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

НАКАЗ
м. Київ

«30» травня 2017 р. № 54

Про підсумки проведення
Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка
«Зоологічна галерея»

Відповідно до плану проведення масових заходів НЕНЦ на 2017 рік,  з
січня по квітень 2017 року в навчальних закладах України проходив заочний
конкурс  дитячого  малюнка  «Зоологічна  галерея»,  який  сприяє  розвитку
бережливого ставлення  до  природи,  творчої  художньої  активності  учнівської
молоді в анімалістичному жанрі. 

Участь  у  конкурсі  брали  учні  7-9  класів  загальноосвітніх  шкіл  та
вихованці  позашкільних  навчальних  закладів:  Вінницької,  Волинської,
Дніпропетровської,  Донецької,  Житомирської,  Івано-Франківської,
Закарпатської,  Запорізької,  Кіровоградської,  Київської,  Львівської,  Луганської,
Одеської,  Полтавської,  Рівненської,  Сумської,  Тернопільської,  Херсонської,
Черкаської, Чернігівської, Чернівецької областей, м. Києва. Загалом на розгляд
оргкомітету було представлено понад 400 творчих робіт. 

На підставі рішення журі,

НАКАЗУЮ:
І.  Визнати  переможцями  конкурсу  та  нагородити  грамотами

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської  молоді  МОН
України :

1.  Палфі  Марію,  ученицю  Великоандрусівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Світловодської  райдержадміністрації  Кіровоградської  області,  за  роботи  «Кіт
лісовий”, “Пугач”.
2.  Будну  Альбіну,  ученицю  Великоандрусівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Світловодської  райдержадміністрації  Кіровоградської  області,  за  роботи
«Садовий вовчок”, “Орлан білохвост”.
3.  Калабухову  Софію,  ученицю  Великоандрусівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Світловодської  райдержадміністрації  Кіровоградської  області,  за  роботи
«Блакитна сойка”, “Балобан”.
4.Сухомінську  Ілону,  вихованку  гуртка  “Образотворче  мистецтво”
Онуфріївського  РЦДЮТ  Кіровоградської  області,  за  роботи  “Білочка”,
“Королівські пінгвини”.
5.  Білобородько  Софію,  ученицю  8  класу  Сєвєродонецького  НВК  “
Спеціалізована  школа-колегіум”  Луганської  області,  за  роботи  “Рись”,
“Лисиця”.
6. Ардіянц Катерину, ученицю 9 класу ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 М. Сєвєродонецька
Луганської області, за роботи “Таємнича Африка”, “Полювання”.



7.Кошалковську  Єлизавету,  вихованку  Мар'їнської  районної  станції  юних
натуралістів Донецької області, з роботи”Білка”, “Макензенський вовк”.
8. Костіну Лілію, ученицю 9 класу Павлівської ЗОШ І-ІІІ ст. Мар'їнського р-ну
Донецької області, за роботи “Кабан”, Тюлень Уеддалла”.
9. Тюніна Максима, вихованця Мар'їнської районної станції юних натуралістів
Донецької області, за роботи”Морж”, “Вовк”.
10. Білчіка Іштвана, учня 9 класу Шишлівської ЗОШ І-ІІІ ст. Ужгородського р-
ну  Закарпатської  області,  за  роботи  “Європейський  вовк”,  “Жираф  на
африканськфй савані”.
11. Попович Діану, ученицю 9 класу, вихованку РБДТ м. Іршава Закарпатської
області , за роботи “Сокіл”, “Ягуар-меланіст”.
12. Тюх Марину, ученицю 7 класу Великолазівської ЗОШ І-ІІІ ст. Ужгородської
райради Закарпатської області, за роботи “Самотній вівк”, “Тигрик”.
13.  Розман  Віту, ученицю 9  класу, члена  гуртка  “Флористика  та  фітодизайн
інтер'єру” Тячівського районного еколого-натуралістичного Центру учнівської
молоді Закарпатської області, за роботи “Лось”, “Верблюд”.
14.  Сірака  Михайла,  учня  Худлівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Ужгородського  р-ну
Закарпатської області, за роботи “Леопард”, “Селезень”.
15. Балицьку Марту, ученицю 8 класу Коростишівської гуманітарної гімназії №
5 ім. Т.Г. Шевченка Житомирської області, за роботи “Білочка”, “Тварини світу”.
16.  Возняка  Володимира,  учня  Коростенської  міської  гімназії  №  7
Житомирської області, за роботу “Лис”.
17.  Іванів  Катерину,  ученицю  8  класу  Дудчанського  загальноосвітнього
об'єднання  “Дитячий  садок  —  школа  І-ІІІ  ст.  -  позашкільний  заклад”
Нововоронцовського  р-ну  Херсонської  області,  за  роботи  “Канюк(орел
степовий)”, “Оцелот(леопард карликовий)”.
18.  Маловічко  Валерія,  учениця  Верхньорогачицької  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №  1
Херсонської області, за роботи “Тигр”, “Друг”.
19. Павлик Юлію, ученицю Архангельськослобідської ЗОШ І-ІІІ ст. Каховського
р-ну Херсонської області, за роботи “Бойовий орел”, “Канюк звичайний”.
20. Урупу Оксану, ученицю Миролюбівської ЗОШ І-ІІІ ст. Білозерської райради
Херсонської області, за роботи ”Смугастий красень”, “Степовий бігун”.
21.  Кононець  Камілу,  ученицю  Іванівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №  2  Херсонської
області, за роботи “Слон”, “Вовк”.
22. Отечко Софію, вихованку Будинку творчості дітей та юнацтва м. Мирноград
Донецької області, за роботи “Гепард”, “Козулі”.
23.  Федорову  Карину,  вихованку  Будинку  творчості  дітей  та  юнацтва  м.
Мирноград Донецької області, за роботи “Лисиця”, “Рись”.
24. Солод Софію, вихованку Будинку творчості дітей та юнацтва м. Мирноград
Донецької області, за роботу “Білка”.
25.  Бусова  Миколу,  вихованця  Будинку  творчості  дітей  та  юнацтва  м.
Мирноград Донецької області, за роботи “Чорний орел”, “Ворони”.
26. Губаренко Єлізавету, ученицю 9 класу Білолуцької гімназії Новопсковської
райради Луганської області, за роботу “Байбак”.
27. Хабюк Ольгу, ученицю 7 класу Новопсковської газопроводської ЗОШ І-ІІІ
ст. Луганської області, за роботи “Бурі ведмеді”, “Орлан”.



28.  Дворну  Юлію,  Шкуропатську  Яну,  учениць  9  класу  Новопсковської
газопроводської ЗОШ І-ІІІ ст. Луганської області, за роботи “Червона панда”,
“Лисиця”.
29.  Вихрова  Євгена,  учня  Білолуцької  ЗОШ  І-ІІ  ст.  Новопсковського  р-ну
Луганської області, за роботу “Тварини рідного краю “Бобер”.
30.  Семенову Олександру, вихованку районного Центру дитячої  та  юнацької
творчості Чорнобаївської райради Черкаської області, за роботу “Афаліна”.
31.  Тімофеєву  Вероніку,  вихованку  Зразкового  художнього  колективу-студії
образотворчого мистецтва “Перлина” Будинку дитячої та юнацької творчості м.
Сміли Черкаської області, за роботу “Люблю лімурів”.
32.  Галкіна  Владислава,  учня  НВК  “Дитячий  садок  —  ЗОШ  І-ІІІ  ст.”  м.
Кам'янка-Дніпровська  Запорізької  області,  за  роботи  “Дружна  родина”,
“Господар степів”.
33. Дринкіну Інну, ученицю Новобогданівської ЗОШ І-ІІІ ст. Мелітопольської
райради Запорізької області, за роботи “Лев”, “Кінь”.
34. Агошкова Тимофія, учня Новобогданівської ЗОШ І-ІІІ ст. Мелітопольської
райради Запорізької області, за роботи “Тигри”, “Вовк”.
35. Гречану Наталію, ученицю Новобогданівської ЗОШ І-ІІІ ст. Мелітопольської
райради Запорізької області, за роботи “Пугач”, “Павичі”.
36.  Матвієць  Дарину,  Зубову  Даяну,  учениць  Мелітопольського  НВК  №  16
Мелітопольської міськради Запорізької області, за роботу “Пустельна лисичка”.
37.  Самофєєва  Дмитра,  учня  Кам'янсько-Дніпровської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №  3
Кам'янсько-Дніпровської  райради  Запорізької  області,  за  роботи  “Дрохва.
Жителька незайманих степів”, “Соня садова”.
38.  Дорошенко  Вікторію,  вихованку  КУ  ”Пологівський  будинок  дитячої  та
юнацької  творчості”  Запорізької  області,  за  роботи  “Хвіст  трубою,  спритні
ніжки...”, “Я великий ...”
39.  Мартинюк  Мар'яну,  ученицю  9  класу,  вихованку  гуртка  “Образотворче
мистецтво”  Марківської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Богородчанської  райради  Івано-
Франківської області, за роботи “Сова”, “Колібрі”.
40.  Федорчак  Вікторію,  ученицю  Підгаєцької  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Тернопільської
області, за роботи “Цар звірів”, “Руда довгохвоста”.
41.  Цяпуту  Марію,  ученицю  Мирненської  ЗОШ  І-ІІ  ст.  Підгаєцького  р-ну
Тернопільської  області,  за  роботи  “Вільний  подих  степу”,  “Високо  сиджу,
далеко бачу”.
42. Романів Миколу, учня Підгаєцької ЗОШ І-ІІІ ст. Тернопільської області, за
роботи “Де ж ти пропала, моя любов — курочка”, “Як мені ліньки”.
43.  Приступу Аліну, ученицю В. Ходачківскої  ЗОШ І-ІІІ  ст. Козівського р-ну
Тернопільської області, за роботи”Зустріч”, “Володар неба”.
44.  Гуменюк Надію,  ученицю Одеської  ЗОШ І-ІІІ  ст. Одеської  міськради,  за
роботи “Краса Тилігульського лиману”, “Пекуча савана”.
45. Деньгіну Яну, вихованку гуртка”Юні охоронці природи” Ізмаїльської міської
станції  юних  натуралістів  Одеської  області,  за  роботу  “Красень-плямистий
олень”.
46.  Бєлову  Альону,  вихованку  Подільської  міськСЮН  Одеської  області,  за
роботу “Фауна України”.
47. Беркут Надію, Ющенко Олену, вихованок КПНЗ “Одеський Будинок дитячої
та юнацької творчості ”Тоніка”, за роботи “Лисичка”, “Заєць-біляк”.
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48.  Ніколаєву  Анастасію,  ученицю  Одеської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №  92,  за  роботи
“”Каракал у пустелі”, “Річкова видра”.
49. Андрєєву Юлію, Саморигу Олену, учениць Одеської ЗОШ І-ІІІ ст. № 92, за
роботу “Неймовірний ланцюжок”.
50.  Копач  Анастасію,  вихованку  Подільського  міського  Центру  дитячої
творчості Одеської області, за роботу “Материнська любов”.
51. Барабанову Юлію, вихованку КПНЗ “Одеський Будинок дитячої та юнацької
творчості ”Тоніка”, за роботу “Білка”.
52. Корецьку Карину, ученицю Кременчуцької ЗОШ І-ІІІ ст. № 16 Полтавської
області, за роботу “Синички”.
53. Трунова Максима , учня Кременчуцького ліцею № 11 Полтавської області, за
роботу “Руда лисиця”.
54.  Гаряєву  Карину,  ученицю  Великорублівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Котелевської
райради Полтавської  області,  за  роботи  “Головний лікар  у  лісі”,  “Строкатий
артист”.
55. Велітченко Ірину, ученицю 7 класу Кременчуцької ЗОШ № 31 Полтавської
області, за роботи “Зайченя”, “Коала”.
56.  Олефір  Віру,  Олефір  Тараса,  учнів  Милорадівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
Котелевської райради Полтавської області,  за роботи “Лісові друзі”, “Ранок у
джунглях”
57. Купріянова Романа, вихованця КПНЗ “Станція юних натуралістів № 2 “м.
Дніпро , за роботи”Білка”, “Тигр”.
58. Афонасюк Світлану, вихованку КЗ “Дитячий екологічний центр Кам'янської
міської  ради  Дніпропетровської  області,  за  роботи  “Лисиця  звичайна”,
“Рожевий фламінго”.
59. Мороз Софію, ученицю 9 класу КЗО “ Середня загальноосвітня школа №
76” Дніпровської міськради , вихованку гуртка “Флористика” КЗО “Обласний
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської
облради, за роботи “Таємниця лісу”, “Володар гір”.
60.  Куликовську  Катерину,  ученицю  9  класу  КЗО  “СЗШ  №  112”
Шевченківського  р-ну  м.  Дніпро,  за  роботи  “На  галявині”,  “Мешканці
Австралії”.
61.  Євтушенко  Інну,  ученицю  КЗО  “СЗШ  №  39  “  ДМР  Дніпропетровської
області, за роботи “Пухнастий друг”, “Захисти мене”.
62.  Конювець  Віолетту,  ученицю  9  класу  КЗО  “СЗШ  №  39  “  ДМР
Дніпропетровської області, за роботи “Відпочинок”, “Я самий стрункий”.
63.  Купріянову  Марину, вихованку  гуртка  “Юний  художник”  КЗО  “Середня
загальноосвітня  школа  № 123”  Дніпровської  міськради,  за  роботи  “Левиця”,
“Синиця”.
64.  Мистівського  Максима,  вихованця  гуртка  “Зелена  стеблина”,  учня
Криворізької  ЗОШ  №  88  Дніпропетровської  області,  за  роботи  “Білочка”,
“Тигр”.
65.  Головату  Святославу, ученицю Погорілівської  ЗОШ І-ІІІ  ст. Чернівецької
області, за роботу “Рудохвоста гостя”, “Хвилясті папужки”.
66.  Пагон Едеру, Штандир Івана,  учнів  Грушівського НВК Глобицького р-ну
Чернівецької області, за роботу “Олень- символ благородства і сили духу”.



67. Морозова Олексія, учня 7 класу Банилово-Підгірнівської гімназії, вихованця
гуртка  “Юні  бджолярі”  Сторожинецького  ЦЕНТУМ Чернівецької  області,  за
роботу “ Папуга”.
68. Серецьку Богдану, ученицю Дібрівської ЗОШ І-ІІ ст. Чернівецької області, за
роботу “Зоологічна галерея”.
69.  Лупашка  Андрія,  вихованця  гуртка  “Палітра”  Кельменецького  ДЮЦ
Чернівецької області, за роботи ”Ігуана зелена”, “Мандаринка”.
70. Тікан Юлію, ученицю 9 класу Чернівецької ЗОШ І-ІІІ ст. № 16 , за роботи
“Лисиця- сестриця”, “Лев на відпочинку”.
71.  Федик  Марію,  вихованку  КЗ  “Чернівецький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” , за роботи ”Ведмедиця з малями”,
“Зебри, зебри”.
72.  Гоголь  Ніну,  ученицю  Лужанського  ЗНЗ  І-ІІІ  ст.  Кіцманського  р-ну
Чернівецької області, за роботу “Лісовий кіт”.
73.  Шарабуряка  Володимира,  учня  Підзахаричівського  НВК  “Перлина
Гуцульщини”  Путильського  р-ну  Чернівецької  області,  за  роботи  “Сова
болотяна”, “Папуга Ара”.
74.  Недашківську  Єлизавету,  вихованку  Дитячого  естетико-натуралістичного
центру “Камелія” м. Бровари Київської області, за роботу “Лісовий чоботар”.
75.  Федорченко Вікторію,  вихованку гуртка””Люби і  знай свій  рідний край”
Києво-Святошинського  районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді”, за роботи “Барс”, “Пума”.
76.  Гінайло Софію,  вихованку гуртка  “  Ми малюємо світ”  Шацького БДЮТ
Волинської області, за роботи “ Велика черепаха”, “Коні”.
77.  Пилипчук  Наталію,  вихованку  художньої  студівї  “Чарівна  палітра”
Маневицького  районного  Центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Волинської
області, за роботу”Тигр”.
78. Головко Тетяну, вихованку гуртка “Образотворче мистецтво” Снігурівського
Будинку творчості дітей та юнацтва Миколаївської області, за роботи “Лисиця”,
“Панда”.
79..  Кулешу  Дмитра,  вихованця  гуртка  “Основи  здорового  способу  життя”
Новобузького  Центру  позашкільної  роботи  дітей  та  юнацтва  Миколаївської
області, за роботи “Сірий вовк”, “Амурський леопард”.
80.  Єфименко Єлизавету, вихованку  Сновського Центру дитячої  та  юнацької
творчості  Чернігівської  області,  за  роботи  “Філіппінські  довгоп'яти”,  “Лісові
велетні”.
81. Михайлова Олександра, учня Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Чернігівської
області, за роботи ”Бамбукові ведмедики”, “Лісовий птах”.
82. Крес Анну, ученицю Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1Чернігівської області, за
роботу ”Чарівний жираф”.
83.  Білоус Карину, ученицю Киїнської ЗОШ І-ІІІ  ст. Чернігівської  області,  за
роботу “Де ти, білочко , живеш?”
84. Говоруху Каріну, Масловського Владислава, учнів Кархівської ЗОШ І-ІІ ст.
Чернігівської області, за роботу “Сокіл Сапсан”.
85.  Хомич  Дарину,  ученицю  9  класу  Томахівського  НВК  “Загальноосвітня
школа І-ІІІ  ст.-дошкільний навчальний заклад” Гощанського р-ну Рівненської
області, за роботи “Лисиця звичайна”, “Сибірський тигр”.



86.  Чуй  Марію,  ученицю  Радивилівського  НВК  “Школа  №1  —  гімназія”
Рівненської області, за роботу “Дбайлива мама-качка”.
87 . Войтович Ольгу, ученицю 7 класу Дорогобузької ЗОШ І-ІІ ст. Гощанського
р-ну Рівненської області, за роботи ”Білочка”, “Дивовижний птах”.
88.  Мурин  Анастасію,  ученицю  8  класу  Яворівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №  2
Львівської області, за роботу “Скопа на полюванні”.
89.  Клименко  Владиславу,  вихованку  гуртка  ”Жива  планета”  КЗ  Сумської
міськради  -  Сумський  міський  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді, за роботи “Одуд”, “Квакша”.
90.  Нагубну  Анастасію,  вихованку  районного  Будинку  дитячої  та  юнацької
творчості Шосткинської райради Сумської області, за роботи “Лисиця”, ’’Тигр”.
91. Курило Ольгу, ученицю Великописарівської СШ І-ІІІ ст. Сумської області, за
роботи “Цар звірів”, “Пливе кача за водою”.
92.  Гудименко Вікторію,  вихованку  районного  Будинку  дитячої  та  юнацької
творчості  Шосткинської  райради  Сумської  області,  за  роботу “Цар  звірів  —
лев”
93.  Березку  Альону,  вихованку  гуртка  “Природа  і  фантазія”  Лебединського
центру  позашкільної  освіти  Сумської  області,  за  роботи  “Лісові  мешканці”,
“Дикий світ природи”.
94.  Хоменко  Єлизавету,  вихованку  гуртка  “Акварелька”  Роменського  центру
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, за роботи “Лемур”, “
Лисиця”.
95.  Кушніра  Максима,  Гайдайчука  Євгена,  учнів  Волошнівського  НВК
Роменської райради Сумської області, за роботи “У морози зігріва нас хатинка
снігова”, “Синьооке диво”.

ІІ. Нагородити грамотами Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  МОН  України  за  високу  художню  виразність  робіт,
оригінальність  та  креативність  творчого  пошуку  наступних  учасників
конкурсу: 

1.  Середу  Діану,  ученицю  Великоандрусівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Світловодської  райдержадміністрації  Кіровоградської  області,  за  роботи
«Жирафа» та «Лось».
2.  Валаха  Сергія,  учня  Степанівської  ЗОШ  І-ІІ  ст.  Устинівського  р-ну
Кіровоградської області, за роботу «Ніжність».
3. Амутних Ганну, ученицю Степанівської ЗОШ І-ІІ ст. Устинівського р-ну за
роботу “ Сокіл-буривітер” - символ Устинівськогор-ну”.
4.  Шнякіну  Маріам,  ученицю  Куколівського  НВО  “ЗОШ  І-ІІІ  ст.  -  ДНЗ”
Олександрійської райради Кіровоградської області, за роботу “Папуга Ара”.
5. Островського Сергія, вихованця Комапініївського центру дитячої та юнацької
творчості Кіровоградської області, за роботу “Олень північний”
6. Вішняк Вікторію, ученицю ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 М. Сєвєродонецька Луганської
області, за ротботи “Щасливий єнот”, “Рожеві фламінго”.
7. Карпенка Романа, вихованця Мар'їнської районної станції юних натуралістів
Донецької області, з роботи”Дятел”, “Валабі скельни”.



8.  Кінзерську  Світлану, ученицю  9  класу  СЗШ  І-ІІІ  ст.  №  2  смт. Муровані
Курилівці  Вінницької  області  ,  за  роботи  “Тварини  світу”,
“Мурованокуриловецька відтворююча дільниця”.
9. Оніщенко Анну, ученицю КЗ “ЗШ І-ІІІ ст. № 32 ВМР” Вінницької області, за
роботи “Папуга Ара”, “Канюк - птах 2017”.
10.  Оленюк  Анастасію,  ученицю  КЗ  “НВК:  ЗШ  І-ІІІ  ст.  -ГЕК  №  29  ВМР”
Вінницької області, за роботи “Пташиний спецназ”, “Орнітофауна світу”.
11.  Кривку  Богдана,  учня  7  класу  Керецьківської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Свалявської
райради  Закарпатської  області,  за  роботи  “Кохання  врятує  світ”,  “Орлиний
погляд”.
12. Варваринець Валентину, вихованку гуртка “Юні друзі природи” Хустської
райСЮН Закарпатської області, за роботи “Мавпа”, “Вивірка звичайна”.
13.  Вдович  Ірину,  ученицю  Коростенської  міської  гімназії  Житомирської
області, за роботу “Лис”.
14. Дворака Дмитра, учня Коростенської міської гімназії Житомирської області,
за роботу “Олень”.
15. Лисанську Дар'ю, ученицю 7 класу ЗОШ І-ІІІ ст. Мирноградської міськради
Донецької області, за роботу “Панда”.
16.  Приходченка  Івана,  учня  Мирноградського  ліцею  “Гармонія”  Донецької
області, за роботу “Вухастий велетень”, “Руда красуня”.
17. Сорочинську Милану, ученицю 9 класу ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Мирноградської
міськради Донецької області , за роботи “”Слон”, “Лисиця”.
18.  Бочкарьову  Євгенію,  вихованку  творчого  об'єднання  “Друзі  природи”
Черкаського  районного  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості,  за  роботу
“Ягуар”.
19. Грищенка Богдана, учня 7 класу Богуславецького НВК “ ЗОШ І-ІІІ — ДНЗ”
ім. М.О. Максимовича Черкаської області, за роботу “Рись”.
20. Кардашову Єлизавету, Ільгову Інну, учениць Чкаловського НВК І-ІІІ ст. ім. Ф
Конюхова Приазовського р-ну Запорізької  області,  за  роботи “Руда красуня”,
“Величний хижак”.
21. Губенко Анжеліку, вихованку КУ “Приморський центр дитячої та юнацької
творчості”  Приморської  міськради Приморського р-ну Запорізької  області,  за
роботу “Кобра”.
22. Білик Дарину, вихованку гуртка Лисянського будинку дитячої та юнацької
творчості Черкаської області, за роботу “Котик”.
23.  Слижук Тетяну, ученицю 9 класу Старокутської ЗОШ І-ІІІ  ст.,  вихованку
гуртка  “Дивосвіт”  Косівського  районного  Центру  дитячої  творчості  Івано-
Франківської області, за роботи “Подарунок білочки”, “Високий красень”.
24. Мірі Каріну, Костишин Максима, ученів 9 класу, вихованців гуртка “Юні
охоронці  природи”  Загвіздянської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Тисменицького  р-ну  Івано-
Франківської області, за роботи “Лелека”, “Фламінго”.
25. Базилюк Анну, ученицю Великозагайцівського НВК Тернопільської області,
за роботу “Зимовий гість”.
26.  Смачило Ірину, вихованку ПКНЗ “Центр  дитячої  та  юнацької  творчості”
Бережанської міськради Тернопільської області, за роботу “Фламінго і бегемот”.
27. Дудко Валерію, ученицю 9 класу ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 м. Подільська Одеської
області, за роботи”Єнот”, “Красень з джунглів”.



28.  Петрову  Анастасію,  вихованку  гуртка  “Любителі  домашніх  тварин”
Ізмаїльської мськСЮН Одеської області, за роботу “Наші друзі -дельфіни”.
29.  Маломен  Яну,  вихованку  гуртка  “Гармонія”  Болградського  районного
центру дитячої та юнацької творчості Одеської області, за роботу ”Гордовитий
птах”.
30.  Львович  Марину,  вихованку  КПНЗ  “Одеський  еколого-натуралістичний
центр “Афаліна”, за роботу “Бентамська киця”.
31.  Матвєєвську Ганну, вихованку КПНЗ “Одеський еколого-натуралістичний
центр “Афаліна”, за роботу “Чорноморська афаліна”.
32. Плеханову Ольгу, Хачатурян Маргариту, учениць Великорублівської ЗОШ І-
ІІІ ст. Котелевської райради Полтавської області, за роботу “Надія села”.
33. Мамиркіна Олексія, вихованця гуртка “Юні екологи” КПНЗ “ Станція юних
натуралістів  Тернівського р-ну” м.  Кривий Ріг  Дніпропетровської  області,  за
роботу “Хамелеон”.
34. Дудинську Анастасію, вихованку КЗ “Васильківський центр позашкільної
освіти”  Васильківського  р-ну  Дніпропетровської  області,  за  роботи  “Диво
природи”, “Степовий птах”.
35.  Бачіхіну  Анну,  ученицю  КЗО  “Середня  загальноосвітня  школа  №  48”
Дніпровської міськради , за роботу “Екзотична коала”.
36.  Кондрікову  Валерію,  вихованку  Авторської  художньої  студії  В.Родіонова
Палацу дітей та юнацтва м. Дніпро, за роботи “Лисиця руда”, “Самець райської
птахи”.
37.  Штих  Іванну,  ученицю  Заставнівської  гімназії  Чернівецької  області,  за
роботи “Руда хитрунка”, “Цар звірів”.
38.  Остафійчук  Анастасію,  ученицю  7  класу  Новоселицького  НВК
Кельменецького  р-ну  Чернівецької  області,  за  роботи  “Рибалочка”,  ”Турако-
магічний птах”.
39. Серецьку Богдану, ученицю Дібрівської ЗОШ І-ІІ ст. Чернівецької області, за
роботу “Зоологічна галерея”.
40. Попик Альону, ученицю 8 класу Банилово-Підгірнівської гімназії, вихованку
гуртка  “Лікарські  рослини”  Чернівецької  області,  за  роботу  “Симпатична
тваринка — коала”.
41.  Кастюру  Діану,  ученицю  Реваківського  ЗНЗ  І-ІІІ  ст.  Кіцманського  р-ну
Чернівецької області, за роботи “Поважний індик”, “Чубата чапля”.
42. Шабуніна Германа, вихованця Студії образотворчого мистецтва “Вернісаж”
м. Васильків Київської області, за роботу “Припливайте до колиски, лебеді...”
43. Розумова Рустама, учня 8 класу ЗОШ І-ІІІ ст. с. Сильне Ківерцівського р-ну
Волинської області, за роботу “Журавель сірий”.
44.  Вевдюка  Нікіту,  вихованця  гуртка  ”Флористика”  Миколаївської  міської
станції  юних  натуралістів  ,  за  роботи  “Мрію  про  Миколаївський  зоопарк”,
“Степ зеленим став-зайчик шубку поміняв”.
45. Пелипаєнко Катерину, ученицю 8 класу Петровосолониської ЗОШ І-ІІ ст. ,
вихованку гуртка “Образ” Миколаївського районного Будинку творчості учнів
Миколаївської області, за роботи “Лев”, “Білка”.
46.  Баранову  Лілію,  вихованку  гуртка  “Юннати”  Юріївського  НВК
“Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст.- дошкільний навчальний заклад”
Снігурівської  ради  Миколаївської  області,  за  роботи  “Білий  лебідь  —  птах
вірності”, “Незвичайної краси птах — рожевий фламінго”.



47.  Колдун Марію, вихованку Костопільського будинку школярів  та  юнацтва
Рівненської області, за роботу “Пухнаста панда”.
48. Миндик Соломію, вихованку гуртка “Художній вітраж” Городоцької Малої
академії Львівської області, за роботи “Корели”, “Рижа красуня”, “Лисичка на
відпочинку”.
49.  Чех  Анастасію,  ученицю  КНЗ  “Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ст.  №  2
Ходорівської міськради Львівської області , за роботу “Благородний лицар”.
50.  Мисько  Діану,  вихованку  гуртка  “Художній  вітраж”  Городоцької  Малої
академії Львівської області, за роботу “Веселі дельфіни”.
51. Давидовського Святослава, учня Великобубнівської ЗОШ І-ІІІ ст. Роменської
райради Сумської області, за роботи “”На дубочку у дуплі...”, Райські птахи”.
52.  Волинську Анастасію,  ученицю 7 класу Лебединської  ЗОШ І-ІІІ  ст. № 1
Сумської області , за роботу “Найкрасивіше для мами дитятко”.
53. Митько Вікторію, ученицю Дібрівського НВК ” Загальноосвітня школа І-ІІІ
ст, дошкільний навчальний заклад”  Роменської  райради Сумської  області,  за
роботи “Гойдав тихенько вітер осоку...”, “Панда — рідкісна тварина...”.
54.  Шевцову  Єлизавету,  ученицю  Великописарівської  СШ  І-ІІІ  ст.  Сумської
області, за роботу “Відпочинок”.
55. Полякову Алевтину, вихованку Охтирського міського центру позашкільної
освіти-Малої  академії  наук  учнівської  молоді  Сумської  області,  за  роботи
“Слон”, “Кінь”.

Адміністрація  та  педагогічний  колектив  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді висловлює щиру подяку керівникам
департаментів освіти і науки при обласних, районних та міських державних
адміністраціях,  керівникам  та  педагогічним  працівникам  позашкільних  та
загальноосвітніх навчальних закладів за підготовку учнівської молоді до участі
у конкурсі дитячого малюнка.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький




