
  
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 
 

     27.04.    2022                                     м. Дніпро № 13/01-04 
 

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

 
Керуючись наказом 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”, з метою виховання у здобувачів освіти ціннісного ставлення до 
біорізноманіття свого регіону, розвитку образного мислення, емоційної 
чуйності, розкриття творчих здібностей та художнього смаку в закладах 
загальної середньої та позашкільної освіти проводився зазначений вище 
конкурс.  

За підсумками проведення заходу 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити витяг з протоколу засідання 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          Юрій  ПЕДАН 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Наказ комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” 
від    27.04.   2022   № 13/01-04 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання журі по підведенню підсумків обласного (заочного) етапу  

Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка “Зоологічна галерея-2022” 
 

від 20.04.2022 року 
Присутні всі члени журі 
 

Черга денна: 

Підведення підсумків обласного етапу Всеукраїнського конкурсу дитячого 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 та вихованців закладів освіти області в Конкурсі. 

У 2022 році участь в Конкурсі взяли учні та вихованці закладів загальної середньої та позашкільної освіти з міст: Дніпра, 
Кам’янського, Кривого Рогу, Марганця, Нікополя, Павлограда, Покрова, Перещепинської, Першотравенської міських рад, 
Вербківської, Гречаноподівської, Раївської, Саксаганської, Слов’янської сільських рад, Губиниської, Обухівської, Слобожанської, 
Царичанської селищних рад.  

Журі розглянуло творчі роботи від 85 учасників (всього 170 малюнків). 
 
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 
балів. 
 
 
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

учасника 

Заклад освіти, клас, місто/район Назва конкурсної 

роботи 

Прізвище, ім’я, по 

батькові керівника 

Середній 

бал 
Резуль

тат 
1 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 
2 АЛЄЙНІКОВ 

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

“Лисиця звичайна у 
кадрі” 

Троян  
Ольга 
Володимирівна 

35 - 

“Політ білоголового 
орлана” 

35 - 

3 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 

4 ГОТЬКО 
Анна 

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

“Горностай білий” Буцонь  
Марія 
Володимирівна 

36 - 
“Їжак звичайний” 36 - 

5 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 - 

6 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 

7 ОРЛОВА вихованка гуртка образотворчого мистецтва “Каченя” Буцонь  40 ІІ 



3 
Продовження витягу з протоколу 

 

Олександра “Акварелі” комунального позашкільного навчального 
закладу “Нікопольський Будинок дитячої та юнацької 
творчості” Нікопольської міської ради 

“Фенік” Марія 
Володимирівна 

40 ІІ 

8 ВОЙТЕНКО 
Ілля 

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

“Вовк” Сидоренко  
Ольга Миколаївна 

41 ІІ 
“Орел білоголовий” 41 ІІ 

9 ВОРОНА 
Діана 

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

“Черевоногий 
молюск” 

Сидоренко  
Ольга Миколаївна 

42 ІІ 

“Качка мандаринка” 42 ІІ 
10 П’ЯТЕРНЯ 

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

“Панда” Сидоренко  
Ольга Миколаївна 

35 - 
“Лисиця” 35 - 

11 КАЛЕНКЕВИЧ 
Олександр 

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

“Крук звичайний” Сидоренко  
Ольга Миколаївна 

36 - 
“Краб” 37 ІІІ 

12 КОЛЕСНИКОВА 
Карина 

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

“Пінгвін 
імператорський” 

Сидоренко  
Ольга Миколаївна 

34 - 

“Орел” 34 - 
13 САЄНКО 

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

“Тукан” Сидоренко  
Ольга Миколаївна 

40 ІІ 
“Сарна європейська” 40 ІІ 

14 ТРОЯН 
Назарій 

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

“Качкодзьоб” Сидоренко  
Ольга Миколаївна 

41 ІІ 
“Одуд” 40 ІІ 

15 МУРАВЙОВА 
Катерина 

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

“Лисиця” Макаренко  
Лідія Григорівна 

37 ІІІ 
“Папуга какаду” 35 - 

16 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 

17 БАХМАНОВА 
Поліна 

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

“Котики” Діякон  
Дмитро Віталійович 

36 - 
“Жирафи” 36 - 

18 РОГОВСЬКА учениця комунального закладу загальної середньої “Канадська сойка” Діякон  36 - 
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Марія освіти “Ліцей №142 ім. П’єра де Кубертена” 
Дніпровської міської ради 

“Одуди” Дмитро Віталійович 37 ІІІ 

19 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 

20 ВЛАДИЧЕНКО 
Альбіна 

учениця комунального закладу “Миколаївський 
ліцей” Губиниської селищної ради Новомосковського 
району 

“Королева Африки” Яцемирська  
Наталія 
Володимирівна 

35 - 

“Рогатий красунчик” 35 - 

21 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 

22 КОНДРАТЕНКО 
Поліна 

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

‟Кам’яний дріздˮ Павленко  
Ганна Григорівна 

38 ІІІ 
“Запорошило” 38 ІІІ 

23 МАРТІЯН 
Альона 

учениця комунального закладу “Миколаївський 
ліцей” Губиниської селищної ради Новомосковського 
району 

Тигра рік до нас 
прийшов, рік 
достатку і обнов…ˮ; 

Галата  
Олена Іванівна 

36 - 

‟По дорозі заєць 
скаче…ˮ 

36 - 

24 КОССОВА 
Аріна 
 

вихованка гуртка “Загальна біологія” комунального 
закладу “Міський еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” Марганецької міської 
ради, учениця комунального закладу “Марганецька 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим 
вивченням англійської мови Марганецької міської 
ради Дніпропетровської області” 

‟Соня” Швецова 
Тамара 
Володимирівна 

34 - 
“Тушканчик” 34 - 

25 ПОХИЛЕНКО 
Марія 

вихованка гуртка “Загальна біологія” комунального 
закладу “Міський еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” Марганецької міської 
ради, учениця комунального закладу “Навчально-
виховний комплекс “Ліцей-спеціалізована 
загальноосвітня школа I-III ступенів №10 
Марганецької міської ради” 

‟Лисички” Швецова 
Тамара 
Володимирівна 

33 - 
“Велика панда” 33 - 

26 СВИРИДЮК вихованка гуртка “Загальна біологія” комунального ‟Вовк” Швецова 33 - 
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Варвара закладу “Міський еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” Марганецької міської 
ради, учениця комунального закладу “Марганецька 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим 
вивченням англійської мови Марганецької міської 
ради Дніпропетровської області” 

“Олень” Тамара 
Володимирівна 

33 - 

27 ТРАЙНО  
Софія 

вихованка гуртка “Загальна біологія” комунального 
закладу “Міський еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” Марганецької міської 
ради, учениця комунального закладу “Марганецька 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим 
вивченням англійської мови Марганецької міської 
ради Дніпропетровської області” 

‟Заєць-русак” Швецова 
Тамара 
Володимирівна 

33 - 
“Горобець хатній” 33 - 

28 ЗАБОЛОТНИЙ 
Валентин 

вихованець гуртка “Загальна біологія” комунального 
закладу “Міський еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” Марганецької міської 
ради, учень комунального закладу “Марганецька 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим 
вивченням англійської мови Марганецької міської 
ради Дніпропетровської області” 

‟Лисичка” Швецова 
Тамара 
Володимирівна 

33 - 
“Котик” 33 - 

29 ВЯТКІН 
Тимофій 

вихованець гуртка “Загальна біологія” комунального 
закладу “Міський еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” Марганецької міської 
ради, учень комунального закладу “Марганецька 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим 
вивченням англійської мови Марганецької міської 
ради Дніпропетровської області” 

‟Лелека” Швецова 
Тамара 
Володимирівна 

33 - 
“Тукан” 33 - 

30 ДЗЯТКО 
Єлизавета 

учениця комунального закладу “Гречаноподівський 
ліцей” Гречаноподівської сільської ради 
Криворізького району 

‟Їжачок” Розумна  
Ірина Миколаївна 

35 - 
“Родина їжачків” 35 - 

31 КОРОВАЙ 
Максим 

учень комунального закладу “Миролюбівська 
гімназія” Голубівського ліцею Перещепинської 
міської ради 

‟Лелека” Бойко  
Ольга Юріївна 

35 - 
“Пандочка” 35 - 

32 ІВАНОВ учень комунального закладу “Миролюбівська ‟Лисичка” Бойко  35 - 
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Максим гімназія” Голубівського ліцею Перещепинської 
міської ради 

“Папуга” Ольга Юріївна 35 - 

33 НОР  
Дар’я  

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

“Змія” Перевєрзєва  
Ганна 
Володимирівна 

33 - 
“Жук” 36 - 

34 ГОРОБЕЦЬ 
Аліна 

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

“Руденька” Перевєрзєва  
Ганна 
Володимирівна 

38 ІІІ 
“Коала” 37 ІІІ 

35 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 

36 ТКАЧЕНКО  
Альбіна 

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

“Пума” Ільченко  
Людмила Петрівна 

35 - 
“Кінь” 36 - 

37 ЗАХАРЧУК 
Богдан 

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

“Слон” Діякон  
Дмитро Віталійович 

33 - 
“Заєць” 33 - 

38 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 

39 СОМБОРСЬКА вихованка гуртка “Юні квітникарі” комунального “Руда красуня Сомборська  44 І 
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Софія закладу “Дитячий екологічний центр” Кам’янської 
міської ради 

(білка)” Наталія Петрівна 
“Сова вухата” 44 І 

40 БРИЖАК 
Алевтина 

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

“Голуб-символ 
миру” 

Брижак  
Тетяна Василівна 

34 - 

“Руда білочка” 36 - 
41 КРУГЛЯК 

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

“Бурий ведмідь” Брижак  
Тетяна Василівна 

33 - 
“Імператорський 
пінгвін” 

38 ІІІ 

42 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 

43 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 

44 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 

45 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 

46 ШАБАЛА 
Дар’я 
 

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

“Спляча коала” Письменна  
Юлія Юріївна 

36 - 
“Лисичкина 
розминка” 

36 - 

47 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 

48 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 

49 ВЄЛІЄВ учень комунального закладу “Криворізька “Міс джунглі 2022” Фоміч  45 І 



8 
Продовження витягу з протоколу 

 

Артур загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №88” 
Криворізької міської ради 

“Дружба” Ірина 
Володимирівна 

45 І 

50 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 

51 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 

52 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 

53 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 

54 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 

55 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 - 

56 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 

57 КОЦЕНКО 
Ростислав 

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

“Яструб” Гуменюк  
Любов Михайлівна 

36 - 
“Бегемот” 36 - 

58 ЖУК 
Аліса 

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

“Отруйний 
дереволаз” 

Гуменюк  
Любов Михайлівна 

41 ІІ 

“Дятел великий” 41 ІІ 
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59 БАКУМОВ 
Данило 

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

“Родина лелек у 
гнізді” 

Гуменюк  
Любов Михайлівна 

36 _ 

“Жираф у савані” 36 - 
60 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 

61 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 

62 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 

63 ТОКАРЄВА 
Тетяна 
ОВЧАРЕНКО 
Анна 

учениці комунального закладу “Гімназія №1” 
Павлоградської міської ради 

“На полюванні” Мяснікова  
Наталія 
Володимирівна 

42 ІІ 
“Фламінго” 40 ІІ 

64 КОЗАК 
Кароліна 

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

“Олень” Сафіна  
Ільміра Рашидівна 

41 ІІ 
“Сова” 41 ІІ 

65 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 

66 КОВАЛЕНКО 
Єлизавета 

учениця комунального закладу “Царичанський ліцей”  
Царичанської селищної ради 

“Пухнасті красені” Курись  
Любов Михайлівна 

36 - 
“Пухнасті красені” 36 - 

67 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 

68 ВОЛОЩУК 
Катерина  

учениця комунального закладу “Царичанський ліцей”  
Царичанської селищної ради 

“Чотирилапі друзі” Курись  
Любов Михайлівна 

35 - 
“Чотирилапі друзі” 35 - 

69 ШЛЯХОВА  
Олена  

учениця комунального закладу “Царичанський ліцей”  
Царичанської селищної ради 

“Барви пташиного 
світу” 

Курись  
Любов Михайлівна 

36 - 

“Барви пташиного 36 - 
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світу” 
70 КРИМОВА 

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

“Яскравий світ 
тварин” 

Курись  
Любов Михайлівна 

37 ІІІ 

“Яскравий світ 
тварин” 

37 ІІІ 

71 ТВЕРДОХЛІБ 
Соломія 

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

“Швидка імпала” Батечко  
Алла Станіславівна 

35 - 
“Веселий дельфін” 35 - 

72 ЧУПІК  
Марина  

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

“Замріяна сова” Батечко  
Алла Станіславівна  

42 ІІ 
“Павич” 40 ІІ 

73 ТОЛСТЕНКО  
Поліна  

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

“Кобра” Батечко  
Алла Станіславівна 

35 - 
“Мрійливий пінгвін” 35 - 

74 ПАВЛЕНКО  
Артем  

учень комунального закладу “Першотравенський 
ліцей №3” Першотравенської міської ради 

“Веселий жирафа ” Батечко  
Алла Станіславівна  

35 - 
“Лелека Макс ” 35 - 

75 БРІВКА 
Вероніка 

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

“Жаба Клава ” Батечко  
Алла Станіславівна 

35 - 
“Привітна панда” 35 - 

76 ВАЛЬЧУК 
Вадим 

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

“Сом” Батечко  
Алла Станіславівна  

35 - 
“Кобра” 35 - 

77 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 
78 КУЧЕРЕНКО  

Ксенія 
учениця комунального закладу “Саврівська гімназія” 
Саксаганської сільської ради  

“Кролик” Рапацька  
Світлана Олексіївна 

35 - 
“Яскравий Папуга” 35 - 

79 ГАВРИЛЮК  
Яна 

учениця комунального закладу “Саврівська гімназія” 
Саксаганської сільської ради 

“Домашній 
улюбленець” 

Рапацька  
Світлана Олексіївна 

34 - 

“Містер Тукан” 34 - 
80 ПОПЦОВА  

Вікторія 
учениця комунального закладу “Саврівська гімназія” 
Саксаганської сільської ради 

“Пінгвін” Рапацька  
Світлана Олексіївна 

35 - 
“Кашалот” 35 - 

81 ТОКАРЧУК  
Наталія 

учениця закладу загальної середньої освіти 
“Олександрівська гімназія” Вербківської сільської 
ради  

“Єнот-полоскун” Кондратьєва 
Лариса Іванівна 

35 - 
“Фазани” 35 - 

82 КОЦАРЕНКО 
Олександр 

учень закладу загальної середньої освіти 
“Олександрівська гімназія” Вербківської сільської 
ради  

“Дикий кабан” Кондратьєва  
Лариса Іванівна 

34 - 
“Лісова панда” 34 - 
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83 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” Вербківської 
сільської ради  

“Хитрий лис” Тишкевич 
Володимир 
Терентійович 

37 ІІІ 
“Песець” 37 ІІІ 

84 ГУЙВИК  
Ксенія 

вихованка гуртка “Юні лісівники” комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” на базі 
комунального закладу “Кочерезький навчально-
виховний комплекс “Кочерезька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок” Вербківської 
сільської ради 

“Колібрі” Тишкевич 
Володимир 
Терентійович 

35 - 
“Лебідь” 35 - 

85 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 

 
 
 
 

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


