладу освіти «Новоархангельський 
заклад  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів»  Новоархангельської 
селищної ради Голованівського району Кіровоградської області, з роботою: 
«Сором’язлива пандочка».

191. Мелованцеву Діану, вихованку студії «RENAISSANCE» КЗ «Харківський 
обласний  палац  дитячої  та  юнацької  творчості»  м.  Харків,  з  роботою: 
«Журавлі».

192. Мельник Вікторію, вихованку Новобузького центру позашкільної роботи 
дітей та юнацтва Новобузької міської ради Миколаївської області, з роботою: 
«Ховрак».

193. Мельник  Юлію, вихованку  комунального  позашкільного  навчального 
закладу «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Еврика» м. Одеса, з 
роботою: «Білочка».

194. Мельницьку  Ірину,  вихованку  Миргородського  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Полтавської області, з роботою: 
«Співучий друг».

195. Микулку Ангеліну, ученицю Красносільської ЗОШ І-ІІ ступенів Гощанської 
селищної  ради  Рівненського  району  рівненської  області,  з  роботою: 
«Перепочинок».

196. Микульця  Владислава,  учня  Порошкіського  закладу  загальної  середньої 
освіти І-ІІІ ступенів Тур’є-Реметівської сільської ради Закарпатської області, 
з роботою: «Чуттєвий танок фламінго».

197. Михайленко  Максима,  учня  КЗ  «Опорного  закладу  загальної  середньої 
освіти  «Престиж»  Гуляйпільської  міської  ради  Запорізької  області,  з 
роботою: «Зебра».

198. Михайлюка  Миколу,  вихованця  гуртка  «Виготовлення  сувенірів» 
навчального закладу Рахівського центру науково-технічної творчості м. Рахів 
Закарпатської області, з роботою: «Яструб великий».



199. Мігуль  Анну,  вихованку  КПНЗ  «ЦДЮТ  «Сонях»  КМП  м.  Кривий  Ріг 
Дніпропетровської області, з роботою: «Родина левів».

200. Мінасяна Маргуша, учня 8-А класу Помічнянської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ  ступенів  №3  Помічнянської  міської  ради  Кіровоградської  області,  з 
роботою: «Сімейство лисиць – ніжність».

201. Могильницьку  Любов  та  Забавську  Анастасію,  вихованок  гуртка 
«Образотворче  мистецтво»  Монастирського  будинку  дитячої  та  юнацької 
творчості Тернопільської області, з роботою: «Санітари лісу».

202. Мороз  Дар’ю,  ученицю  Бердичівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ 
ступенів № 11 Житомирської області, з роботою: «Голуб сизий».

203. Мурзак  Олександра,  вихованця  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості 
Ренійської міської ради м. Рені Одеської області, з роботою: «Удод».

204. Мушика Данила, учня Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№102  Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської  області,  з  роботою: 
«Лірохвіст».

205. Наумік  Мілену,  вихованку  студії  образотворчого  мистецтва  «Розмай» 
Костопільського будинку школярів  та  юнацтва,  з  роботою:  «Лев – король 
звірів».

206. Невмержицьку Софію, ученицю Томахівского ліцею, Бабинської сільської 
ради, Рівненського району, Рівненської області, з роботою: «Зебра».

207. Неловко Ірину, ученицю  Середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№6 м. Сєвєродонецька Луганської області, з роботою: «Золотий дзьоб».

208. Нестеренко  Вероніку,  ученицю  КЗ  «Червоненської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів» 
Гуляйпільської  міської  ради  Пологівського  району  Запорізької  області,  з 
роботою: «Тут колись буяла ковила. І дрохва серед трави пливла».

209. Нечитайло Анну, ученицю 7-В класу Бершадської станції юних натуралістів 
Бершадської міської територіальної громади Гацсинськогорайону Вінницької 
області, з роботою: «Рожеву фламінго».

210. Нєдєву  Зінаїду,  ученицю  Ренійської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №3  Ренійської 
районної ради Одеської області, з роботою: «Зимові красені».

211. Нєдєву  Ганну,  ученицю  Ренійської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №3  Ренійської 
районної ради Одеської області, з роботою: «Лікар природи».

212. Нікітенко Вікторію,  ученицю 7 класу Мокрецького навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 
заклад» Київської області, з роботою: «Папуга тукан».

213. Ніколаєва  Ігоря,  учня  Болградського  навчально-виховного  комплексу 
«Спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів-ліцей»  Болградської  районної  ради 
Одеської області, з роботою: «Світ птахів півдня України».



214. Новікову  Анастасію,  ученицю  закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ 
ступенів №2 ВЦА м. Торецьк Донецької області, з роботою: «Хохуля».

215. Олексин  Андріану,  вихованку  гуртка  «Декоративно-образотворче 
мистецтво»  Солотвинського  ЦПО  Івано-Франкіського  району  Івано-
Франківської області, з роботою: «Верблюд».

216. Олешко Вікторію, ученицю Лохвицької ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Лохвицької 
міської ради Полтавської області, з роботою: «Воля».

217. Омелай  Дар’ю,  ученицю  Градизької  ЗОШ  І-ІІ  ступенів  №2  Градизької 
селищної ради Полтавської області, з роботою: «Жираф – велетень савани».

218. Орлову  Аніту,  ученицю  «Новооржицької  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів 
Новооржицької селищної ради» Полтавської області, з роботою: «Рись».

219. Осовського  Віктора,  Вихованця  гуртка  «Екодизайн»  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  «Юннати»  Боярської  міської  ради  Київської 
області, з роботою: «Олені».

220. Остапчук Дар’ю та Ніколашина Дмитра, вихованців гуртка «Арт-дизайн» 
Криворізької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №48  Криворізької 
міської ради Дніпропетровської області, з роботою: «Сніжний барс».

221. Островерху Іванну, ученицю Друхівського ліцею Березнівської міської ради 
Рівненського району Рівненської області, з роботою: «Світ тварин, який мене 
оточує».

222. Осух Божену, вихованку гуртка «Творча майстерня», ЦНТТУМ м. Калуш 
Івано-Франківської області, з роботою: «Закарпатський бурий ведмідь».

223. Отечко  Софію, вихованку  гуртка  «Народний художній  колектив»  Студії 
образотворчого мистецтва «Жар-птиця». Будинок творчості дітей та юнацтва 
в м. Мирноград Донецької області, з роботою: «Лисиця».

224. Павлін  Яну, вихованку  гуртка  «Художники-натуралісти-керамісти» 
Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання 
Одеської області, з роботою: «Вовча родина».

225. Павліченко Вероніку, вихованку гуртка «Художники-анімалісти» КЗ ЛОР 
«Львівський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської 
молоді» Львівської області, з роботою: «Червоновола казарка».

226. Панченко  Анастасію,  ученицю  Первомаївського  ЗПЗСО 
Верхньорогачинської  селищної  ради  Каховського  району  Херсонської 
області, з роботою: «Сова вухата».

227. Панченко Олександру, ученицю КЗ загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
«Успіх»  Новобогданівської  сільської  ради   Мелітопольського  району 
Запорізької області, з роботою: «Сім’я жирафів».



228. Пастушок  Наталі,  ученицю 8-А  класу  Березнівського  ліцею  №2 
Березнівської  міської  ради  Рівненського  району  Рівненської  області,  з 
роботою: «Саймон каже…».

229. Пашенцеву  Олександру, вихованку  гуртка  образотворчого  мистецтва 
«Аквамарин»  КПНЗ  «Одеський  ЦДЮТ  «Еврика»  Одеської  області,  з 
роботою: «Дружба».

230. Пийтер Аліну, вихованку гуртка «Українська народна вишивка» Хустської 
міської  ради  Еколого-туристичного  центру  учнівської  молоді 
Крайниківського   ЗЗСО  Закарпатської  області,  з  роботою:  «Рожевий 
фламінго».

231. Пилипаці Богдана,  вихованця гуртка «Зелена економіка» центру еколого-
натуралістичної  творчості  «Юннати»  Боярської  міської  ради  Київської 
області, з роботою: «Ведмідь на прогулянці».

232. Писарівську Альвіну, вихованку Любашівського районного центру дитячої 
та юнацької творчості Одеської області, з роботою: «Тигр».

233. Плотник Надію, ученицю Бродянського спеціалізованого закладу Загальної 
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  №1  з  поглибленим  вивченням  окремих 
предметів, з роботою: «Тукан».

234. Плюхович  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Креативне  рукоділля»  КЗ 
«Будинок  учнівської  молоді»  Зарічненської  селищної  ради  Вараського 
району Рівненської області,  роботою: «Вовк».

235. Повидала Володимира, учня 7 класу КЗ «Верхівський ЗЗОШ І-ІІІ ступенів» 
Ободівської  сільської  територіальної  громади  Гайсинського  району 
Вінницької області, з роботою: «Вінценосний журавель».

236. Полторак Кирила, учня  Біловодського ліцею №1 Біловодської селищної 
ради Луганської області, з роботою: «Папужки».

237. Полторак Софію, ученицю Біловодського ліцею №1 Біловодської селищної 
ради Луганської області, з роботою: «Панда за сніданком».

238. Попович Софію, ученицю Малолюбашанської гімназії Малолюбашанської 
сільської ради Костопільського району Рівненської області, з роботою: «Сова 
на полюванні».

239. Поронкову Уляну, ученицю Виноградівського опорного закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів зі структурним підрозділом дошкільної освіти 
Арцизької районної ради Одеської області, з роботою: «Лисенятко-малятко».

240. Правіцького  Андрія,  учня  Снячіського  ЗЗСО  І-ІІІ  ступенів  Чернівецької 
області, з роботою: «Сова».

241. Прогрущенко Аліну, ученицю Гребінківської гімназії Гребінківської міської 
ради Полтавської області, з роботою: «Пухнастик».



242. Прокопову Ольгу, вихованку гуртка комунальної установи «Центр дитячої 
та юнацької творчості м. Подільська Одеської області», з роботою: «Фазани».

243. Пташинську Анастасію, ученицю 8 класу Ружинської гімназії,  вихованку 
Будинку дитячої творчості Ружинської селищної ради Житомирської області, 
з роботою: «Косуля».

244. Пташинську  Світлану  та  Пташинську  Софію,  учениць  комунального 
закладу «Середня загальноосвітня школа №6 м. Покров Дніпропетровської 
області», з роботою: «Фенек – пустельна лисиця».

245. Пташкограй  Лілію,  вихованку  гуртка  «Юний  еколог»  Миколаївського 
обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  на  базі 
Киряківської ЗЗСО  І-ІІІ ступенів Веснянської сільської ради Миколаївської 
районної ради Миколаївської області, з роботою: «Дятел».

246. Пчолкіну  Настю,  вихованку  гуртка  «Образотворче  мистецтво»  КПНЗ 
«Центр  дитячої  та  юнацької  творчості  «Гармонія»  м.  Кривий  Ріг 
Дніпропетровської області, з роботою: «Яскравий глухар».

247. Радчука  Арсенія,  учня  Остківського  ліцею Рокитнівської  селищної  ради 
Рівненської області, з роботою: «Вивірка звичайна, або білка».

248. Радько Валерію, ученицю 8 класу ліцею №25 м. Житомира Житомирської 
області, з роботою: «Африканські красені».

249. Раку Андрія, учня ОЗ «Вирішальненська ЗОШ  І-ІІІ ступенів Сенчанської 
сільської ради Полтавської області, з роботою: «Колібрі».

250. Резнікову  Анастасію,  ученицю  Слов’янської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №6 
Слов’янської міської ради Донецької області, з роботою: «папуги».

251. Резнікову  Катерину,  ученицю  Константинівського  закладу  загальної 
середньої  освіти І-ІІІ  ступенів  №1 м.  Констянтинівка  Донецької  області,  з 
роботою: «Тхір».

252. Рехлицьку  Валерію,  вихованку  гуртка  «Задзеркалля»  комунального 
позашкільного  навчального  закладу  «Одеський  центр  дитячої  та  юнацької 
творчості «Самоцвіт» Одеської області, з роботою: «Видра з дитинчам».

253. Різнеченко Ангеліну, ученицю Шахтарського закладу загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів Великоновосілківської селищної ради Донецької області, 
з роботою: «Птахи рідного краю».

254. Робу Владиславу, ученицю Старосільської ЗОШ І-ІІІ ступенів Саратської 
селищної ради Одеської області, з роботою: «Жираф».

255. Роїк  Дар’ю,  вихованку  гуртка  «Фантазія»  комунального  закладу 
«Компаніївський  центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  Компаніївської 
селищної ради Кіровоградської області, з роботою: «Зебреня».



256. Романішена  Валентина,  вихованця  гуртка  «Художня  кераміка»  КЗ 
позашкільної освіти «Центру освітніх інновацій Івано-Франківської міської 
ради» м. Івано-Франківськ, з роботою: «Жираф».

257. Романкіну  Євгенію,  ученицю  КЗ  «Сватівський  ліцей  №1»  Сватівської 
міської ради Луганської області, з роботою: «Швидкий гепард».

258. Руденко  Михайла, вихованця  гуртка  «Аквамарин»  комунального 
позашкільного  навчального  закладу  «Одеський  центр  дитячої  та  юнацької 
творчості «Еврика» Одеської області, з роботою: «Вовк».

259. Рудніцьку  Лілію,  ученицю  Плавнівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Ренійської 
районної ради Одеської області, з роботою: «Якось у казці».

260. Рукавишникова Данила,  учня КЗ Великознам’янської  ЗОШ І-ІІІ  ступенів 
№1  Кам’янсько-  Дніпровської  міської  ради  Кам’янсько-  Дніпровського 
району Запорізької області,  роботою: «Орлан білохвостий».

261. Савченко  Лілію,  вихованку  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості 
Овруцької  міської  ради  Коростенського  району  Житомирської  області,  з 
роботою: «Слон».

262. Савчук Анну, ученицю 6 класу Височанського НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів – 
дитячий  садок»  Тетіївської  міської  ради  Київської  області,  з  роботою: 
«Лелека».

263. Савчук Марту, вихованку гуртка «Технічний дизайн» Івано-Франківського 
міського  центру  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді  Івано-
Франківської області, з роботою: «Який прекрасний світ тварин!».

264. Салабуту  Дмитра,  учня  8  класу  Бахмацького  ЗЗСО  І-ІІІ  ступенів  №1 
Чернігівської області, з роботою: «Палітра кольорів тукана».

265. Салецьку  Аліну,  вихованку  гуртка  «Фітодизайн»  Ківерівського  центру 
позашкільної освіти, Волинської області, з роботою: «Загадковий папуга».

266. Суркова  Богдана,  вихованця  гуртка  «Друге  життя  речей»  Мар’їнської 
станції юних натуралістів Донецької області, з роботою: «Цар звірів».

267. Сахарова  Тимура,  вихованця  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: «Мудра сова».

268.Свириденко Діану та Приймаченко Валерію, вихованок гуртка «Люби і знай 
свій  рідний  край»  центру  еколого-натуралістичної  творчості  «Юннати» 
Боярської міської ради Київської області, з роботою: «Пума».

269. Святенка  Данііла,  учня  7  класу  Мокрецького  навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 
заклад» Київської області, з роботою: «Колібрі».



270. Семекліт  Софію,  ученицю КУ «Пологівський  колегіум  №1»  Запорізької 
області, з роботою: «Я – маленький кенгуру».

271. Сергованцеву  Євгенію,  вихованку  гуртка  «  Палітра»  КЗ  «Волинського 
районного будинку дитячої  та юнацької  творчості»  Волноваської  районної 
ради Донецької області, з роботою: «Рожевий фламінго».

272. Сердюк Аліну, вихованку гуртка «Декоративно-образотворче мистецтво» 
Солотвинського  ЦПО  Івано-Франкіського  району  Івано-Франківської 
області, з роботою: «Лисиці на галявині».

273. Сердюк  Тетяну,  ученицю  Слов’янської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №10 
Слов’янської міської ради Донецької області, з роботою: «Погляд».

274. Синявську  Ангеліну,  ученицю  8  класу  ліцею  №5  ім.  Т.Г.  Шевченка 
Коростишівської  міської  ради  Житомирської  області,  з  роботою:  «Рожеве 
фламінго».

275. Сиродой  Дарину,  ученицю  Чайкинського  НВК,  Новгород-Сіверської 
міської ради, Чернігівської області, з роботою: «Африканський олень».

276. Сівакову  Марію,  ученицю  Криворізької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ 
ступенів  №102  Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської  області,  з 
роботою: «Удод».

277. Сіготіну Софію, вихованку гуртка «Природа рідного краю» комунального 
закладу  позашкільної  освіти  Ізмаїльської  міської  ради  «Станція  юних 
натуралістів» Одеської області, з роботою: «Моя конячка».

278. Сливку Олександру, ученицю 7 класу Чернівецької спеціалізованої школи 
ОРТ №41Чернівецької області, з роботою: «Руденька шахрайка».

279. Слизьку Дарину, ученицю ЗОШ І-ІІІ ступенів №17  м. Дружківка Донецької 
області, з роботою: «Зимно».

280. Сліпенчук Альбіну, ученицю 6 класу КЗ «Ненадихівське НВО «ЗОШ І-ІІ 
ступенів – дитячий садок» Київської області,  з роботою: «Олені».

281. Соколенко  Каріну,  вихованку  гуртка  «Дослідники  природи»  центру 
еколого-натуралістичної  творчості  «Юннати»  Боярської  міської  ради 
Київської області, з роботою: «Зацікавленка жирафа».

282. Соловей  Діану,  ученицю  8  класу  Комунального  закладу  «Ситковецька 
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  Райгородської  сільської  ради 
Немирівського району Вінницької області», з роботою: «Ранок у лісі».

283. Соснову Аліну, ученицю Міловського закладу загальної середньої освіти І-
ІІІ  ступенів  Міловської  селищної  ради  Луганської  області,  з  роботою: 
«Турботлива матусі».

284. Стадник Софію, ученицю СЗШ І-ІІІ ступенів №10 Стрийської міської ради 
Львівської області, з роботою: «По деревах стриб та скок…».



285. Статік Тетяну, ученицю Здолбунівської гімназії Здолбунівської міської ради 
Рівененської області, з роботою: «Лисичка».

286. Стебельську  Діану,  ученицю  Криворізької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ 
ступенів  №102  Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської  області,  з 
роботою: «Колібрі за сніданком».

287. Степанову Ксенію, ученицю Ренійського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-гімназія»Ренійської  міської  ради 
Одеської області, з роботою: «Руда красуня».

288. Стороженко  Олесю,  ученицю  Криворізької  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів   №89 
Довгинцівського району Дніпропетровської області м. Кривий Ріг, вихованку 
гуртка «Чарівний пензлик», з роботою: «Бенгальський тигр».

289. Суша Анастасію, ученицю Первомаївського ЗПЗСО Верхньорогачинської 
селищної ради Каховського району Херсонської області, з роботою: «Булка 
звичайна».

290. Тарасенко Аліну, вихованку гуртка «Юні овочівники» Мар’їнської станції 
юних натуралістів Донецької області, з роботою: «Крокодил».

291. Татар  Лизавету,  ученицю  Дробишевської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №9 
Лиманської  міської  ради  Донецької  області,  з  роботою:  «Найбільш 
таємничий хижак».

292. Терещук Діану, ученицю КНЗ «ЗШ  І-ІІІ ступенів 3 Козятинської  міської 
територіальної  громади»  Хмільницького  району  Вінницької  області,  з 
роботою: «Дельфін – розумний житель»

293. Тесманюк Володимира, учня Коломийського ліцею №6 м. Коломия Івано-
Франківської  області,  вихованцю  гуртка  «Аматори  рослинництва» 
Коломийського навчально-виробничого центру творчості  учнівської молоді 
м. Коломиї Івано-Франківської області, з роботою: «Пума».

294. Тимчук  Ганну,  ученицю  Сергіївської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Саратської 
селищної ради Одеської області, з роботою: «Лелека».

295. Тихоньку Катерину,  вихованку Ренійської станції  юних техніків м. Рені, 
Ренійської ОТГ Ізмаїльського району Одеської області, з роботою: «Кобра».

296. Тищенко  Марію,  ученицю  Плахтіївської  ЗОШ  №3  І-ІІІ  ступенів 
Плахтіївської сільської ради Одеської області, вихованку гуртка «Оригамі», з 
роботою: «Лісові звірі».

297. Товт  Константину,  вихованця  гуртка  «Творча  майстерня»,  ЦНТТУМ м. 
Калуш Івано-Франківської області, з роботою: «Австралійський орел».

298. Тоїчкіну  Валерію,  ученицю  Калінської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ 
ступенів  Липоводолинської  селищної  ради  Сумської  області,  з  роботою: 
«Снігур».



299. Толмачову  Дар’ю,  ученицю  Рубіжанської  спеціалізованої  школи  І-ІІІ 
ступенів  №3  Рубіжанської  міської  ради  Луганської  області,  з  роботою: 
«Горностай».

300. Томашевського Максима, учня 5 класу Бершадського ЗЗСО  І-ІІІ ступенів 
№3  Бершадської  міської  територіальної  громади  Гайсинського  району 
Вінницької області,з роботою: «Білий ведмідь…».

301. Тоцьку  Валерію,  ученицю КУ  «Пологівський  колегіум  №1»  Запорізької 
області, з роботою: «Танець рожевого фламінго».

302. Турбовець  Івана,  учня  Одеського  ліцею  №63  Одеської  міської  ради 
Одеської області, з роботою: «Папуга ара».

303. Учнівський колектив 7  класу Роставицької  загальноосвітньої  школи І-ІІІ 
ступенів Вчорайшенської сільської ради Ружинського району Житомирської 
області, з роботою: «Тукан – красень з великим носом».

304. Учнівський  колектив  7  класу  Попівського  НВК  №2 Карлівської  міської 
ради Полтавської області, з роботою: «Косуля».

305. Федишин  Катерину,  вихованку  гуртка  «Декоративний  розпис» 
Локачинського районного Будинку школяра Волинської області, з роботою: 
«Лисичка».

306. Федірко  Кароліну,  ученицю  9-Б  класу  Тернопільської  загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №19, з роботою: «Пухнастий котик Сільвер».

307. Федоровську  Крістіну,  ученицю  опорного  закладу  Пирятинська 
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  6  Пирятинської  міської  ради 
Полтавської області, з роботою: «Сова вухата».

308. Федюшину Николь, вихованку гуртка «Барвінок» КПНЗ «Одеський центр 
дитячої  та  юнацької  творчості  «Моряна»  Одеської  області,  з  роботою: 
«Чорноморські чайки».

309. Філінську Альону,  вихованку Ірпінського центру позашкільної  освіти м. 
Ірпінь Київської області, з роботою: «Гепард Африки».

310. Хайло  Юлію,  вихованку  гуртка  «Клас  образотворчого  мистецтва» 
комунального  закладу  «Вовчанська  дитяча  музична  школа»  Вовчанської 
міської ради Чугуївського району Харківської області,  з роботою: «Вовк – 
символ нашого міста Вовчанськ».

311. Харченко Данила,  учню Лубенської  ЗОШ І-ІІІ  ступенів №10 Лубенської 
міської ради Полтавської області, з роботою: «Папуга».

312. Хілінську Вікторію, вихованку гуртка «Відповідальне споживання» центру 
еколого-натуралістичної  творчості  «Юннати»  Боярської  міської  ради 
Київської області, з роботою: «Панда».

313. Хілобок Олесю, вихованку гуртка Кодимського «Центр дитячої та юнацької 
творчості» Кодимської міської ради Одеської області, з роботою: «Колібрі».



314. Хілобок  Тимофія,  вихованця  гуртка  Кодимського  «Центр  дитячої  та 
юнацької творчості» Кодимської міської ради Одеської області, з роботою: 
«Черепаха».

315. Хлєбнікову Ангєліну, ученицю Одеського ліцею №63 Одеської міської ради 
Одеської області, з роботою: «Мешканці лісу».

316. Хлистову  Валентину,  вихованку  гуртка  «Юний еколог»  Миколаївського 
обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  на  базі 
Киряківської ЗЗСО  І-ІІІ ступенів Веснянської сільської ради Миколаївської 
районної ради Миколаївської області, з роботою: «Вивірка».

317. Хорошко Вікторію та Щербакову Дар’ю, учениць Спеціалізованої середньої 
школи  №17  І-ІІІ  ступенів  з  поглибленим  вивченням  іноземних  мов  м. 
Сєвєродонецька Луганської області, з роботою: «Лісові друзі».

318. Храмову Владу, вихованку гуртка «Клаптикова мозаїка» Будинку творчості 
дітей  та  юнацтва  Інгульського  району  Миколаївської  міської  ради 
Миколаївської області, з роботою: «Малинівка».

319. Цвєткову  Заріну,  вихованку  комунального  закладу  позашкільної  освіти 
«Обласний  еколого-натуралістичний  центр»  Житомирської  обласної  ради 
Житомирської області, з роботою: «Хамелеон».

320. Цимбалюк Софію, ученицю Друхівського ліцею Березнівської міської ради 
Рівненського району Рівненської області, з роботою:  «Рожева мрія».

321. Чайковського Тимофія, вихованця гуртка «Лікарські рослини» Мар’їнської 
станції юних натуралістів Донецької області, з роботою: «Ліскулька».

322. Чамбул Діану, ученицю Миколаївської гімназії №3 Миколаївської міської 
ради Миколаївської області, з роботою: «Король звірів».

323. Чепцова  Сергія,  вихованця  гуртка  «Лікарські  рослини»  Закарпатського 
обласного  еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської 
області, з роботою: «Жираф».

324. Чергинець  Дарину,  ученицю  Лубенського  закладу  загальної  середньої 
освіти  І-ІІІ ступенів №4 м. Лубни Полтавської області, з роботою: «У ритмі 
танго».

325. Черевко  Вікторію,  вихованку  гуртка  «Акцент»  Комунального 
позашкільного навчального закладу «Центра дитячої та юнацької творчості» 
м. Слов’янськ Донецької області, з роботою: «Молодий леопард».

326. Чередніченко  Анастасію,  вихованку  зразкового  художнього  колективу 
гуртка ДУМ «Родзинка» дитячого центру позашкільної роботи Корабельного 
району  Миколаївської  міської  ради  Миколаївської  області,  з  роботою: 
«Олень».

327. Черепяну  Дарину,  вихованку  ЦДЮТ  Горішньоплавнівської  міської  ради 
Полтавської області, з роботою: «Пантера на полюванні».



328. Черкасову  Вікторію,  ученицю  Великокринківської  ЗОШ  І-ІІ  ступенів 
Глобинської міської ради Полтавської області, з роботою: «Птах-секретар».

329. Чернюка  Максима,  вихованця  Дитячо-юнацього  центру  туризму  та 
екологічної  роботи м.  Славута Хмельницької  області,  з  роботою: «Синиця 
звичайна».

330. Черткову Маргариту, вихованку студії «RENAISSANCE» КЗ «Харківський 
обласний  палац  дитячої  та  юнацької  творчості»  м.  Харків,  з  роботою: 
«Їжачок».

331. Чіх Андрія, вихованця гуртка «Палітра» Гостомельського  центру творчості 
дітей та юнацтва Бучанського району Київської області, з роботою: «Тукан».

332. Чічіюк  Катерину,  ученицю  ЗШ  І-ІІІ  ступенів  с.  Голендри  Калинівської 
міської територіальної громади Хмільницького району Вінницької області, з 
роботою: «Мешканці чорного лісу».

333. Чорну  Аріну,  вихованку  гуртка  «Еко-майстреня»  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  «Юннати»  Боярської  міської  ради  Київської 
області, з роботою: «Колібрі».

334. Чорну Катерину, вихованку гуртка «Художня кераміка» КЗ позашкільної 
освіти «Центру освітніх інновацій Івано-Франківської міської ради» м. Івано-
Франківськ, з роботою: «Лелека».

335. Шабанову Лючію, ученицю 7-Г класу КЗ «Царичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів» 
смт Царичанка Дніпропетровської області, з роботою: «В гаю».

336. Шайногу  Юлію,  ученицю  Пронозівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Градтзької 
селищної ради Полтавської області, з роботою: «Папуга».

337. Шбіб  Лілію,  вихованку  Благовіщенського  центру  дитячої  та  юнацької 
творчості Благовіщенської міської ради Кіровоградської області, з роботою: 
«Тигр».

338. Шевчук Дашу, ученицю Танської гімназії Дмитрушківської сільської ради 
Черкаської області, з роботою: «Лебедина вірність».

339. Шелеста  Антона,  учня  Тамаринської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Снігурівського 
району Миколаївської області, з роботою: «Чарівний велетень».

340. Шмидт  Яну,  ученицю  Доброолександрівської   ЗОШ  І-ІІІ  ступенів 
Овідіопольської селищної ради Одеської області, з роботою: «Цар звірів».

341. Шпак  Валерію,  ученицю Дробишевської  ЗОШ І-ІІІ  ступенів  Лиманської 
міської ради Донецької області, з роботою: «Птахи вранішньої зорі».

342. Шпур  Наталію,  ученицю  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  с. 
Березовичі Зимнівської ОТГ Волинської області, з роботою: «Заяча родина».

343. Швець Анастасію, ученицю 9 класу НВК ЗШ І-ІІІ ступенів №3 гімназії м. 
Тульчин Тульчинської міської територіальної громади Тульчинського району 
Вінницької області, з роботою: «Щиглик».



344. Юрчак  Марію,  ученицю  Доброолександрівської   ЗОШ  І-ІІІ  ступенів 
Овідіопольської селищної ради Одеської області, з роботою: «Павич».

345. Юшковського  Юрія,  вихованця  гуртка  «  Палітра»  КЗ  «Волинського 
районного будинку дитячої  та юнацької  творчості»  Волноваської  районної 
ради Донецької області, з роботою: «Краса рівного краю».

346. Яковенко Уляну,  вихованку студії  образотворчого  мистецтва  «вернісаж» 
Васильківського  міського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Київської 
області, з роботою: «Жирафа з малюком».

347. Яковец Ольгу,  вихованку зразкового художнього колективу гуртка ДУМ 
«Родзинка»  дитячого  центру  позашкільної  роботи  Корабельного  району 
Миколаївської міської ради Миколаївської області, з роботою: «Рись».

348. Яковець Юлію, вихованку гуртка «Люби і знай свій рідний край» центру 
еколого-натуралістичної  творчості  «Юннати»  Боярської  міської  ради 
Київської області, з роботою: «Панда».

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  тварин  Всеукраїнського  конкурсу  дитячого 
малюнка «Зоологічна галерея»:

1.Аввакумовій  А.О,  вчителю  Ренійського  навчально-виховного  комплексу 
«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-гімназія»  Ренійської  міської  ради 
Одеської області.

2.Аздравіній  Світлані  Володимирівні,  керівнику  гуртка  «Юні  рослинники» 
центру еколого-натуралістичної творчості «Юннати» Боярської міської ради 
Київської області.

3.Акімову О.О, вчителю Шахтарського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів Великоновосілківської селищної ради Донецької області.

4.Александровській  Г.Л,  вчителю  загальноосвітнього  навчально-виховного 
комплексу №11 Херсонської міської ради м. Херсон.

5.Алєксєєнко  О.Г.,вчителю  КЗ  «Ненадихівське  НВО  «ЗОШ  І-ІІ  ступенів  – 
дитячий садок» Київської області.

6.Антипенко О.М, вчителю Калаглійської ЗОШ І-ІІІ ступенів Овідіопольської 
ОТГ Одеської області.

7.Артинюк  Наталії  Вікторівні,  вчителю  біології  Малолюбашанської  гімназії 
Малолюбашанської  сільської  ради  Костопільського  району  Рівненської 
області.



8.Бабченко  О.В,  керівнику  гуртка  «  Палітра»  КЗ  «Волинського  районного 
будинку  дитячої  та  юнацької  творчості»  Волноваської  районної  ради 
Донецької області.

9.Баніт  О.Я.,  вчителю  Пісківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів 
Станишівської сільської ради Житомирського району Житомирської області.

10. Барвінченко  О.В,  вчителю  Констянтинівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №9  м. 
Констянтинівка Донецької  області.

11. Безкоровайній О.О, керівнику гуртка «Творча майстерня «Креатив» Станції 
юних натуралістів Каховської міської ради м. Каховка Херсонської області 
області.

12. Березовській   Вікторії   Вікторівні,  керівнику  гуртка  «Юні  квітникарі» 
Кам’янець-Подільського  позашкільного  навчально-виховного  об’єднання 
Хмельницької області.

13. Білик  Ірині  Петрівні  ,  вчителю  Краснопільського  ЗЗСО  І-ІІІ  ступенів 
Березанського району Миколаївської області.

14. Боговик  Л.В.,  вчителю  КЗ  «Червоненської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів» 
Гуляйпільської міської ради Пологівського району Запорізької області.

15. Боднар  Н.А.,  керівнику  гуртка  «Основи  біології»  Комунального  закладу 
Дунаєвецької  міської  ради  «Станція  юних  натуралістів»  Хмельницької 
області.

16.Бодянчук  Т.Ю.,  керівнику  гуртка  «Палітра»  Кельменецького  ДЮЦ 
Кельменецької ТГ Чернівецької області.

17. Божко Наталії Віталіївні,  вчителю Миколаївської ЗОШ  І-ІІІ ступенів №10 
Миколаївської міської ради Миколаївської області.

18. Бойчук Тетяні Миколаївні, вчителю комунального закладу «Компаніївської 
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів»  Компаніївської  селищної  ради 
Кіровоградської області.

19. Бондар Л.А., вчителю Слов’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів №10 Слов’янської 
міської ради Донецької області.

20. Бондаренко  Сергію  Миколайовичу,  керівнику  гуртка  «Образотворче 
мистецтво» Онуфріївського районного центру дитячої та юнацької творчості 
Кіровоградської області.

21. Борзенець Ірині Володимирівні, керівнику гуртка «Юні фенологи» центру 
еколого-натуралістичної  творчості  «Юннати»  Боярської  міської  ради 
Київської області.

22. Борисовій   Наталії  Анатоліївні,  вчителю  біології  та  екології  ЗЗСО  №2 
Токмацької міської ради Запорізької області.



23. Борсук  Н.С,  керівнику  гуртка  «Юні  друзі  природи»    КЗ  «Запорізького 
обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді 
Запорізької обласної ради м. Запоріжжя.

24. Бортнік  Аліні  Миколаївні,  вчителю  Сарненського  навчально-виховного 
комплексу «Школа – колегіум» Рівненської області.

25. Бугира Г.О., вчителю Станишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Станишівської сільської ради Житомирського району Житомирської області.

26. Бундєву  С.М,  керівнику  гуртка  «Веселка»  Болградського  НВК 
«Спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів-ліцей»  Болградської  районної  ради» 
Одеської області.

27. Бургоч  І.М,  керівнику  гуртка  «Лікарські  рослини»  Ренійської  районної 
станції юних натуралістів Одеської області.

28. Бурдейній  Наталі  Степанівні,  вчителю  образотворчого  мистецтва  та 
трудового навчання ЗШ І-ІІІ ступенів №3 м. Калинівка Калинівської міської 
територіальної громади Хмільницького району Вінницької області.

29. Буряк  В.В,  вчителю закладу  загальної  середньої  освіти І-ІІІ  ступенів  №2 
ВЦА м. Торецьк Донецької області.

30. Буряк  Ю.С,  керівнику  гуртка  «Ф-АРТ»  Криворізької  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів 
№108 Довгинцівського району Дніпропетровської області  м. Кривий Ріг.

31. Василенко Євгенії Анатоліївні, керівнику гуртка «Образотворче мистецтво» 
комунального  закладу  позашкільної  освіти  «Широківський  Центр  дитячої 
творчості» Широківської селищної ради Дніпропетровської області.

32. Василенко  О.В,  керівнику  Часовоярського  Центру  дитячої  та  юнацької 
творчості Бахмутського району Донецької області.

33. Васильченко  О.В,  вчителю  Світлодарської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ 
ступенів  Світлодарської міської ради Донецької області.

34. Вахнєву Ф.М., вчителю Бузовицького НВК Кельменецької ТГ Чернівецької 
області.

35. Вельковій Вікторії Миколаївні, вчителю Миколаївської ЗОШ  І-ІІІ ступенів 
№52 Миколаївської міської ради Миколаївської області.

36. Вільчинській Наталії Миколаївні, керівнику гуртка «Квіткова планета» ЗПО 
«Станція юних натуралістів міста Ковеля» Волинської області.

37. Войтюк  Л.Л.,  вчителю  Зороківського  ліцею  Оліївської  сільської  ради 
Житомирського району Житомирської області.

38. Волинець  Наталії  Сергіївні, керівнику  гуртка  «Мандрування  веселкою» 
КПНЗ  «Будинок  дитячої  та  юнацької  творчості»  Балаклеївської  сільської 
ради Черкаської області.

39. Волощук  М.М,  керівнику  КПНЗ  Одеський  ЦДЮТ  «Промінь»  Одеської 
області.



40. Воронковій  А.І.,  керівнику  гуртків  комунального  закладу  позашкільної 
освіти «Центр позашкільної освіти» Дніпропетровської обласної ради.

41. Вороновій  А.І.,  керівнику  гуртків  комунального  закладу  «Васильківський 
центр  позашкільної  освіти»  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  виконавчого 
комітету  Васильківської  селищної  ради  Васильківського  району 
Дніпропетровської області.

42. Ворохту  Л.Я,  керівнику  гуртка  «Образотворче  мистецтво»  навчального 
закладу  Рахівського  центру  науково-технічної  творчості  м.  Рахів 
Закарпатської області.

43.Гайворонській  Н.В,  вчителю  «Навчально-виховного  комплексу  «Гімназія 
загальноосвітньої  школи  І  ступеня»  Лиманської  міської  ради  Донецької 
області.

44. Георгієву  О.В,  керівнику  зразкового  гуртка  образотворчого  мистецтва 
«Веселий  вулик»  Оксамитненської  ЗОШ  ім.  І.І.  Булгарова  Болградської 
районної ради Одеської області.

45. Гідрович Тетяні  Миколаївні,  керівнику гуртка «Біологія для допитливих» 
Вінницька обласна станція юних натуралістів.

46. Гнилицькій С.А, керівнику гуртка «Акцент» Комунального позашкільного 
навчального закладу  «Центра дитячої та юнацької творчості» м. Слов’янськ 
Донецької області.

47. Гончарову  М.М.,  керівнику  гуртка  «Географічне  краєзнавство»  КПНЗ 
ЦДЮТ «Гармонія» КМР Довгинцівського району  Дніпроперовської області 
м. Кривий Ріг.

48. Гончарук Ю.В., вчителю комунальної установи «Руднє-Іванівський заклад 
загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів»  Ємільчинської  селищної  ради 
Новоград-Волинського району Житомирської області.

49. Горбунову  Т.О,  керівнику  гуртка  «Народний  художній  колектив»  Студії 
образотворчого мистецтва «Жар-птиця». Будинок творчості дітей та юнацтва 
в м. Мирноград Донецької області.

50. Горобець  Наталії  Геогрівні,  вчителю  географії  Танської  гімназії 
Дмитрушківської сільської ради Черкаської області.

51. Горобчук  С.В.,  керівнику  гуртка  «Стежинками  природи»  Чернівецького 
міського ЦЕНТУМ.

52. Грабар  Світлані  Вікторівні,  вчителю  Тамаринської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів 
Снігурівського району Миколаївської області.

53. Гребінь Людмилі Вікторівні, вчителю Роставицької загальноосвітньої школи 
І-ІІІ  ступенів  Вчорайшенської  сільської  ради  Ружинського  району 
Житомирської області.



54. Грековій  К.К,  керівнику  гуртка  «Акварелька»   Дмитрівського  навчально-
виховного комплексу ім. С.С. Курогло Болградської районної ради Одеської 
області.

55. Грищук Т.В., керівнику гуртків комунального закладу позашкільної освіти 
«Обласний  еколого-натуралістичний  центр»  Житомирської  обласної  ради 
Житомирської області.

56. Груновій М.А, керівнику комунального позашкільного навчального закладу 
«Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Еврика» м. Одеса.

57. Гугленко  Ірині  Валеріївні,   вчителю  англійської  мови  Криворізької 
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №102  Криворізької  міської  ради 
Дніпропетровської області.

58. Гулак  Людмилі  Олександрівні,  вчителю  Первомаївського  ЗПЗСО 
Верхньорогачинської  селищної  ради  Каховського  району  Херсонської 
області.

59. Гуменюк Н.Б., вчителю Галицького ліцею ім. Я. Осмомисла м. Галич Івано-
Франківської області.

60. Гусинській  Світлані  Василівні,  вчителю  гімназії  села  Трубки  -  філії 
Павлівського ліцею Волинської області.

61. Данилюк К.Г., вчителю Пединківського закладу загальної середньої освіти І-
ІІІ  ступенів  Любарської  селищної  ради  Житомирського  району 
Житомирської області.

62. Данилюк О.І., вчителю комунальної установи Миропільської селищної ради 
«Опорний  навчальний  заклад  «Миропільська  гімназія»  Житомирського 
району Житомирської області.

63. Деревич  Оксані  Іванівні,  керівнику  гуртка  «Декоративний  розпис» 
Локачинського районного Будинку школяра Волинської області.

64. Дзюбан  Анатолію  Миколайовичу,  вчителю  Павлівського  ЗЗСО 
Вугледарської міської ради Мар’їнського району Донецької області.

65. Дихню  Людмилі  Анатоліївні,  вчителю  КЗ  «Степівське  НВО  «ЗОШ  І-ІІ 
ступенів – дитячий садок» Тетіївської міської ради Київської області.

66. Діденко  Ларисі  Петрівні,  вчителю  біології  Деньгівського  навчально-
виховного  комплексу  «загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  заклад 
дошкільної освіти» Черкаської області.

67. Дідух-Бойчук  Тетяні  Георгіївні,  вчителю  зарубіжної  літератури 
Новоселецької гімназії Чернівецької області.

68. Діхтієвській  О.І.,  вчителю  комунального  закладу  «Стрижівський  ліцей 
опорного  закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів»  Любарської 
селищної ради Житомирського району Житомирської області.



69. Дмитрієву  О.В,  керівнику  гуртка   «Барвінок»  КПНЗ  «Одеський  центр 
дитячої та юнацької творчості «Моряна» Одеської області.

70. Домнич Х.З, керівнику гуртка «Образотворче мистецтво» КЗ позашкільної 
освіти «Центру освітніх інновацій Івано-Франківської міської ради» м. Івано-
Франківськ.

71. Доронюк  Т.М.,  керівнику  гуртків  Будинку  дитячої  творчості  Ружинської 
селищної ради Житомирської області.

72. Доронюк Тетяні  Миколаївні,  вчителю Ружинської  гімназії  Житомирської 
області.

73. Драгініч Н.А, вчителю Ірпінської НВО «Освіта»  Київської області.
74. Дубініній Т.Д, керівнику комунального позашкільного навчального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості» Слов’янської міської ради Донецької 
області.

75. Дудку  Т.І,  вчителю  КЗ  Великознам’янської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №1 
Кам’янсько-  Дніпровської  міської  ради Кам’янсько-  Дніпровського  району 
Запорізької області.

76. Дульській Анжелі  Анатоліївні,  керівнику гуртків  Кам’янець-Подільського 
позашкільного навчально-виховного об’єднання Хмельницької області.

77. Дюміній  Тетяні  Миколаївні,  вчителю  початкових  класів  Криворізької 
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №102  Криворізької  міської  ради 
Дніпропетровської області.

78.Дяченко Світлані Миколаївні, вчителю біології та екології Вчителю біології 
та екології.

79. Ємельянову І,.Б, керівнику гуртка «Фарби природи» Міської станції юних 
натуралістів м. Миколаєва.

80. Єрмоленко Тетяні Миколаївні, вчителю Охрамієвицької ЗОШ І-ІІ ступенів 
Крюківської міської ради Чернігівської області.

81. Жердєву І.С, вчителю Сергіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Саратської селищної 
ради Одеської області.

82. Жоровій Олені Петрівні, вчителю Чайкинського НВК, Новгород-Сіверської 
міської ради, Чернігівської області.

83. Завальнюк  Ірині  Володимирівні,  вчителю  Криворізької  загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №45 Дніпропетровської області.

84. Зеленівській Л.І., керівнику гуртка «Юні географи-дослідники» Глибоцького 
РБТДЮ на базі Чернівецького ЗЗСО Чернівецьк.

85. Зеленчук  Г.М,  керівнику  гуртка  «Виготовлення  сувенірів»  навчального 
закладу  Рахівського  центру  науково-технічної  творчості  м.  Рахів 
Закарпатської області.



86. Злиднєвій Н.В, керівнику гуртка «Образотворчого мистецтва» КПНЗ «Центр 
дитячої та юнацької творчості «Гармонія» м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області.

87. Зуєвій  М.В.,  вчителю  комунального  закладу  Сумської  обласної  ради 
Глухівський  ліцей-інтернат  з  посиленою  військово-фізичною  підготовкою 
Сумської області.

88. Івашкіні Анастасії Миколаївні, керівнику гуртка ДУМ «Родзинка» дитячого 
центру  позашкільної  роботи  Корабельного  району  Миколаївської  міської 
ради Миколаївської області.

89. Казаріній  Ериці  Іванівні,  керівнику  гуртка  «Біологія  людини» 
Закарпатського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської 
молоді Закарпатської.

90. Капанюк О.П.,  вчителю КЗ «Захарівської  дитячої  музичної  школи» класу 
образотворчого мистецтва Роздільнянського району Одеської області.

91. Карнаух  В.М.,  вчителю КЗ  «Малобілозерської  спеціалізованої  естетичної 
школи-інтернат  ІІ-ІІІ  ступенів  «Дивосвіт»  Запорізької  обласної  ради 
Запорізької області.

92. Карпанюк  О.П.,  вчителю  класу  образотворчого  мистецтва  комунального 
закладу  «Захарівська  дитяча  музична  школа»  Захарівської  селищної  ради 
Одеської області.

93. Карпенко  Ю.П,  керівнику  гуртка  «Основи наукових досліджень»  Станції 
юних натуралістів Каховської міської ради М. Каховка Херсонської області.

94. Карповець  Т.П.,  вчителю  Березівського  НВК  «ЗНЗ  І-ІІІ  ступенів  ДНЗ» 
Сарненського району Рівненської області.

95. Катречко К.М, керівнику Ренійської станції юних техніків Ренійської міської 
ради Одеської області.

96. Кириченко  Ірині  Олександрівні,  вчителю  Зарічанської  загальноосвітньої 
школи  І-ІІІ  ступенів  Станишівської  ОТГ  Житомирського  району 
Житомирської області.

97. Кирпичко  Л.В.,  керівнику  гуртків  Глухівського  міського  центру 
позашкільної освіти Глухівської міської ради Сумської області.

98. Кікоть  Л.А.,  вчителю  Житомирського  міського  колегіуму  Житомирської 
області.

99.Кімнатній  Наталії  Леонідівні,  керівнику  гуртка  «Чарівний  пензлик» 
Голованівського  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Голованіської 
селищної ради Кіровоградської області.

100.Клеймьоновій  Людмилі,  керівнику   УПО  «Соняшник»  Студії 
образотворчого мистецтва «Палітра» м. Біла Церква Київської області.



101.Коку С.А, директору Новоселицької ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів м. Новоселиця 
Чернівецької області.

102.Колесниковій-Колодку С.С., керівнику гуртків центру дитячої та юнацької 
творчості Краснопільської селищної ради Сумської області.

103.Колтуклу  М.Г,  керівнику  гуртка  «Чарівна  палітра»    обласного  закладу 
«Болградська гімназія  ім. Г.С. Раковського» Одеської області.

104.Корнійчуку  Л.В.,  вчителю  музичної  школи  імені  Б.М.  Лятошинського 
Житомирської міської ради Житомирської області.

105.Коробєр О.А, вчителю Плавнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Ренійської районної 
ради Одеської області.

106.Коротич Н.Г., вчителю Михайлівського закладу І-ІІІ ступенів Лебединської 
міської ради Сумської області.

107.Косташ Юлії, вчителю Здолбунівської гімназії Здолбунівської міської ради 
Рівененської області.

108.Костіну  В.П,  керівнику  гуртка  «Лікарські  рослини»  Мар’їнської  станції 
юних натуралістів Донецької області.

109.Костюшко К.В., керівнику гуртка «Фотонатуралісти» Центру позашкільної 
освіти м. Коростеня Житомирської області.

110.Кошеленко  О.А.,  керівнику  гуртківкомунального  закладу  «Станція  юних 
натуралістів»  Радомишльської  міської  ради  Житомирського  району 
Житомирської області.

111.Кравченко  Ірині  Василівні,  керівнику  гуртка  «АРТ-декор»  комунального 
позашкільного закладу «Центр дитячої та юнацької творчості «Терноцвіт».

112.Кравчук М.П., вчителю Коднянського ліцею Станишівської сільської ради 
Житомирського району Житомирської області.

113.Кравчук Р.О., вчителю Новогуйвинської гімназії Новогуйвинської селищної 
ради Житомирського району Житомирської області.

114.Кравчуку  Роману  Олександровичу,  вчителю  Новогуйвинської  гімназії 
Житомирського району Житомирської області.

115.Кривицькій Вікторії Володимирівні, керівнику гуртка «Клаптикова мозаїка» 
Будинку  творчості  дітей  та  юнацтва  Інгульського  району  Миколаївської 
міської ради Миколаївської області.

116.Крижко  С.М,  вчителю Іванівського  ліцею №2 Іванівської  селищної  ради 
Генічеського району Херсонської області.

117.Крушенівській  Ю.В.,  вчителю  Бузовицького  НВК  Кельменецької  ТГ 
Чернівецької області.

118.Кузик  Єлизаветі  Михайлівні,  вчителю  Середнянського  опорного  закладу 
загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Ужгородської  районної  ради 
Закарпатської області.



119.Кузнєцовій  І. Ю.,  вчителю  Житомирського  екологічного  ліцею  №24 
Житомирської області.

120.Кузнєцовій  А.І,  вчителю  опорного  закладу  загальної  середньої  освіти 
Новозапорізької  школи  Долинської  сільської  ради  Запорізького  району 
Запорізької області.

121.Кулабуховій Любові Іванівні, вчителю КОЗО «Новопокровський ЗЗСО» с. 
Новопокровка Солонянського району Дніпропетровської області.

122.Купліновій  Наталії  Анатоліївні,  керівнику  гуртка  «Малюнок  і  живопис» 
Апостолівського Будинку дитячої творчості Дніпропетровської області.

123.Курник А.О,  керівнику гуртка  «Аквамарин» комунального позашкільного 
навчального  закладу  «Одеський  центр  дитячої  та  юнацької  творчості 
«Еврика» Одеської області.

124. Кухаренко  Леоніду  Михайловичу,  викладачу   класу  образотворчого 
мистецтва КЗ «Вовчанська дитяча музична школа» Вовчанської міської ради 
Чугуївського району Харківської області.

125.Кучерявій О.В, вчителю  КЗ ЗОШ І-ІІ ступенів» Василівської міської ради 
Запорізької області.

126.Лавренюк Аллі Вікторівні,  керівнику гуртка «Екодизайн» центру еколого-
натуралістичної  творчості  «Юннати»  Боярської  міської  ради  Київської 
області.

127.Ларь  Н.Ю,  керівнику  гуртка  «Українська  народна  вишивка»  Хустської 
міської  ради   Еколого-туристичного  центру  учнівської  молоді 
Крайниківського  ЗЗСО Закарпатської області.

128.Лецин Іванні Володимирівні, керівнику гуртків центру позашкільної освіти 
Богородчанської селищної ради Івано-Франківської області.

129.Литвиненко Г.С., керівнику гуртків Центру дитячої та юнацької творчості 
Овруцької міської ради Коростенського району Житомирської області.

130.Литовку  Л.І,   вчителю  Дробишевської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Лиманської 
міської ради Донецької області.

131.Лісовенко Л.І,  керівнику  гуртка  образотворчого  мистецтва  «Берегіня»  КЗ 
Кагарлицької  міської  ради   «Кагарлицький  центр  дитячої  та  юнацької 
творчості» м. Кагарлик Київської області.

132.Логучек  Ернесту  Ернестовичу,  керівнику  гуртка  «Декоративно-
образотворче мистецтво» Солотвинського ЦПО Івано-Франкіського району 
Івано-Франківської області.

133.Лозинській  О.В,  вчителю   Білозерської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №18 
Білоозерської міської ради Ровенської області.



134.Лозі  Олені  Петрівні,  керівнику  гуртка  «Еко-майстреня»  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  «Юннати»  Боярської  міської  ради  Київської 
області.

135.Лохматову  Н.М,  керівнику   гуртка  «Веселка»  Городненської  ЗОШ  І-ІІІ 
ступенів  Городненської  сільської  ради  Болградського  району  Одеської 
області.

136.Лук’яновій Т.Г., вчителю Бабинської ЗОШ Кельменецької ТГ Чернівецької 
області.

137.Луцик О.О,   керівнику  гуртка  «Юні  квітникарі»  Криворізької  ЗОШ І-ІІІ 
ступенів  №88 Довгинцівського району Дніпропетровської області  м. Кривий 
Ріг.

138.Мазур  Марині  Анатоліївні,  вчителю  Миколаївської  гімназії  №3 
Миколаївської міської ради Миколаївської області.

139.Малашай  Валерію  Івановичу,  вчителю  Томахівского  ліцею,  Бабинської 
сільської ради, Рівненського району, Рівненської області.

140.Малецькій Людмилі Григорівні, вчителю біології і хімії Бахмацького ЗЗСО 
І-ІІІ ступенів №1 Чернігівської області.

141.Малишевій Тетяні Василівні,  керівнику гуртка «Зелена економіка» центру 
еколого-натуралістичної  творчості  «Юннати»  Боярської  міської  ради 
Київської області.

142.Малоголову  А.В,  керівнику  гуртка  «Креативне  рукоділля»  Дитячого 
естетико-натуралістичного центру «Камелія» м. Бровари Київської області.

143.Матяш Л.А, керівнику гуртка «Юні квітникарі» КЗ «Запорізького обласного 
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Запорізької 
обласної ради на базі КЗ «Малобілозерської спеціалізованій школі-інтернат 
ІІ-ІІІ ступенів «Дивосвіт» Запорізької обласної ради Запорізької області.

144.Мацко О.Ю., вчителю Снячіського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Чернівецької області.
145.Мацюті Ірині Вадимівні,  вчителю Миколаївської ЗОШ  І-ІІІ  ступенів №47 

Миколаївської міської ради Миколаївської області.
146.Мельник Оксані  Адамівні,  керівнику зразкової  художньої  студії  «Чарівна 

палітра»  Маневицький  центр  творчості  дітей  та  юнацтва,  Маневицької 
селищної ради, Камінь – Каширського району, Волинської області.

147.Мельник Світлані Геннадіївні, керівнику гуртка «Люби і знай свій рідний 
край» центру еколого-натуралістичної творчості «Юннати» Боярської міської 
ради Київської області.

148.Милашевській  Т.М.,  вчителю  ліцею  №25  м.  Житомира  Житомирської 
області.

149.Михайленко  Ю.М,  вчителю  КЗ  «Опорного  закладу  загальної  середньої 
освіти «Престиж» Гуляйпільської міської ради Запорізької області.



150.Михайловській  Т.М,  керівнику  гуртка  «Екологічна  майстерня»  дитячої 
екологічної станції м. Івано-Франківськ Івано-Франківської області.

151.Міховій М.С, керівнику студії «RENAISSANCE» КЗ «Харківський обласний 
палац дитячої та юнацької творчості» м. Харків.

152.Муска  Вероніці  Михайлівні,  вчителю  Середнянського  опорного  закладу 
загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Ужгородської  районної  ради 
Закарпатської області.

153.Назаренко  Катерині  Анатоліївні,  викладачу  дитячої  художньої  школи 
Миколаївської обласної ради Миколаївської області.

154.Накотенко Вікторії Василівні, керівнику арт-студії «Яскрава» комунального 
закладу позашкільної освіти «Олександрівський центр дитячої та юнацької 
творчості»  Олександрівської  селищної  ради  Кропивницького  району 
Кіровоградської області.

155.Наготнюк В.М, керівнику «Українські візерунки» Гостомельського  центру 
творчості дітей та юнацтва Бучанського району Київської області.

156.Нарбековій  Ельвірі  Тахирівні,  керівнику гуртка  «Умілі  руки» Побузького 
центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Побузької  селищної  ради 
Кіровоградської області.

157.Негарі  Тамарі  Петрівні,  вчителю  Багачівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів 
Кривоозерського  району  Миколаївської  обласної  ради  Миколаївської 
області.

158.Неділько  А.Ю.,  вчителю  Коростенської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ 
ступенів №9 Житомирської області.

159.Немошкало  Вікторії  Олександрівні  ,  керівнику  гуртка  «Чарівна  веселка» 
Будинку  творчості  дітей  та  юнацтва  Інгульського  району  Миколаївської 
міської ради Миколаївської області.

160.Непрозваній Інні Миколаївні, керівнику гуртка «Образотворче мистецтво» 
комунального  закладу  «Компаніївський  центр  дитячої  та  юнацької 
творчості» Компаніївської селищної ради Кіровоградської області.

161.Нікуліній  Людмилі  Андріївні,  вчителю  Криворізької  загальноосвітньої 
школи  І-ІІІ  ступенів  №102  Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської 
області.

162.Норець  О.О,  вчителю  Краматорської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №10  з  профільним 
навчанням м. Краматорськ.

163.Обозову О.В,  керівнику Ірпінського центру позашкільної освіти м. Ірпінь 
Київської області.

164.Обрєзан  Н.І,  керівнику  гуртка  «Друге  життя  речей»  Мар’їнської  станції 
юних натуралістів Донецької області.



165.Огієвич  Валентині  Петрівні,  вчителю  Дроздинського  закладу  загальної 
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Старосільської  сільської  ради  Рівненської 
області.

166.Олійник Н.М, вчителю Бабченського ліцею Солотвинської селищної ради 
Івано-Франківської області.

167.Олішевській  В.Б.  та  Лук’янчук  С.П.,  вчителям  Сінгурівської 
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Новогуйвинської  селищної  ради 
Житомирського району Житомирської області.

168.Ольховій  Н.І.,  вчителю  Березівського  НВК  «ЗНЗ  І-ІІІ  ступенів  ДНЗ» 
Сарненського району Рівненської області.

169.Оніщук  Н.В,  вчителю   Михайлівсько-Рубежівського  ЗЗСО  Київської 
області.

170.Охріменко Тетяні Юріївні, вчителю Ярннівської загальноосвітньої школи І-
ІІ ступенів Сарненського району Рівненської області.

171.Павко  Марині  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Лікарські  рослини» 
Закарпатського  обласного   еколого-натуралістичного  центру  учнівської 
молоді Закарпатської області.

172.Парфьоновій  Світлані  Валентинівні,  керівнику  гуртків  комунального 
закладу  «Червонослобідська  дитяча  музична  школа»  Червонослобідської 
сільської ради Черкаської області.

173.Пересунько  Ірині  Сегіївні,  керівнику  гуртка  «Арт-дизайн»  Криворізької 
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №48  Криворізької  міської  ради 
Дніпропетровської області.

174.Пінтяк З.М. керівнику гуртка «Юні охоронці природи» Старосільської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів Саратської селищної ради Одеської області.

175.Повх  Марії  Василівні,  керівнику  гуртка  «Образотворче  мистецтво» 
Комунального  закладу  Яблунівський  ЦДТ  Яблунівської  селищної  ради 
Косівського району Івано-Франківської області.

176.Подуст  О.С,  керівнику  гуртка  «Оригамі»  ЗОШ  №3  І-ІІІ  ступенів 
Плахтіївської сільської ради Одеської області.

177.Полікарпову  О.Л,  вчителю  Одеського  ліцею  №63  Одеської  міської  ради 
Одеської області.

178.Поліщук Л.І, керівнику гуртка «Художня кераміка» КЗ позашкільної освіти 
«Центру  освітніх  інновацій  Івано-Франківської  міської  ради»  м.  Івано-
Франківськ.

179.Преподобній Г.В, вчителю Економіко-гуманітарного ліцею №8 ім. Василя 
Стуса м. Краматорськ Донецької області.



180.Приходько О.В, вчителю Більмацького спеціалізованого закладу загальної 
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  «Інтелект»  Більмацької  селищної  ради 
Пологівського району Запорізької області.

181.Прокопову  І.Г,  вчителю  Константинівського  закладу  загальної  середньої 
освіти І-ІІІ ступенів №1 м. Констянтинівка Донецької області.

182.Процик  С.С,  керівнику  студії  образотворчого  мистецтва  «Колорит» 
Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія» м. Бровари Київської 
області.

183.Пукіш  Г.М.,  керівнику  гуртка  «Творча  майстерня»,  ЦНТТУМ  м.  Калуш 
Івано-Франківської області.

184.Радько Людмилі, вчителю першотравенської загальноосвітньої школи №1 м. 
Першотравенськ Дніпропетровської області.

185.Ракул В.Р,  керівнику Ренійської станції  юних техніків м. Рені,  Ренійської 
ОТГ Ізмаїльського району Одеської області.

186.Рафальській  Катерині  Миколаївні,  вчителю Коростишівської  гуманітарної 
гімназії  №  5  ім.  Т.Г.  Шевченка  м.  Коростишів  Коростишівської  ОТГ 
Житомирської області.

187.Реганюк В.І.,  вчителю загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №7 ім.  В.В. 
Бражевського м. Житомира Житомирської області.

188.Рибіній-Ткач  Марії  Юріївні,  керівнику  гуртків  Чернігівської  дитячої 
художньої школи.

189.Рогот  Тетяні  Леонідівні,  керівнику  гуртка  «Образотворче  мистецтво» 
Центру дитячої та юнацької творчості Овруцької міської ради Житомирської 
області.

190.Роїк Наталії Миколаївні, керівнику гуртка «Фантазія» комунального закладу 
«Компаніївський  центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  Компаніївської 
селищної ради Кіровоградської області  .

191.Романій  Н.І.,  вчителю  біології  комунального  закладу  освіти  «Середня 
загальноосвітня школа № 56» Дніпровської міської ради Дніпропетровської 
області.

192.Рощіній Оксані Петрівні, вчителю гімназії №31 м. Чернігова Чернігівської 
міської ради.

193.Савчук  Тетяні  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Технічний  дизайн»  Івано-
Франківського  міського  центру  науково-технічної  творчості  учнівської 
молоді Івано-Франківської області.

194.Савенковій  В.О.,  вчителю  опорного  закладу  загальної  середньої  освіти 
Новозапорізької  школи  Долинської  сільської  ради  Запорізького  району 
Запорізької області.



195.Саламахі Інні Юріївні, вчителю Миколаївського закладу загальної середньої 
освіти  І-ІІІ  ступенів  Соколівської  сільської  ради  Кропивницького  району 
Кіровоградської області.

196.Самойленко  Л.І.,  вчителю  Навчально-виховного  комплексу  «Школа-
гімназія-ліцей» №10 м. Бердичева Житомирської області.

197.Сахаровій  Олені  Миколаївні,  керівникугуртка  «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.

198.Савчук  Марині  Валентинівні,  вчителю  Троковицького 
природничо0екологічного ліцею Оліївської ОТГ Житомирської області.

199.Савельєвій О.В, вчителю  Навчально-виховного комплексу №2 Покровської 
міської ради Донецької області.

200.Семеняк  О.М,  керівнику  гуртка  «Аматори рослинництва»  Коломийського 
навчально-виробничого  центру  творчості  учнівської  молоді  м.  Коломиї 
Івано-Франківської області.

201.Семіді Олені Анатоліївні, вчителю Миколаївської ЗОШ  І-ІІІ ступенів №23 
Миколаївської міської ради Миколаївської області.

202.Сербіній  Олені  Сергіївні,  вчителю  початкових  класів  Криворізької 
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №102  Криворізької  міської  ради 
Дніпропетровської області.

203.Сербу  Д.М,  керівнику   Старомлинівського  Центру  дитячої  та  юнацької 
творчості Великоновосілківського району Донецької області.

204.Серегі  Ірині  Миколаївні,  вчителю  Бахмацького  ЗЗСО  І-ІІІ  ступенів  №2 
Бахмацької міської ради Чернігівської області.

205.Сєднєвій  С.А,  керівнику  КПНЗ  «ЦДЮТ  «Сонях»  КМП  м.  Кривий  Ріг 
Дніпропетровської області.

206.Сидорак  Валентині  Іванівні,  керівнику  гуртка  «Куток  живої  природи» 
ОЕНЦУМ Івано-Франківської області.

207.Сіхневич  Я.О.,  викладачу  музичної  школи  імені  Б.М.  Лятошинського 
Житомирської міської ради Житомирської області.

208.Скороход Г.І, вчителю КЗ загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів «Успіх» 
Новобогданівської  сільської  ради   Мелітопольського  району  Запорізької 
області.

209.Сліпченко Валентині Анатоліївні, вчителю гуртка «Мандрування веселкою» 
КПНЗ  «Будинок  дитячої  та  юнацької  творчості»  Балаклеївської  сільської 
ради Черкаської області.



210.Слободян  А.В.,  вчителю  Бердичівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ 
ступенів № 11 Житомирської області.

211.Сморчкову  С.  О,  вчителю  Ірпінської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №17  м.  Ірпінь 
Київської області.

212.Снітко  Максиму,  керівнику  студії  образотворчого  мистецтва  «Розмай» 
Костопільського будинку школярів та юнацтва.

213.Совтисік Г.О, керівнику гуртка «Образотворче мистецтво» КЗ позашкільної 
освіти «Центру освітніх інновацій Івано-Франківської міської ради» м. Івано-
Франківськ.

214.Сорока Т.В., вчителю Зубковицької загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів 
Олевської міської ради Коростенського району Житомирської області.

215.Спасьоновій  В.О,  вчителю  КЗ  «Любицької  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів» 
Тернуватської селищної ради Запорізької області.

216.Спиці Ксенії Володимирівні, вчителю Криворізької загальноосвітньої школи 
№73 Дніпропетровської області.

217.Споденко К.В, вчителю Слов’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 Слов’янської 
міської ради Донецької області.

218.Стельмах В.Л, вчителю Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Овідіопольської 
ОТГ Одеської області.

219.Степаненко  Оксані  Василівні,  вчителю  Чайкинського  НВК,  Новгород-
Сіверської міської ради, Чернігівської області.

220.Столярчук  Т.І.,  вчителю  КЗ  «Ненадихівське  НВО  «ЗОШ  І-ІІ  ступенів  – 
дитячий садок» Київської області.

221.Стрєльцову Г.П, керівнику студії образотворчого мистецтва «Мрія» КПНЗ 
Міського Палацу дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» м. Кривий  Ріг 
Дніпропетровської області.

222. Сукрут  О.Л,  керівнику  гуртка  «Весела  палітра»  Криворізької  ЗОШ І-ІІІ 
ступенів  №65 Довгинцівського району Дніпропетровської області  м. Кривий 
Ріг.

223.Тарасенко  М.В,  керівнику  гуртка  «Юні  овочівники»  Мар’їнської  станції 
юних натуралістів Донецької області.

224.Теслюк Г.А, керівнику гуртка «Дизайн на склі» КПНЗ «Центр дитячої  та 
юнацької творчості «Гармонія» м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

225.Тимофєєві  Ользі  Петрівні,  вчителю  фізики  та  інформатики  Криворізької 
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №102  Криворізької  міської  ради 
Дніпропетровської області.

226.Тимощук  Світлані  Іванівні,  вчителю  Малосадівського  НВК  «ЗОШ  І-ІІІ 
ступенів – ДНЗ» Привільненської сільської ради Рівненської області.



227.Тишик Вероніці Олексіївні,  вчителю Бахмацького ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 
Бахмацької міської ради Чернігівської області.

228.Тищенко  О.П,  вчителю  КЗ  «Темирівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів» 
Гуляйпільської міської ради Пологівського району Запорізької області.

229.Ткаченко  Ірині  Павлівні,  керівнику  гуртка  «Відповідальне  споживання» 
центру еколого-натуралістичної творчості «Юннати» Боярської міської ради 
Київської області.

230.Топаловій Тетяні Михайлівні, керівнику гуртка «Флористики та фітодизайн 
інтер’єру»  Миколаївського  обласного  еколого-натуралістичного  центру 
учнівської молоді Миколаївської області.

231.Трегуб  Наталії  Миколаївні,  вчителю  початкових  класів  Ученицю 
Криворізької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №102  Криворізької 
міської ради Дніпропетровської області.

232.Турпенко Н.Ф., вчителю Ліщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Станишівської сільської ради Житомирського району Житомирської області.

233.Федоренко О.О,  керівнику гуртка  «Природа і   творчість» Міської  станції 
юних натуралістів м. Миколаєва.

234.Федорук  Г.В,  керівнику  гуртка  «Художники-натуралісти-керамісти» 
Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання 
Одеської області.

235.Федорчук Вікторії  Віталіївні,  вчителю Майківського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІ 
ступенів» с. Майків Гощанської ТГ Рівненського району рівненської області.

236.Федосенко Наталії Миколаївні, вчителю Щасливицького закладу загальної 
середньої освіти  І-ІІ ступенів – заклад дошкільної освіти Попельнастівської 
сільської ради Олександрівського району Кіровоградської області.

237.Федосеєнко  Любові  Леонідівні,  вчителю  «Новооржицької  ЗОШ  І-ІІІ 
ступенів Новооржицької селищної ради» Полтавської області.

238.Федчук  Вікторії  Віталіївні,  вчителю  Майківського  НВК  «ДНЗ-ЗОШ  І-ІІ 
ступенів» с. Майків Гощанської ТГ Рівненської області.

239.Фесенко  Л.В.,  вчителю  опорного  закладу  загальної  середньої  освіти 
Пулинська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  Житомирського  району 
Житомирської області.

240.Фещук Т.М., вчителю Черняхівської гімназії  Черняхівської селищної ради 
Житомирського району Житомирської області.

241.Філіпчук  О.П.,  вчителю  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  12  м. 
Бердичева Житомирської області.

242.Філоненко Т.О, керівнику гуртка «Джерельце» КЗ «Волинського районного 
будинку  дитячої  та  юнацької  творчості»  Волноваської  районної  ради 
Донецької області.



243.Фоменко Л.І, вчителю Нагірнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Ренійської міської 
ради Одеської області.

244.Фоміч  І.В,  вчителю  Криворізької  І-ІІІ  ступенів   №90  Довгинцівського 
району Дніпроперовської області м. Кривий Ріг.

245.Фурлет О.М., керівнику гуртка «Сяйво» Гостомельського центру творчості 
дітей та юнацтва Бучанського району Київської області.

246.Харламовій  Інні  Олександрівні,  керівнику  гуртків  Новобузького  центру 
позашкільної  роботи  дітей  та  юнацтва  Новобузької  міської  ради 
Миколаївської області.

247.Хворостенко Людмилі Степанівні, вчителю початкових класів Криворізької 
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №102  Криворізької  міської  ради 
Дніпропетровської області.

248.Хлистовій Аллі Андріївні, керівникугуртка «Юний еколог» Миколаївського 
обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  на  базі 
Киряківської ЗЗСО  І-ІІІ ступенів Веснянської сільської ради Миколаївської 
районної ради Миколаївської області.

249.Хмарі  Любові  Михайлівні  вчителю  ЗЗСО  №7  м.  Новомосковськ 
Дніпропетровської області.

250.Цвігі  Неонілі  Анатоліївні,  керівнику  гуртка  «Палітра»  КЗ  «Центр 
позашкільної освіти» Тетіївської міської ради Київської області.

251. Цибульській Ірині Федорівні, керівнику гуртка «Фітодизайн» Ківерівського 
центру позашкільної освіти, Волинської області.

252.Цимбалюк  Олені  Валеріївні,  вчителю  Друхівського  ліцею  Березнівської 
міської ради Рівненського району Рівненської області.

253.Чабан  Оксані  Іванівні,  керівнику  гуртка  «Образотворче  мистецтво» 
Монастирського  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Тернопільської 
області.

254.Чаєнко О.Д., керівнику студії «RENAISSANCE» КЗ «Харківський обласний 
палац дитячої та юнацької творчості» м. Харків.

255.Чалій Олені  Григорівні,  керівнику  гуртків  комунального  закладу 
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів» Чернігівська область.

256.Чаплик В.В., вчителю Часовоноярського закладу загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів №17 м. Часів Яр Донецької області.

257.Чемерис Наталії Миколаївні, вчителю Прилуцької загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №2 Прилуцької міської ради Чернігівської області.

258.Чемшит Т.В, керівнику гуртка «Чарівна палітра» Болградського районного 
центру дитячої та юнацької творчості Болградської районної ради Одеської 
області.



259.Черниш  Н.А,  керівнику  гуртка  «Лікарські  рослини»  Центру  еколого-
натуралістичної творчості Білоцерківської міської ради Київської області.

260.Черня М.Ф, керівнику гуртка «Юний художник» Ренійського центру дитячої 
та юнацької творчості м. Рені Одеська область.

261.Чиренко О.В, керівнику Ірпінського центру позашкільної освіти м. Ірпінь 
Київської області.

262.Чистякову Л.П, керівнику гуртка «Юні квітникарі» Кушугумської гімназії 
«Інтелект», Кушугумської ОТГ, Запорізького району Запорізької області.

263.Чіх  Д.Л.,  керівнику  гуртка  «Палітра»  Гостомельського  центру  творчості 
дітей та юнацтва Бучанського району Київської області.

264.Шалабай  Наталії  Олександрівні,  керівнику  гуртка  «Дослідники  природи» 
центру еколого-натуралістичної творчості «Юннати» Боярської міської ради 
Київської області.

265.Шаповалову  Я.В,  керівнику  гуртка  «Юний  художник»  КЗ  «ЦДЮТ»  м. 
Слов’янськ Донецької області.

266.Шафрановій Світлані Анатоліївні, вчителю природознавства і біології КНЗ 
«ЗШ  І-ІІІ  ступенів  3  Козятинської  міської  територіальної  громади» 
Хмільницького району Вінницької області.

267.Шворак С.Л., керівнику гуртка «Чарівний пензлик» Довгинцівського району 
Дніпроперовської області м. Кривий Ріг.

268.Шевель  М.В.,керівнику  студії  петриківського  розпису  «Дивоцвіт» 
Золотоніського будинку дитячої та юнацької творчості Черкаської області.

269.Шейху  Мухаммеду  М.І,  керівнику  гуртка  комунальної  установи  «Центр 
дитячої та юнацької творчості м. Подільська Одеської області».

270.Шеньовій  Олені  Володимирівні,  вчителю  гімназії  №31  м.  Чернігова 
Чернігівської міської ради.

271.Шкалаберді Наталії Андріївні, вчителю Бахмацького ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 
Бахмацької міської ради Чернігівської області.

272.Штиль-Маковській Л.О., керівнику гуртків Житомирського міського центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді Житомирської області.

273.Шуваловій Тетяні Володимирівні,  вчителю класу КЗШ  І-ІІІ ступенів №17 
Дніпропетровської області.

274.Шульзі  Наталії  Петрівні,  вчителю  Блистівського  навчально-виховного 
комплексу Новгород-сіверської міської ради Чернігівської Області.

275.Щебет  Ірині  Володимирівні,  вчителю Гадзинської  гімназії  Глибочинської 
сільської ради Житомирського району Житомирської області.

276.Щербині З.К, вчителю  ЗОШ І-ІІІ ступенів №17  м. Дружківка Донецької 
області.



277.Юрченко Юлії Миколаївні, вчителю біології Прилуцького закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів №10 (ліцей №10) Чернігівська область

278.Яковенко  С.С,  керівнику  гуртка  «Природа  рідного  краю»  комунального 
закладу  позашкільної  освіти  Ізмаїльської  міської  ради  «Станція  юних 
натуралістів» Одеської області.

279. Яндюк Л.Ю., вчителю Коростенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№11 Житомирської області.

280. Янович  Ю.С.,  керівнику  гуртка  «Чарівний  олівець»  КЗШ  №130 
Дніпропетровської області.

281. Яруті  Марині  Сергіївні,  вчителю  Остківського  ліцею  Рокитнівської 
селищної ради Рівненської області.

282. Яцун М.І,  вчителю Любимівського закладу дошкільної,  повної  загальної 
середньої  освіти  №1  Любимівської  селищної  ради  Каховського  району 
Херсонської 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                                                        Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ


