
  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ 
«ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 

 ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» 
 

НАКАЗ 
 
__10.04.____2020                               м. Дніпро ___14/01-04______ 

 
Про підсумки проведення обласного  
(заочного) етапу Всеукраїнського конкурсу 
дитячого малюнка “Зоологічна галерея” 

 
Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  

від 05.02.2020 року № 65/0/212-20 “Про проведення обласного (заочного) етапу 
Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка “Зоологічна галерея”, з метою 
виховання у здобувачів освіти ціннісного ставлення до біорізноманіття свого 
регіону, розвитку образного мислення, емоційної чуйності, розкриття творчих 
здібностей та художнього смаку протягом лютого-березня поточного року в 
закладах загальної середньої та позашкільної освіти проводився зазначений 
вище конкурс.  

За підсумками проведення заходу 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити витяг з протоколу засідання обласного журі по підведенню 
підсумків обласного (заочного) етапу Всеукраїнського конкурсу дитячого 
малюнка “Зоологічна галерея” (додається). 

2. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на 
заступника директора з навчальної роботи Майбороду І.О, контроль залишаю 
за собою.  
 
 
 
Директор          Ю.Ф. ПЕДАН 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Наказ комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” 
від _10.04.__2020  №__14/01-04__ 

 
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання журі по підведенню підсумків обласного (заочного) етапу  
Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка “Зоологічна галерея-2020” 

 
від 02.04.2020 року 

Присутні всі члени журі 
 
Черга денна: 
Підведення підсумків обласного (заочного) етапу Всеукраїнського конкурсудитячого малюнка “Зоологічна галерея” (далі - Конкурс). 
 
СЛУХАЛИ: 
Майбороду І.О., заступника директора з навчальної роботи комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді”, яка доповіла про участь учнів навчальних закладів області в Конкурсі. 

У 2020 році участь в Конкурсі взяли учні та вихованці закладів загальної середньої та позашкільної освіти з міст: Дніпра, Жовті Води, 
Кам’янського, Кривого Рогу, Марганця, Нікополя, Новомосковська, Павлограда, Першотравенська, Покрова, Синельникового, районів 
області: Верхньодніпровського, Дніпровського, Магдалинівського, Нікопольського, Петриківського, Солонянського,а також Апостолівської, 
Зеленодольської, Перещепинської міських рад, Вербківської, Гречаноподівської, Девладівської, Раївської, Першотравненської сільських рад, 
Васильківської, Криничанської, Межівської,Славгородської, Слобожанської, Софіївської, Широківської,селищних рад і філії комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” “Шафран” (на базі Могилівської сільської ради). 

Журі розглянуло творчі роботи від 184 учасників.  
 
УХВАЛИЛИ: 
1. Провести оцінювання творчих робіт учасників Конкурсу відповідно до наступних критеріїв: 
 художня виразність – 10 балів (далі – 1); 
 реальність вигляду і характерних ознак птахів і ссавців регіону, зоогеографічних областей світу – 10 балів (далі – 2); 
 оригінальність композиційного рішення – 10 балів (далі – 3); 
 індивідуальність і креативність творчого почерку – 10 балів (далі – 4); 
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 відповідність вимогам до конкурсних робіт - 5 балів (далі – 5). 
2. Визначити переможців і призерів Конкурсу відповідно до набраних балів: І місце - 43 – 45 балів; ІІ місце – 40- 42 бали;ІІІ місце – 37 - 39 бали. 
 
№ 
з/п 

Прізвище, ім’я 
учасника 

Заклад освіти, клас, місто/район Назва конкурсної роботи Середній 
бал 

Резуль
тат 

1 ВЕЛИЧКО 
Руслан 

вихованець комунального закладу “Дитячий екологічний центр” Кам’янської 
міської ради 

“Лисичка-фенек” 34 А 
“Сова звичайна” 34 А 

2 СЕМЕНЕЦЬ 
Анна 

учениця комунального закладу освіти "Новопідгороднянська загальноосвітня 
школа І- ІІІ ступенів" Межівської селищної ради" 

“В гостях у тваринного 
світу” 

26 - 

“Стежками Асканії- Нової” 27 - 
3 БАКУН 

Давид 
учень комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс "Межівська 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - аграрний ліцей-інтернат" Межівської 
селищної ради" 

“Родинна гра” Роботи не 
відповідають 

умовам конкурсу 
“На полюванні” 

4 ШВАЙКА 
Валерія 

учениця 7 класу комунального закладу освіти "Демуринська загальноосвітня 
школа І- ІІ ступенів" Межівської селищної ради"  

“Ластівка сільська” 24 - 
“Скелястий півник” 26 - 

5 БІЛЬЦЬКА 
Мар’яна 
ВОРОБЙОВА 
Яна 
ДРЕСЬ 
Руслана 

учениці комунального закладу освіти "Райпільська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів" Межівської селищної ради" 

“Жирафа прислухається, чи 
не загрожує йому небезпека” 

37 ІІІ 

“Заєць-русак милується 
конюшиною” 

37 ІІІ 

6 КУЧЕРЕНКО 
Кіра 

учениця комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс 
"Межівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - аграрний ліцей-інтернат" 
Межівської селищної ради" 

“В очікуванні дива” Роботи не 
відповідають 

умовам конкурсу 
“Зимовий ранок” 

7 КУЧЕРЕНКО 
Карина 

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

“Колібрі” 41 ІІ 
“Білочка” 42 ІІ 

8 БУСЕЛ 
Марія 

учениця закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №78” 
Криворізької міської ради 

“Самотній лелека” 38 ІІІ 
“Веселий павич” 38 ІІІ 

9 КАРПАЧОВА 
Карина 

учениця закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №61” 
Криворізької міської ради 

“Жираф” 37 ІІІ 
“Чапля” 37 ІІІ 

10 КОВТУН 
Анастасія 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів Тернівського району” Криворізької міської ради 

“Білченя” 39 ІІІ 
“Коала” 39 ІІІ 

11 КРАСНОШТАН 
Вікторія 

учениця закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №78” 
Криворізької міської ради 

“Щиглик” 34 А 
“Руді лисиці” 34 А 

12 ВЕДЕНЄЄВА 
Ірина 

учениця комунального закладу “Олексіївська загальноосвітня школа I-III 
ступенів” Нікопольської районної ради 

“Олень” 33 А 
“Єнотовидний собака” 33 А 
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13 ДЕРЕВ′ЯНКО 
Аліна 

учениця Славгородського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Славгородської селищної ради 
 

“Представники різних 
зоогеографічних областей 
світу” 

38 ІІІ 

“Птахи Дніпропетровщини” 38 ІІІ 
14 
 

ЛАТАЙ 
Богдан 

учень Шевченківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Славгородської селищної ради 

“Беркут” 37 ІІІ 
“Король Антарктиди” 37 ІІІ 

15 КОНОНЕНКО 
Орина 
КОВАЛЬЧУК 
Альона 
РУМЯНЦЕВА 
Віталіна 

учениці Варварівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Славгородської селищної ради 
 

“Рожевий фламінго” 33 А 
“Заєць русак” 33 А 

16 МАРТИНЮК 
Анастасія 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” м. Павлограда 

“Кмітливий борсук” 45 І 
“Граційна пума” 44 І 

17 ГУЗЬ 
Олександра 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” м. Павлограда 

“Царі українських степів” 34 А 
“Мешканці саванни” 34 А 

18 СЕРГА 
Іван 

вихованець комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” м. Павлограда 

“Величний цар звірів” 25 - 
“Вісник щастя” 25 - 

19 ЧАПЛИГІНА 
Єлизавета 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” м. Павлограда 

“Сонячна шиншила” 33 А 
“Лисичка на варті” 33 А 

20 ТУШИН 
Максим 

вихованець комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” м. Павлограда 

“Чапля на полюванні” 33 А 
“Чарівний рожевий 
фламінго” 

33 А 

21 ВОЛОВОДЕНКО 
Вероніка 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” м. Павлограда 

“Кольоровий вісник 
усмішок” 

34 А 

“Нічний Дніпро” 34 А 
22 АБРОСІМОВА 

Аліна 
вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” м. Павлограда 

“Шлюбний танок райської 
пташки” 

38 ІІІ 

“Родина фазанів на 
прогулянці” 

38 ІІІ 

23 МИХАЙЛЮК 
Вікторія 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” м. Павлограда 

“Хамелеон” 37 ІІІ 
“Лисиця” 37 ІІІ 

24 ШКАРУПА 
Дар’я 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” м. Павлограда 

“Лелека” 33 А 
“Фламінго” 33 А 

25 КРАЙНЯ 
Валерія 

учениця комунального закладу освіти “Миролюбівська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів” Раївської сільської ради Синельниківського району 

“Грайливий коник” 33 А 
“Корабель пустелі” 33 А 
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26 БІЛУХА 
Маргарита 

учениця комунального закладу освіти “Миролюбівська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів” Раївської сільської ради Синельниківського району 

“Рожеві фламінго” 32 - 
“Дикий лебідь” 23 - 

27 НЕМЧЕНКО 
Аліна 

учениця комунального закладу “Володимирівська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів” Софіївської селищної ради 

“Птах щастя” 33 А 
“Дивні тварини острова 
Галапагос” 

34 А 

28 ЗИМА 
Єлизавета 

учениця 9 класу комунального закладу “Перещепинська загальноосвітня школа 
І-ІІ ступенів №2” (філія КЗ “Перещепинський ООЗ №1” Перещепинської міської 
ради 

“Білочка” 27 - 
“Панда” 27 - 

29 КАЛМИКОВА 
Софія 

учениця 9 класу комунального закладу “Перещепинська загальноосвітня школа 
І-ІІ ступенів №2” (філія КЗ “Перещепинський ООЗ №1” Перещепинської міської 
ради 

“Синичка” 25 - 
“Папуга” 25 - 

30 СВЕРГУН 
Наталія 
СТОЯН 
Вікторія 

учениці 8 класу комунального закладу “Перещепинська загальноосвітня школа І-
ІІ ступенів №2” (філія КЗ “Перещепинський ООЗ №1” Перещепинської міської 
ради 

“Білочка” 26 - 
“Папуга” 26 - 

31 ЛУЦЕНКО 
Єлизавета 

учениця комунального закладу “Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів” Магдалинівської районної ради” 

“Верблюд-кочівник піщаних 
пустель” 

37 ІІІ 

“Корова-наша годівниця” 39 ІІІ 
32 ПІСКУНОВА 

Анна 
вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Зеленодольський 
центр позашкільної роботи” Зеленодольської міської ради 

“Благородний олень-житель 
України” 

37 ІІІ 

“Білочка-мешканець нашого 
регіону” 

38 ІІІ 

33 ЄРЕМЕНКО 
Аліна 

учениця 8 класу комунального закладу “Широківська школа загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів №1" Широківської селищної ради Дніпропетровської області 

“Колібрі” 34 А 
“Сова” 34 А 

34 ГОЛУБ  
Федір 

учень 7 класу комунального закладу “Широківська школа загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів №1" Широківської селищної ради Дніпропетровської області 

“Білка” 34 А 
“Слон” 34 А 

35 МАЛИШКО 
Анна 

учениця 9 класу комунального закладу “Широківська школа загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів №1" Широківської селищної ради Дніпропетровської області  

“Олень” 26 - 
“Летюча риба” 32 - 

36 СЕМЕНОВА 
Євдокія 

учениця 7 класу комунального закладу “Широківська школа загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів №1" Широківської селищної ради Дніпропетровської області 

“Дятел” 37 ІІІ 
“Тигр” 37 ІІІ 

37 МІЦЕНКО 
Олеся 

учениця 7 класу комунального закладу “Широківська школа загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів №1" Широківської селищної ради Дніпропетровської області 

“Журавлі” 22 - 
“Птахи рідного краю” 22 - 

38 
 

ЧЕРНЯВСЬКА 
Оксана 

учениця закладу освіти “Запорізька філія І-ІІ ступенів комунального закладу 
"Широківська опорна школа загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" 
Широківської селищної ради 

“Тукан” 37 ІІІ 
“Ластівка” 38 ІІІ 

39 ЧОРНЯВСЬКА 
Оксана 

вихованка гуртка “Образотворче мистецтво” комунального закладу позашкільної 
освіти “Широківський Центр дитячої творчості”Широківської селищної ради 

“Черепахи” 39 ІІІ 
“Зебра” 37 ІІІ 
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40 НЕМТИРЬОВА 
Віолетта 

учениця комунального закладу освіти “Військова середня загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради”  

“Казковий півник” 
 

Робота не 
відповідає 

умовам конкурсу 
41 БЄЛОВА 

Діана 
учениця комунального закладу освіти “Башмачанська середня загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради” 

“Годівничка” Робота не 
відповідає 

умовам конкурсу 
42 ПОПОВА 

Світлана 
учениця комунального закладу освіти “Башмачанська середня загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради” 

“Білочка” Робота не 
відповідає 

умовам конкурсу 
43 ГРІЦКОВА 

Катерина 
учениця 8 класу комунального закладу освіти “Березнуватівський заклад 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради 

“Друзі” Робота не 
відповідає 

умовам конкурсу 
44 СВІРЕНКО 

Влада 
учениця комунального закладу освіти“ Письмечівський заклад загальної 
середньої освіти І-ІІ ступенів Солонянської районної ради  

“Благородність дикої 
природи” 

Робота не 
відповідає 

умовам конкурсу 
45 ОВАНЕСЯН 

Аліна 
учениця комунального закладу освіти “Микільська на Дніпрі середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради” 

“Лісовий красень” Робота не 
відповідає 

умовам конкурсу 
46 ЯНЧУК 

Євген 
учень комунального закладу освіти “Микільська на Дніпрі середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради” 

“Заєць-русак” Робота не 
відповідає 

умовам конкурсу 
47 БОРОХ 

Марина 
учениця комунального закладу освіти “Сурсько-Михайлівська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради” 

“Сім’я білих лелек” Робота не 
відповідає 

умовам конкурсу 
48 ЗАЯЦ 

Анна 
учениця комунального закладу освіти Сурсько-Михайлівська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради” 

“Лебідь” Робота не 
відповідає 

умовам конкурсу 
49 ШЕВЦОВА 

Яна 
учениця комунального закладу освіти “Калинівська середня загальноосвітня 
школа-загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів” Гречаноподівської 
сільської ради  

“Ті, що потребують 
особливої уваги” 

21 - 

“Поважна хода Михайла 
Потаповича лісом” 

21 - 

50 ЧАБАНЕНКО 
Наталія 

учениця комунального закладу освіти “Іверський заклад загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради” 

“Лебедина вірність” Роботи не 
відповідають 

умовам конкурсу 
 

“Колібрі 

51 БОРОХ 
Анна 

учениця 6 класу комунального закладу освіти “Сурсько-Михайлівська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради” 

“Снігур” Роботи не 
відповідають 

умовам конкурсу 
“Синиця” 
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52 ПАЛЬОНОВА 
Аліса 

вихованка комунального закладу “Верхньодніпровський Палац дитячої та 
юнацької творчості” 

Дрохва” Робота не 
відповідає 

умовам конкурсу 
53 МОТРЮК 

Софія 
учениця 9 класу комунального закладу “Новоіванівська загальноосвітня школа І-
ІІ ступенів” Апостолівської міської ради Апостолівського району 

“Руда краля” 37 ІІІ 
“Корабель пустелі” 37 ІІІ 

54 БЕЗПАМ’ЯТНОВА 
Діана 

учениця комунального закладу “Апостолівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №3” Апостолівської міської ради  

“Мамина любов” 38 ІІІ 
“Пташиний світ” 38 ІІІ 

55 ШТАНЬКО 
Вероніка 

вихованка гуртка “Чарівні барви” комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр дитячої та юнацької творчості дитячої та юнацької 
творчості”Синельниківської міської ради 

“Вовча пісенька” 35 А 
“Нічний птах” 35 А 

56 ГУРТОК 
“Чарівні барви” 

комунального позашкільного навчального закладу “Центр дитячої та юнацької 
творчості дитячої та юнацької творчості”Синельниківської міської ради 

“Сова” 37 ІІІ 
“Красуня лисичка” 37 ІІІ 

57 ЧЕРНЕНКО 
Софія 

Вихованка комунального навчального закладу “Криничанський Центр учнівської 
молдоді” Криничанської селищної ради 

“Дуже хочу коника…” Роботи не 
відповідають 

умовам конкурсу 
“Папуго-папужко, кольорова 
смужко!”  

58 ЗІЛІНСЬКА  
Кіра 

учениця закладу освіти “Синельниківська загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
І-ІІІ ступенів №4”  

без назви Робота не 
відповідає 

умовам конкурсу 
59 КУЛІБАБА 

Олександр 
учень закладу освіти “Синельниківська загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів І-
ІІІ ступенів №4” 

без назви Робота не 
відповідає 

умовам конкурсу 
60 БУЛГАКОВА 

Ангеліна 
учениця закладу освіти “Синельниківська загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
І-ІІІ ступенів №4” 

без назви Робота не 
відповідає 

умовам конкурсу 
61 КРАСЬКО 

Каріна 
учениця закладу освіти “Синельниківська загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
І-ІІІ ступенів №4” 

без назви Робота не 
відповідає 

умовам конкурсу 
62 ЗОТІКОВ 

Єгор 
учень закладу освіти “Синельниківська загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів І-
ІІІ ступенів №4” 

без назви Робота не 
відповідає 

умовам конкурсу 
63 ГРИГОРЕНКО 

Артем 
учень закладу освіти “Синельниківська загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів І-
ІІІ ступенів №4” 

без назви Робота не 
відповідає 

умовам конкурсу 
64 КІЗІЛЬ 

Владислава 
учениця закладу освіти “Синельниківська загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
І-ІІІ ступенів №4” 

без назви Робота не 
відповідає 

умовам конкурсу 
65 ГОНЧАРЕНКО вихованець комунального позашкільного навчального закладу “Центр “Хитра лисичка” 35 А 
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Сергій позашкільної освіти” Вербківської сільської ради “Лінивий коала” 35 А 
66 ВАСИЛЕНКО 

Анна 
учениця 6 класу комунального закладу "Навчально - виховний комплекс № 1 
(середня школа І - ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад) м. Покров 
Дніпропетровської області" 

“Справжня родина” 33 А 
“Єнот” 33 А 

67 ЯЦУН 
Діана 

учениця 5 класу комунального закладу "Навчально - виховний комплекс № 1 
(середня школа І - ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад) м. Покров 
Дніпропетровської області" 

“Зимова пара” 42 ІІ 
“Папуга ара” 42 ІІ 

68 ГАЙДУК 
Олександра 

учениця 5 класу комунального закладу "Навчально - виховний комплекс № 2 
(середня школа І - ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад) м. Покров 
Дніпропетровської області" 

“Заєць міста Покров” 45 І 
“Ракша” 44 І 
“Афаліна. Дельфін з 
Червоної книги України 

45 І 

69 МІРОШНИЧЕНКО 
Єва 

учениця 9 класу комунального закладу "Навчально - виховний комплекс № 1 
(середня школа І - ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад) м. Покров 
Дніпропетровської області" 

“Кит у космосі” 39 ІІІ 
“Сон панди” 37 ІІІ 

70 ШИКУТА 
Аліна 

учениця комунального закладу освіти "Шандрівський навчально-виховний 
комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" 
Перещепинської міської ради Дніпропетровської області 

“Цікавий і неповторний світ 
тварин” 

38 ІІІ 

“Цікавий і неповторний світ 
рослин” 

38 ІІІ 

71 КОЗЛОВ 
Денис 

учень комунального закладу "Навчально - виховний комплекс № 2 (середня 
школа І - ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад) м. Покров 
Дніпропетровської області" 

“Чапля” 24 - 
“Тигр” 32 - 

72 КУЛИКОВ 
Іван 

учень комунального закладу "Навчально - виховне об'єднання (середня школа І - 
ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад - позашкільний навчальний заклад) 
м. Покров Дніпропетровської області" 

“Голуб” 35 А 
“Кішка” 35 А 

73 СЛИВИНСЬКА 
Богиня 

учениця комунального закладу "Навчально - виховне об'єднання (середня школа 
І - ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад - позашкільний навчальний 
заклад) м. Покров Дніпропетровської області" 

“Жираф” 33 А 
“Фламінго” 33 А 

74 ІВАНОВ 
Максим 

учень комунального закладу освіти “Миролюбівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Перещепинської міської ради Дніпропетровської області”  

“Білочка-трудівниця” Роботи не 
відповідають 

умовам конкурсу “Екзотичний папуга ара” 

75 ДЕРИЛО 
Кіра 

учениця комунального закладу освіти “Миролюбівська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів Перещепинської міської ради Дніпропетровської області” 

“Весняна прогулянка” Роботи не 
відповідають 

умовам конкурсу “Втомлена панда” 

76 ОВЧИННІКОВА 
Карина 

учениця комунального закладу освіти “Миролюбівська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів Перещепинської міської ради Дніпропетровської області” 

“Сова-розумниця” Роботи не 
відповідають 

умовам конкурсу 
 

“Панда у бамбуковому лісі” 
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77 КРУГЛІЙ 
Вікторія 

учениця комунального закладу освіти “Миролюбівська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів Перещепинської міської ради Дніпропетровської області” 

“Червоний ара в джунглях” Роботи не 
відповідають 

умовам конкурсу “Лисиця на галявині” 
78 ДЕРИЛО 

Карина 
учень комунального закладу освіти “Миролюбівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Перещепинської міської ради Дніпропетровської області” 

“Орел літає вище всіх” Роботи не 
відповідають 

умовам конкурсу “Колібрі” 

79 Учні комунального закладу "Шолохівська середня загальноосвітня школа” 
Покровської міської ради Дніпропетровської області" 

“Вухатий їжачок” 35 А 
“Панда” 35 А 

80 ЯЦЕНКО 
Карина 

учениця комунального закладу "Навчально - виховне об'єднання (середня школа 
І - ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад - позашкільний навчальний 
заклад) м. Покров Дніпропетровської області" 

“Кішка” 38 ІІІ 
“Качка” 38 ІІІ 

91 ШУЛІКА 
Аліса 

учениця комунального закладу "Навчально - виховне об'єднання (середня школа 
І - ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад - позашкільний навчальний 
заклад) м. Покров Дніпропетровської області" 

“Дятел” 37 ІІІ 
“Білка” 37 ІІІ 

82 КЛІМАНОВ 
Сергій 

учень комунального закладу "Навчально - виховне об'єднання (середня школа І - 
ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад - позашкільний навчальний заклад) 
м. Покров Дніпропетровської області" 

“Вовк” 23 - 

“Колібрі” 23 - 
83 КОРЖ 

Альона 
учениця комунального закладу "Навчально - виховний комплекс № 2 (середня 
школа І - ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад) м. Покров 
Дніпропетровської області" 

“Рожевий фламінго” 37 ІІІ 
“Лисиця” 37 ІІІ 

84 ШПОНЬКА 
Ірина 

учениця комунального закладу "Середня загальноосвітня школа №9 м. Покров 
Дніпропетровської області" 

“Панда” 33 А 
“Білочка” 33 А 

85 КАПЕЛЮШНА 
Владислава 

учениця комунального закладу "Середня загальноосвітня школа №9 м. Покров 
Дніпропетровської області" 

“Лисиця” 37 ІІІ 

“Єнот” 37 ІІІ 
86 СВЯТЕНКО 

Єлизавета 
учениця комунального закладу "Середня загальноосвітня школа №9 м. Покров 
Дніпропетровської області" 

“Лисички” 38 ІІІ 
“Пінгвіни” 38 ІІІ 

87 ГАЛАНОВА 
Ксенія 

учениця комунального закладу "Середня загальноосвітня школа №4 м. Покров 
Дніпропетровської області" 

“Сова-покровителька ночі” 45 І 
“Пухнаста пандочка” 45 І 

88 ТЮЛЮНОВА 
Дар’я 
КРАСУЦЬКА 
Евеліна 
 

учениці комунального закладу "Навчально - виховний комплекс № 2 (середня 
школа І - ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад) м. Покров 
Дніпропетровської області" 

“Лев-цар звірів” 43 І 
“Лисичка-сестричка” 44 І 

89 ДУБИНА  
Вікторія 

учениця 8 класу комунального закладу освіти “Межівська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №1” Межівської селищної ради 

“Білка” 42 ІІ 
“Фламінго рожевий” 42 ІІ 
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90 МАТЯШ 
Катерина 

учениця комунального закладу освіти "Шандрівський навчально-виховний 
комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" 
Перещепинської міської ради Дніпропетровської області 

“Дивовижний світ 
поєднання людини з 
природою” 

Робота не 
відповідає 

умовам конкурсу 
91 КІСЛІНСЬКА 

Євгенія 
учениця комунального закладу "Обухівський навчально - виховний комплекс  
№ 2” Дніпровської районної ради, вихованка гуртка “Природа рідного краю” 
комунального позашкільного навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради 

“Лисички” 33 А 
“Єнот” 33 А 

92 КОВТУН 
Євгенія 

учениця комунального закладу "Обухівська загальноосвітня школа № 1” 
Дніпровської районної ради, вихованка гуртка “Юні лісівники” комунального 
позашкільного навчального закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровської районної ради 

“Олень” 35 А 
“Слони” 35 А 

93 ТАРАН 
Юлія 

учениця комунального закладу "Підгородненський навчально - виховний 
комплекс № 3” Дніпровської районної ради, вихованка гуртка “Юні охоронці 
природи” комунального позашкільного навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради 

“Одуд” 39 ІІІ 
“Потішна білочка” 39 ІІІ 

94 ОРЕЛ 
Єлизавета 

учениця комунального закладу "Підгородненський навчально - виховний 
комплекс № 3” Дніпровської районної ради, вихованка гуртка “Юні охоронці 
природи” комунального позашкільного навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради 

“Горобці” 42 ІІ 

“Кит” 42 ІІ 

95 МАКСИМЕНКО 
Яна 

вихованка комунального закладу позашкільної освіти “Центр позашкільної 
освіти” при Гнатівському навчально-виховному комплексі “Школа І-ІІ ступенів-
дошкільний заклад” Новомосковського району 

“Лелеча клекітна сім’я” 39 ІІІ 
“Панда-бамбуковий 
ведмедик” 

39 ІІІ 

96 ЦИСЬ  
Анна  

вихованка філії комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді “Шафран”, учениця 
комунального закладу “Царичанська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів” 

“Птахи наші друзі”  37 ІІІ 
“Птахи наші друзі” 37 ІІІ 

97 ПИЛИПЕНКО 
Анастасія  

вихованка філії комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді “Шафран”, учениця 
комунального закладу “Царичанська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів” 

“Пухнастик” 41 ІІ 
“Руда та хитра” 41 ІІ 

98 НАСС  
Анна  

вихованка філії комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді “Шафран”, учениця 
комунального закладу “Царичанська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів” 

“Цар звірів” 40 ІІ 
“Лисичка-сестричка” 41 ІІ 

99 ФЕДОРЧАК  
Сніжана  

вихованка філії комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді “Шафран”, учениця 
комунального закладу “Царичанська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів” 

“Материнські джерела” 44 І 
“Рожева мрія” 44 І 

100 САЛО  
Богдана  

вихованка філії комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді “Шафран”, учениця комунального закладу “Царичанська філія 
І-ІІ ступенів КЗ “Царичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів” 
 

“Їжак звичайний” 39 ІІІ 
“Бенгальський тигр” 37 ІІІ 
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101 БОГОМАЗ  
Віолетта 

вихованка філії комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді “Шафран”, учениця 
комунального закладу “Китайгородський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів” 

“Санітари лісу” 33 А 
“Весела сімейка” 33 А 

102 ГЛОБА  
Софія 

вихованка філії комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді “Шафран”, учениця 
комунального закладу “Могилівська філія І-ІІ ступенів ОКЗ “Могилівська ЗОШ 
І-ІІІ ст. ім. І.М.Шишканя” 

“Руда Хитрунка” 35 А 
“Диво Африки” 35 А 

103 ЄВТУШЕНКО  
Юлія 

вихованка філії комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді “Шафран”, учениця 
комунального закладу “Могилівська філія І-ІІ ступенів ОКЗ “Могилівська ЗОШ 
І-ІІІ ст. ім. І.М.Шишканя” 

“Амазонський монстр” 37 ІІІ 
“Пухнастий улюбленець” 38 ІІІ 

104 ВІСИЧ  
Анастасія 

вихованка філії комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді “Шафран”, учениця 
комунального закладу “Царичанська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів” 

“Життя” 39 ІІІ 
“Життя” 39 ІІІ 

105  ФІЛІПАШ 
Дар’я 

учениця Чистопільської філії І-ІІ ступенів опорного закладу загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів Першотравневської сільської ради Нікопольського району 

“Сіре вовченятко” 33 А 

“Райська пташка” 33 А 

106 БАРТОШ 
Вікторія 
СІГАНОВА  
Дар’я 
ХАРЬКОВСЬКА 
Вікторія 

учениці Чистопільської філії І-ІІ ступенів опорного закладу загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів Першотравневської сільської ради Нікопольського району 

“Красень Фазан” 35 А 

“Єнот” 35 А 

107 НАУМЕНКО 
Юлія 

учениця Чистопільської філії І-ІІ ступенів опорного закладу загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів Першотравневської сільської ради Нікопольського району 

“Африканська красуня” 34 А 

“Косуля” 34 А 
108 ПОРОХОВНІЧЕНКО 

Катерина 
учениця Чистопільської філії І-ІІ ступенів опорного закладу загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів Першотравневської сільської ради Нікопольського району 

“Руда хитрунка” 21 - 
“Вправний мисливець” 21 - 

109 РИБАЛКА 
Альона 
САМОЙЛЕНКО 
Вікторія 

учениці комунального закладу “Чаплинський навчально-виховний комплекс І - 
ІІІ ступенів” Петриківської районної ради 

“Лисиця полярна” 35 А 
“Хто у нас така гарненька, 
білогруда та руденька?” 

35 А 

110 КОЛОДА 
Ксенія 

учениця Миколаївської філії "Навчально-виховний комплекс" Курилівського 
закладу освіти І-ІІІ ступенів Петриківської районної ради 
 

“Рожева вірність” 41 ІІ 
“Зимові ласощі” 41 ІІ 
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111 ХОРІШМАН 
Олена 

учениця комунального закладу “Єлизаветівський заклад загальної середньої 
освіти” Петриківської районної ради 

“Пташиний годинник” 22 - 

“Кругосвітня подорож” 22 - 
112 ГРІЖЕВСЬКИЙ 

Артем 
учень комунального закладу “Слобожанський НВК №1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа II – III ступенів – Центр позашкільної освіти 
Слобожанської селищної ради” 

“Коала” 42 ІІ 

“Строкатий дятел” 42 ІІ 
113 НАЗАРЕНКО 

Ярослава 
учень комунального закладу “Слобожанський НВК №1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа II – III ступенів – Центр позашкільної освіти 
Слобожанської селищної ради” 

“Сова” 21 - 

“Лев” 21 - 
114 КУЗЬМІНОВА 

Ольга 
учениця комунального закладу “Слобожанський НВК №1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа II – III ступенів – Центр позашкільної освіти 
Слобожанської селищної ради” 

“Коала” (Австрія) 42 ІІ 

“Неясить сіра” (Україна) 42 ІІ 
115 КОБЗЄЄВА 

Марина 
учениця комунального закладу “Слобожанський НВК №1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа II – III ступенів – Центр позашкільної освіти 
Слобожанської селищної ради” 

“Фенєк” (Африка) 42 ІІ 

“Дятел” (Україна) 42 ІІ 
116 РЕВА 

Діана 
учениця комунального закладу “Слобожанський НВК №1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа II – III ступенів – Центр позашкільної освіти 
Слобожанської селищної ради” 

“Дивовижна жаба” 39 ІІІ 

“Сова” 38 ІІІ 

117 СЕРГЕЄВ 
Артем 

учень комунального закладу “Слобожанський НВК №1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа II – III ступенів – Центр позашкільної освіти 
Слобожанської селищної ради” 

“Панда” (Австралія) 33 А 

“Лисиця” (Україна) 33 А 

118 КОТИК 
Ростислав 

учень Водянської філії комунального закладу "Мар’є-Дмитрівська опорна 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Девладівської сільської ради Софіївського 
району 

“Одуд” 33 А 

“Какаду” 33 А 
119 ПЕТРАКОВА 

Аліна 
учениця Водянської філії комунального закладу "Мар’є-Дмитрівська опорна 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Девладівської сільської ради Софіївського 
району 

“Папуга” 23 - 

“Свиня і поросята” 32 - 
120 ПЕТРАКОВА 

Анна 
учень Водянської філії комунального закладу "Мар’є-Дмитрівська опорна 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Девладівської сільської ради Софіївського 
району 

“Півень” 39 ІІІ 

“Тукан” 37 ІІІ 
121 ЗУБКО 

Руслан 
учень Водянської філії комунального закладу "Мар’є-Дмитрівська опорна 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Девладівської сільської ради Софіївського 
району 

“Олень” 34 А 

“Кінь” 34 А 

122 КУХТІНА 
Вероніка 

вихованка гуртка “Малюнок і живопис” комунального позашкільного 
навчального закладу “Апостолівський Будинок дитячої творчості” 
Апостолівської міської ради 
 

“Царівна-жабка” 45 І 
“Плямиста Африка” 45 І 
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123 КЛИМЕНКО 
Анастасія 

вихованка гуртка “Малюнок і живопис” комунального позашкільного 
навчального закладу “Апостолівський Будинок дитячої творчості” 
Апостолівської міської ради 

“Умка” 42 ІІ 

“Кішка, яка гуляє сама по 
собі…” 

41 ІІ 

124 ІГНАТОВА 
Антоніна 

учениця комунального закладу “Марганецька спеціалізована загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №9 з поглибленим вивченням окремих предметів” 
Марганецької міської ради 

“Зайчик” 34 А 

“Сумна панда” 34 А 
125 САМОЙЛЕНКО 

Вікторія 
вихованка комунального закладу “Міський еколого-натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді Марганецької міської ради” Дніпропетровської області 

“Вогняні птахи” 37 ІІІ 
“Сімейний спокій” 38 ІІІ 

126 МАКУХ 
Софія 

учениця комунального закладу “Марганецька спеціалізована загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим вивченням англійської мови” 
Марганецької міської ради 

“Одуд” 35 А 

“Червона панда” 35 А 
127 ГРИГОР’ЄВА 

Анастасія 
вихованка творчого об’єднання “Імпульс” комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр дитячої творчості “Надія” міста Першотравенська” 

“Білочка” 37 ІІІ 

“Жирафа” 37 ІІІ 
128 ОМЕЛЬЧЕНКО 

Кирило 
вихованець творчого об’єднання “Імпульс” комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр дитячої творчості “Надія” міста Першотравенська” 

“Панда” 40 ІІ 
“Снігур” 40 ІІ 

129 ГРИГОРЕНКО 
Кароліна 

вихованка творчого об’єднання “Екофіл” комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр дитячої творчості “Надія” міста Першотравенська” 

“Ящірка” 38 ІІІ 
“Пінгвіни” 37 ІІІ 

130 ГЛУХОВА 
Влада 

вихованка творчого об’єднання “Екофіл” комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр дитячої творчості “Надія” міста Першотравенська” 

“Жираф” 37 ІІІ 
“Півень” 38 ІІІ 

131 ОМЕЛЬЧЕНКО 
Віолетта 

вихованка творчого об’єднання “Екофіл” комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр дитячої творчості “Надія” міста Першотравенська” 

“Синиця” 35 А 
“Крокодил з яйцями” 35 А 

132 МАРЧУК 
Софія 

вихованка гуртка “Затійники” комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр дитячої творчості “Надія” міста Першотравенська” 

“Мопсик” 39 ІІІ 
“Над рідно краєм летять 
птахи” 

37 ІІІ 

133 ДОБРЕЛЯ 
Вікторія 

вихованка гуртка “Чарівна глина” комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр дитячої творчості “Надія” міста Першотравенська” 

“Кролик” 22 - 
“Лев” 22 - 

134 ЛУГОВА 
Тетяна 

вихованка творчого об’єднання “Майстерня” комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр дитячої творчості “Надія” міста Першотравенська” 

“Чарівний птах” 34 А 
“Мешканець лісу” 34 А 

135 БІЛА 
Ганна 

учениця комунального закладу “Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №4” Першотравенської міської ради 

“Символ миру” 40 ІІ 
“Друзі дельфіни” 42 ІІ 

136 СНІЖКО 
Дар’я 

учениця 7 класу комунального закладу “Першотравенська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №2” Першотравенської міської ради 

”Панда” 38 ІІІ 
“Рись” 38 ІІІ 

137 БОНДАРЕНКО 
Світлана 

учениця комунального закладу “Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №4” Першотравенської міської ради 
 
 

“Нічний птах” 22 - 
“Екзотичні птахи” 22 - 
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138 ЗІНОВ’ЄВ 
Дмитро 

учень комунального закладу “Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №2” Першотравенської міської ради 

“Птахи Дніпропетровщини” 21 - 
“Африканський птах” 21 - 

139 КОЗАЧЕНКО 
Єлизавета 

вихованка гуртка “Ріднокрай” комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр дитячої творчості “Надія” міста Першотравенська” 

“Лісові гризуни” 22 - 
“Коала” 22 - 

140 ЧИНЧИКАС 
Олександра 

учениця комунального закладу “Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №4” Першотравенської міської ради 

“Совулька” 35 А 
“Африканський слон” 35 А 

141 ТРОЯН 
Данило 

вихованець гуртка “Ріднокрай” комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр дитячої творчості “Надія” міста Першотравенська” 

“Горіхова королева” 21 - 
“Корабель пустелі” 21 - 

142 ПОЛОСЕНКО 
Катерина 

вихованка гуртка “Ріднокрай” комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр дитячої творчості “Надія” міста Першотравенська” 

“Королі бананів” 21 - 
“Нічний птах” 21 - 

143 СНІЖКО 
Дар’я 

вихованка творчого об’єднання “Палітра” комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр дитячої творчості “Надія” міста Першотравенська” 

“Яскравий настрій” 38 ІІІ 
“Мишенята” 39 ІІІ 

144 ЮР’ЄВА 
Ольга 

вихованка творчого об’єднання “Палітра” комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр дитячої творчості “Надія” міста Першотравенська” 

“Панда-символ миру” 38 ІІІ 
“Котяче кохання” 38 ІІІ 

145 КИРИЛІНА 
Анастасія 

учениця комунального закладу “Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №4” Першотравенської міської ради 

“Казковий папуга” 33 А 
“Український лелека” 34 А 

146 СНІЖКО 
Дар’я 

вихованка творчого об’єднання “Любисток” комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр дитячої творчості “Надія” міста Першотравенська” 

“Тхір” 39 ІІІ 
“Коала” 39 ІІІ 

147 МАМАЙ 
Вікторія 

вихованка творчого об’єднання “Любисток” комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр дитячої творчості “Надія” міста Першотравенська” 

“Червоний вовк” 34 А 
“Кулик-сорока” 34 А 

148 ДИМКІВСЬКА 
Дарина 

вихованка гуртка “Юний еколог” комунального позашкільного начального 
закладу “Міський Палац дітей та юнацтва” Дніпровської міської ради 

“На сторожі володінь” 33 А 
“Пухнастий бешкетник” 34 А 
“Світанок” 33 А 
“В очікуванні весни” 33 А 

149 КОТОВСЬКА 
Юлія 

учениця 7 класу комунального закладу “Середня загальноосвітня школа №14 - 
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів” Новомосковської міської ради 

“Страуси” 41 ІІ 
“Лисичка” 40 ІІ 

150 ГЕЗЬ 
Олена 

учениця 9 класу закладу загальної середньої освіти №7- загальноосвітнього 
навчального закладу I-III ступенів Новомосковської міської ради 

”“Вивільга” 44 І 
“Фламінго” 43 І 

151 ХАЛЕПА 
Діана 

учениця 9 класу закладу загальної середньої освіти №7- загальноосвітнього 
навчального закладу I-III ступенів Новомосковської міської ради 

“Золотиста бджолоїдка” 42 ІІ 
“Райські птахи” 42 ІІ 

152 ГЛАДКА 
Анастасія 

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

“Тигреня” 42 ІІ 
“Крольча” 42 ІІ 

153 СКУДНОВА 
Дар’я 

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

“Лелека” 45 І 
“Павич” 45 І 
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154 СКІРКО 
Андрій 

вихованець гуртка “Палітра” закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа 
№59” Криворізької міської ради 
 

“Європейський лось” 45 І 
“Сова довгохвоста” 45 І 

155 КЛІМОВА 
Яна 

вихованка гуртка “Чарівна скриня” закладу освіти “Криворізька загальноосвітня 
школа №100” Криворізької міської ради 

“Мудрість” 42 ІІ 
“Ніжність” 42 ІІ 

156 ПОЛЯКОВА 
Марія 

учениця 9 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа №73” 
Криворізької міської ради 

“Озерна жаба” 45 І 
“Кецалії” 44 І 

157 ЛАПІНА 
Катерина 

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

“Широконіска” 45 І 
“Північний олень” 45 І 

158 ЩЕРБАЧЕНКО  
Діана 

вихованка гуртка “Яскрава палітра” закладу освіти “Криворізька загальноосвітня 
школа №84” Криворізької міської ради 

“Лелека” 37 ІІІ 
“Панда” 37 ІІІ 

159 КАМ′ЯНЕЦЬКА 
Яна 

вихованка гуртка “Образотворче мистецтво” комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр дитячої та юнацької творчості “Гармонія” 
Криворізької міської ради 

“Бджілка трудівниця” 39 ІІІ 
“Веселе кенгуру” 39 ІІІ 

160 ПЕРЕДЕРІЙ 
Вікторія 

вихованка гуртка “Дослідники” комунального закладу позашкільної освіти 
“Центр позашкільної освіти” Васильківської селищної ради 

“Лебедина пісня” 33 А 
“Витончені красені (павичі)” 33 А 

161 ЗАЄЦЬ 
Анастасія 

вихованка гуртка “Дослідники” комунального закладу позашкільної освіти 
“Центр позашкільної освіти” Васильківської селищної ради 

“Дружок” 45 І 
“Нічний мандрівник” 44 І 

162 ХВОСТІКОВА 
Єлизавета 

вихованка гуртка “Дослідники” комунального закладу позашкільної освіти 
“Центр позашкільної освіти” Васильківської селищної ради 

“Зимовий гість (омелюх)” 34 А 
“Весняні ванни 
(варакушки)” 

35 А 

163 САВЕЛЬЄВА 
Софія-Франческа 

учениця комунального закладу загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів 
гуманітарна гімназія імені Лесі Українки Жовтоводської міської ради 

“Лисиця” 38 ІІІ 
“Папуга ара” 38 ІІІ 

164 ПОЛОВІНЦЕВА 
Анастасія 

вихованка комунального закладу “Нікопольський міський еколого-
натуралістичний центр”, учениця комунального закладу “Нікопольська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9” Нікопольської міської ради 

“Гірські цапи” 39 ІІІ 
“Журавель на полюванні” 38 ІІІ 

165 ОМЕЛЬЧЕНКО 
Аліса 

вихованка комунального закладу “Нікопольський міський еколого-
натуралістичний центр”, учениця комунального закладу “Нікопольська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5” Нікопольської міської ради 

“Пума в очікуванні” 35 А 
“Птахи нашого краю” 33 А 

166 ГУЗЕНКО 
Діана 

вихованка комунального закладу “Нікопольський міський еколого-
натуралістичний центр”, учениця комунального закладу “Нікопольська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8” Нікопольської міської ради 

без назви 40 ІІ 
без назви 40 ІІ 

167 ВЛАСЮК 
Вероніка 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” Дніпровської міської ради, учениця комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа №39” Дніпровської міської ради 
 

“Загадковий жираф” 34 А 
“Зимовий птах” 34 А 
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168 ШИБАНОВ 
Єгор 

вихованець комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” Дніпровської міської ради, учень комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа №84” Дніпровської міської ради 
 

“Тигр відпочиває” 38 ІІІ 
“Зимове полювання” 38 ІІІ 

169 СОКОЛЯН 
Юлія 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” Дніпровської міської ради, учениця комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа №120” Дніпровської міської ради 

“Норки” 45 І 
“Лелека” 45 І 

170 ЛИХАЧОВА 
Дар’я 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” Дніпровської міської ради, учениця комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа №73” Дніпровської міської ради 

“Кіт” 44 І 
“Єнот” 44 І 

171 ВОЛКОВА 
Анастасія 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” Дніпровської міської ради, учениця комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа №15” Дніпровської міської ради 

“Коала” 34 А 
“Птиця” 34 А 

172 ДОЛГОРУКОВА 
Ангеліна 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” Дніпровської міської ради, учениця комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа №93” Дніпровської міської ради 

“Мешканці саванни” 43 І 
“Норовливий кінь” 43 І 

173 ПАНАСЕНКО 
Альона 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” Дніпровської міської ради, учениця комунального закладу освіти 
"Навчально-виховний комплекс № 72" школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпровської міської ради 

“Вовча вірність” 42 ІІ 
“Рожеві фламінго” 41 ІІ 

174 МЕРЗЛЯКОВА 
Єлизавета 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” Дніпровської міської ради, учениця комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа 39” Дніпровської міської ради 

“Шархан” 39 ІІІ 
“А ми удвох” 38 ІІІ 

175 ПАЛАМАРЧУК 
Софія 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” Дніпровської міської ради, учениця комунального закладу освіти 
"Навчально-виховний комплекс № 72" школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпровської міської ради 

“Рись” 38 ІІІ 
“Ніч в Арктиці” 37 ІІІ 

176 ЖМУЦЬКА 
Анастасія 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” Дніпровської міської ради, учениця комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа 8” Дніпровської міської ради 

“Лисичка-мисливиця” 42 ІІ 
“Комашиний прихисток” 42 ІІ 

177 САГАЙДАК 
Анна 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” Дніпровської міської ради, учениця комунального закладу освіти 
“Навчально-виховний комплекс №138 “загальноосвітній навчальний заклад І 
ступеня – гімназія” Дніпровської міської ради 

“Цікава коала” 37 ІІІ 
“Чудова тваринка” 38 ІІІ 

178 БЕРЕЗЮК 
Єсенія 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” Дніпровської міської ради, учениця комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа 62” Дніпровської міської ради 
 

“Колібрі” 35 А 
“Півник” 35 А 
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179 ВОРОНІНА 
Крістіна 

учениця комунального закладу освіти “Новоолександрівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів Раївської сільської ради”  

“Птахи нашого регіону” 38 ІІІ 
“Представники різних 
зоогеографічних областей 
світу” 

38 ІІІ 

180 КУРІЛЕХ  
Каріна 

учениця 7 класу закладу освіти “Синельниківська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №1” Синельниківської міської ради 

“Любіть травинку і тваринку 
і сонце завтрашнього дня” 

Робота не 
відповідає 

умовам конкурсу 
181 РУДНІЧУК 

Анастасія 
учениця 7 класу закладу освіти “Синельниківська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №1” Синельниківської міської ради 

“Причуди природи” Робота не 
відповідає 

умовам конкурсу 
182 СТЕЖКА 

Олександра 
учениця комунального закладу загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів №10 
Жовтоводської міської ради 

“Жирафеня” 39 ІІІ 
“Білченя” 39 ІІІ 

183 СИДОРОВА 
Ауріка 

учениця комунального закладу загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів №10 
Жовтоводської міської ради 

“Сова” 41 ІІ 
“Колібрі” 41 ІІ 

184 МАРДІ ДІК ДАШ 
Діана 

вихованка комунального закладу “Верхньодніпровський Палац дитячої та 
юнацької творчості” 

“Райська птичка синьоголова 
чудова” 

Робота не 
відповідає 

умовам конкурсу 
 
 

 
Заступник директора з навчальної роботи           І.О. МАЙБОРОДА 
КЗО “Обласний еколого - натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” 
 


