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в  03.05.2022.а  №а01-15/86с  

 
Про надання робіт переможців обласного 
етапу Всеукраїнського конкурсу 
дитячого малюнка “Зоологічна галерея” 

 

Керуючись Планом всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 
заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за основними напрямами 
позашкільної освіти), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 
15.12.2021 № 1379, відповідно до наказу департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації від 31.01.2022 року № 67/0/212-22 “Про організацію та 
проведення обласного (заочного) етапу Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка 
“Зоологічна галерея” (далі-Конкурс), комунальним закладом освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської 
обласної ради (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) проводився зазначений вище конкурс.  

В зв’язку з введенням військового стану в країні та проблемами у відправленні 
і доставці малюнків учасників Укрпоштою або Новою Поштою організаційним 
комітетом Конкурсу було прийнято рішення щодо оцінки конкурсних робіт за 
фотографіями. За підсумками Конкурсу були визначені переможці і призери 
обласного етапу (список переможців додається). 

Відповідно до листа Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді від 22.04.2022 №69 (далі-НЕНЦ) в червні поточного року у м. Київ 
планується проведення фінального етапу Конкурсу. 

Для забезпечення участі переможців і призерів обласного етапу (І, ІІ та ІІІ 
місця) у фінальному етапі, КЗО “ОЕНЦДУМ” звертається з проханням самостійно до 
01 червня 2022 року надіслати творчі роботи-малюнки ваших учнів та вихованців у 
м. Київ (обов’язково з кур’єрською доставкою).  

Лист НЕНЦ додається. 
Додаткова інформація – за тел. (095) 77-97-543 (через сповіщення або дзвінок у 

каналі Вайбер), контактна особа – Майборода Інна, заступник директора з навчальної 
роботи КЗО “ОЕНЦДУМ”. 

 
Директор          Юрій ПЕДАН 
 
Майборода Інна  (056) 720-90-61 

 

Керівникам закладів освіти 



Додаток  
до наказу комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” 
    03.05.  2022   № 01-15/86 

 
СПИСОК 

переможців обласного (заочного) етапу  

Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка “Зоологічна галерея-2022” 
 
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

учасника 

Заклад освіти, клас, місто/район Назва конкурсної 

роботи 

Прізвище, ім’я, по 

батькові керівника 

Середн

ій бал 
Резуль

тат 
1 ВАСЮТІНА 

Ольга 
учениця комунального закладу “Навчально – виховне 
об’єднання  (середня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад – позашкільний навчальний заклад) 
м. Покров Дніпропетровської області” 

“Сіроманець” Василець  
Олена 
Миколаївна 

44 І 
“Вільні духом-на 
коні” 

44 І 

2 ВОЛОШИНЕНКО 
Мирослава 

вихованка гуртка “Любителі свійських та 
декоративних тварин” комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних натуралістів” 
Покровського району Криворізької міської ради 

“Міць та енергія” Куценко  
Марина 
Олександрівна 

44 І 
“Скоро весна” 44 І 

3 АНДРЄЄВА 
Єва 

учениця комунального закладу “Криворізька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №37” 
Криворізької міської ради 

“Лисиця звичайна” Сергієнко  
Олена Юріївна 

44 І 

“Панда” 44 І 
4 ВАСИЛЮК 

Поліна 
вихованка гуртка “Калейдоскоп творчості” 
комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр дитячої та юнацької творчості” “Терноцвіт” 
Криворізької міської ради 

“Лелеча сім’я” Ніцук  
Діана Валеріївна 

43 І 
“Східні венценосні 
журавлі” 

43 І 

5 ПЛАХОТНЮК 
Анастасія 

вихованка гуртка “Казка” комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр дитячої та юнацької 
творчості” “Терноцвіт” Криворізької міської ради 

“Лінивець” Лянна  
Наталія 
Миколаївна 

45 І 
“Вивірка звичайна” 45 І 

6 БАРАНОВА 
Дана 
 

вихованка гуртка “Юні квітникарі”, учениця 
комунального закладу “Криворізька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №88” Криворізької міської ради 

“Левиний спокій” Луцик  
Ольга 
Олександрівна 

45 І 
“Лисяча радість” 43 І 
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7 ВЄЛІЄВ 
Артур 

учень комунального закладу “Криворізька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №88” 
Криворізької міської ради 

“Міс джунглі 2022” Фоміч  
Ірина 
Володимирівна 

45 І 

“Дружба” 45 І 

8 БУРАЧОНОК 
Лідія 

вихованка гуртка “Юні друзі природи”, учениця 
комунального закладу “Криворізька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №7” Криворізької міської ради 

“Кошеня ягуару” Щербак  
Ольга 
Олександрівна 

45 І 
“Печерна сова” 45 І 

9 СКІРКО 
Андрій 

вихованець гуртка “Палітра”, учень комунального 
закладу “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №59” Криворізької міської ради 

“Заєць біляк” Дорученко  
Ольга Василівна 

45 І 

“Полівка звичайна” 45 І 

10 МИХАЙЛОВА 
Валентина 

вихованка зразкового художнього колективу “Творча 
майстерня” комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр дитячої та юнацької творчості” 
“Сонях” Криворізької міської ради 

“Павич-красень” Кашина  
Тетяна Леонідівна 

44 І 
“Півень-господар” 45 І 

11 ШАДРІНА 
Юлія 

вихованка гуртка “Декоративне мистецтво” 
комунального позашкільного навчального закладу 
“Палац дітей та юнацтва Центрально-Міського району” 
Криворізької міської ради 

“Дикі голуби. 
Горлиця садова” 

Яценко  
Тетяна 
Никифорівна 

45 І 

“Колібрі. 
Екзотична птаха” 

44 І 

12 ШАБАНОВА  
Лючія  

учениця комунального закладу “Царичанський ліцей”  
Царичанської селищної ради 

“Від краси життя - 
до краси польоту” 

Курись  
Любов 
Михайлівна  

44 І 

“Від краси життя - 
до краси польоту” 

44 І 

13 СОМБОРСЬКА 
Софія 

вихованка гуртка “Юні квітникарі” комунального 
закладу “Дитячий екологічний центр” Кам’янської 
міської ради 

“Руда красуня 
(білка)” 

Сомборська  
Наталія Петрівна 

44 І 

“Сова вухата” 44 І 
14 БІРІЛО 

Марія 
вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Обухівської селищної ради, 
учениця комунального закладу “Горянівський ліцей” 
Обухівської селищної ради Дніпровського району  

“Панда” Ільченко  
Людмила 
Петрівна 

42 ІІ 
“Лисичка” 42 ІІ 

15 ХАЙЛОВА 
Валерія 

учениця комунального закладу загальної середньої 
освіти “Ліцей №142 ім. П’єра де Кубертена” 
Дніпровської міської ради 
 
 

“Полоз” Діякон  
Дмитро 
Віталійович 

41 ІІ 
“Мій талісман” 41 ІІ 
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16 МОСКАЛЕНКО 
Поліна 

вихованка гуртка образотворчого мистецтва 
“Акварелі” комунального позашкільного навчального 
закладу “Нікопольський Будинок дитячої та юнацької 
творчості” Нікопольської міської ради 

“Червона панда” Буцонь  
Марія 
Володимирівна 

40 ІІ 
“Одуд” 40 ІІ 

17 ОРЛОВА 
Олександра 

вихованка гуртка образотворчого мистецтва 
“Акварелі” комунального позашкільного навчального 
закладу “Нікопольський Будинок дитячої та юнацької 
творчості” Нікопольської міської ради 

“Каченя” Буцонь  
Марія 
Володимирівна 

40 ІІ 
“Фенік” 40 ІІ 

18 ВОЙТЕНКО 
Ілля 

учень комунального закладу “Партизанський ліцей” 
Слобожанської селищної ради Дніпровського району 

“Вовк” Сидоренко  
Ольга Миколаївна 

41 ІІ 
“Орел білоголовий” 41 ІІ 

19 ВОРОНА 
Діана 

учениця комунального закладу “Партизанський ліцей” 
Слобожанської селищної ради Дніпровського району 

“Черевоногий 
молюск” 

Сидоренко  
Ольга Миколаївна 

42 ІІ 

“Мандаринка” 42 ІІ 
20 САЄНКО 

Ірина 
учениця комунального закладу “Партизанський ліцей” 
Слобожанської селищної ради Дніпровського району 

“Тукан” Сидоренко  
Ольга Миколаївна 

40 ІІ 
“Сарна 
європейська” 

40 ІІ 

21 ТРОЯН 
Назарій 

учень комунального закладу “Партизанський ліцей” 
Слобожанської селищної ради Дніпровського району 

“Качкодзьоб” Сидоренко  
Ольга Миколаївна 

41 ІІ 
“Одуд” 40 ІІ 

22 ЯРОШЕНКО 
Анастасія 

учениця комунального закладу “Криворізька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №105” 
Криворізької міської ради 

“Пара дельфінів” Ніцук  
Діана Валеріївна 

41 ІІ 
“Качка-
мандаринка” 

42 ІІ 

23 ДЯДИНА 
Олександра 

вихованка гуртка “Юні дизайнери” комунального 
позашкільного навчального закладу “Центр дитячої та 
юнацької творчості” “Терноцвіт” Криворізької міської 
ради 

“Синиця вусата” Трошина  
Юлія Юріївна 

41 ІІ 
“Чорноголовий 
трагопан” 

41 ІІ 

24 ЖУК 
Аліса 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів” Павлоградської 
міської ради 

“Отруйний 
дереволаз” 

Гуменюк  
Любов 
Михайлівна 

41 ІІ 

“Дятел великий” 41 ІІ 
25 АБРОСІМОВА 

Аліна 
вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів” Павлоградської 
міської ради 

“Фазан звичайний” Гуменюк  
Любов 
Михайлівна 
 
 
 

41 ІІ 
“Пума-володар 
скель” 

42 ІІ 
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26 ГУРЖІЙ 
Аріна 

учениця комунального закладу “Павлоградська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9” 
Павлоградської міської ради 

“Червона панда” Копил  
Тетяна 
Володимирівна 

40 ІІ 
“Фазан” 42 ІІ 

27 ТОКАРЄВА 
Тетяна 
ОВЧАРЕНКО 
Анна 

учениці комунального закладу “Гімназія №1” 
Павлоградської міської ради 

“На полюванні” Мяснікова  
Наталія 
Володимирівна 

42 ІІ 
“Фламінго” 40 ІІ 

28 КОЗАК 
Кароліна 

учениця комунального закладу “Павлоградська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9” 
Павлоградської міської ради 

“Олень” Сафіна  
Ільміра Рашидівна 

41 ІІ 

“Сова” 41 ІІ 
29 ЧУПІК  

Марина  
учениця комунального закладу “Першотравенський 
ліцей №3” Першотравенської міської ради 

“Замріяна сова” Батечко  
Алла 
Станіславівна  

42 ІІ 
“Павич” 40 ІІ 

30 ЛАПІНА 
Катерина 

вихованка студії образотворчого мистецтва “Мрія” 
комунального позашкільного навчального закладу 
“Міський центр дитячої та юнацької творчості” 
“Горицвіт” Криворізької міської ради 

“Білий ведмідь” Стрєльцов  
Григорій 
Павлович 

42 ІІ 
“Боривітер 
степовий” 

41 ІІ 

31 ЖБАНЧИК 
Аріна 

вихованка гуртка образотворчого мистецтва 
“Акварелі” комунального позашкільного навчального 
закладу “Нікопольський Будинок дитячої та юнацької 
творчості” Нікопольської міської ради 

“Бенгальська 
сизоворонка” 

Буцонь  
Марія 
Володимирівна 

38 ІІІ 

“Корова” 35 - 

32 КАЛЕНКЕВИЧ 
Олександр 

учень комунального закладу “Партизанський ліцей” 
Слобожанської селищної ради Дніпровського району 

“Крук звичайний” Сидоренко  
Ольга Миколаївна 

36 - 

“Краб” 37 ІІІ 
33 МУРАВЙОВА 

Катерина 
учениця комунального закладу “Слобожанський ліцей” 
Слобожанської селищної ради Дніпровського району 

“Лисиця” Макаренко  
Лідія Григорівна 

37 ІІІ 
“Папуга какаду” 35 - 

34 СЕРЕЖЕНКО 
Поліна 

вихованка гуртка “Калинка” комунального закладу 
‟Центр позашкільної освітиˮ Губиниської селищної 
ради Новомосковського району 

‟Шима-Енагаˮ Павленко  
Ганна Григорівна 

36 - 
“Сніданок взимку” 37 ІІІ 

35 КОНДРАТЕНКО 
Поліна 

вихованка комунального закладу ‟Центр позашкільної 
освітиˮ Губиниської селищної ради Новомосковського 
району 

‟Кам’яний дріздˮ Павленко  
Ганна Григорівна 

38 ІІІ 
“Запорошило” 38 ІІІ 

36 ГОРОБЕЦЬ 
Аліна 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості 

“Руденька” Перевєрзєва  
Ганна 

38 ІІІ 
“Коала” 37 ІІІ 
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учнівської молоді” Обухівської селищної ради, 
учениця комунального закладу “Горянівський ліцей” 
Обухівської селищної ради Дніпровського району  

Володимирівна 

37 КРУГЛЯК 
Анастасія 

учениця комунального закладу “Зорянський ліцей” 
Слов’янської сільської ради Синельниківського району 

“Бурий ведмідь” Брижак  
Тетяна Василівна 

33 - 
“Імператорський 
пінгвін” 

38 ІІІ 

38 КРОЛЕВЕЦЬКА 
Катерина 

учениця комунального закладу “Павлоградська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19” 
Павлоградської міської ради 

“Їжак вухатий” Єсіна  
Вікторія 
Леонідівна 

37 ІІІ 
“Лінивець 
трипалий” 

36 - 

39 БАЛАНДІНА 
Аліна 

учениця комунального закладу “Павлоградська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19” 
Павлоградської міської ради 

“Папуга ара” Єсіна  
Вікторія 
Леонідівна 

37 ІІІ 
“Горностай” 37 ІІІ 

40 МАРТИНЮК 
Анастасія 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів” Павлоградської 
міської ради 

“Грайлива білочка” Гуменюк  
Любов 
Михайлівна 

39 ІІІ 
“Панда на 
відпочинку” 

38 ІІІ 

41 АЛЄЙНІКОВ 
Євгеній 

вихованець гуртка “ART PAINT” комунального 
закладу “Новоолександрівський ліцей” Раївської 
сільської ради Синельниківського району 

“Лелеки 
повернулися із 
вирію” 

Троян  
Ольга 
Володимирівна 

37 ІІІ 

“Добро і зло” 37 ІІІ 
42 КРИМОВА 

Дар’я 
учениця комунального закладу “Царичанський ліцей”  
Царичанської селищної ради 

“Яскравий світ 
тварин” 

Курись  
Любов 
Михайлівна 

37 ІІІ 

“Яскравий світ 
тварин” 

37 ІІІ 

43 ЛЬОВКІНА  
Марія 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Палац творчості дітей та юнацтва” 
Павлоградської міської ради 

“Лисиця та сірий 
заєць” 

Лисиця  
Олена 
Анатоліївна 
 

37 ІІІ 

“Колібрі, папуга 
ара, ошатний орел” 

37 ІІІ 

44 БУЦОНЬ 
Юлія 

вихованка гуртка образотворчого мистецтва 
“Акварелі” комунального позашкільного навчального 
закладу “Нікопольський Будинок дитячої та юнацької 
творчості” Нікопольської міської ради 

“Довгоп’ят” Буцонь  
Марія 
Володимирівна 

39 ІІІ 
“Біла сова” 37 ІІІ 

45 ПОДДУБЦЕВА 
Поліна  

учениця комунального закладу освіти “Навчально – 
виховне об’єднання №109” Дніпровської міської ради 

“Мешканці лісів 
Дніпра” 

Форостецька 
Світлана 
Миколаївна 

39 ІІІ 

“Африка” 39 ІІІ 
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46 ВАСЯНОВИЧ 
Дмитро 

вихованець гуртка “Юні лісівники” комунального 
закладу позашкільної освіти “Центр творчості дітей та 
юнацтва “Сузір’я” Вербківської сільської ради (на базі 
комунального закладу “Кочерезький навчально-
виховний комплекс “Кочерезька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів - дитячий садок”) 

“Хитрий лис” Тишкевич 
Володимир 
Терентійович 

37 ІІІ 

“Песець” 37 ІІІ 

47 БАРКО 
Дар’я 

вихованка гуртка “Основи комп’ютерного 
моделювання з хіміко-біологічним нахилом” 
комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 

“Жирафа” Немкова  
Олена Валеріївна 

38 ІІІ 

“Одуд” 37 ІІІ 

48 РОГОВСЬКА 
Марія 

учениця комунального закладу загальної середньої 
освіти “Ліцей №142 ім. П’єра де Кубертена” 
Дніпровської міської ради 

“Канадська сойка” Діякон  
Дмитро 
Віталійович 

36 - 

“Одуди” 37 ІІІ 

 
 
 
 
 

Заступник директора комунального закладу освіти          Інна МАЙБОРОДА 
“Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” 
 



22 квітня 2022 р.                                                                                                  № 69 

Директорам закладів загальної середньої освіти
Директорам закладів позашкільної освіти

Щодо проведення Всеукраїнського конкурсу
дитячого малюнка «Зоологічна галерея»

Відповідно  до  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за основними

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти

і  науки  України  від  15.12.2021  №  1379,  Національний  еколого-

натуралістичний  центр  учнівської  молоді  проведе  фінальний  етап

Всеукраїнського  конкурсу  дитячого  малюнка  «Зоологічна  галерея».

Положення  про  конкурс  можна  переглянути  на  сайті  НЕНЦ

(https://  nenc  .  gov  .  ua  ).

Конкурс проводиться щорічно з 2011 року з метою актуалізації уваги

учнівської молоді до вирішення екологічних і природоохоронних проблем,

залучення  її  до  активної  природоохоронної  діяльності,  формування

екологічної свідомості та дбайливого ставлення до тварин.

До участі в конкурсі запрошуються учні 7-9 класів закладів загальної

середньої та позашкільної освіти. Конкурс проводиться в заочному форматі.

Кількість  робіт  від  автора  чи  колективу  –  два  малюнки  (на  першому

намалювати  птахів  або  ссавців,  які  мешкають  на  території  регіону;  на

другому – представників різних зоогеографічних областей світу)

http://www.nenc.gov.ua/


У  зв’язку  зі  складною  ситуацією  в  Україні  для  участі  в  конкурсі

необхідно  до  1  червня 2022  року  надіслати  роботи  та  заявку  на  адресу

Оргкомітету кур’єром: 04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний

еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України (лабораторія

зоології)

Детальну інформацію можна отримати за телефоном: (063) 183 79 32

електронна пошта n  aida  @nenc.gov.ua   (Надія Найда – координатор конкурсу).

Директор     Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ

mailto:naida@nenc.gov.ua

	Директор Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ

