
 
 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
Н А К А З  

 
   26.04.   2018 
 

          м. Дніпро №   262   /0/212-18 

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

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 28 березня 2018 року №175/0/212-18 “Про проведення І (відбіркового 
обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка “Зоологічна 
галерея”, з метою активізації роботи з учнівською молоддю щодо вирішення 
екологічних і природоохоронних проблем, залучення її до активної 
природоохоронної діяльності, формування екологічної свідомості, дбайливого 
ставлення до природи та естетичних уподобань, розвитку образного мислення, 
емоційної чуйності, розкриття творчих здібностей та художнього смаку 
протягом лютого-березня поточного року в закладах загальної середньої та 
позашкільної освіти проведено І (відбірковий обласний) етап Всеукраїнського 
конкурсу дитячого малюнка “Зоологічна галерея”.  

За підсумками оцінювання звітних матеріалів учасників заходу 
 

НАКАЗУЮ: 
 

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

2. Директорові комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі - КЗО “ОЕНЦДУМ”) 
Педану Ю.Ф. здійснити організаційні заходи щодо нагородження грамотами 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації переможців Конкурсу та 
відзначення активних учасників Конкурсу відповідно до затвердженого витягу 
з протоколу. 

3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських 
рад та об‘єднаних територіальних громад (за згодою) ознайомитися з 
аналітичною довідкою про підсумки проведення Конкурсу, що додається. 
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4. Координацію роботи за виконанням цього наказу покласти на 
завідувача сектору позашкільної освіти та виховної роботи Федорченко К.Є., 
контроль – на начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної 
середньої освіти Середню В.І. 
 
 
 
 
Директор департаменту освіти 
і науки облдержадміністрації     О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО: 
Наказ департаменту освіти  

і науки облдержадміністрації 
від 26.04. 2018  № 262 /0/212-18 

 
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання журі по підведенню підсумків І (відбіркового обласного) етапу  
Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка “Зоологічна галерея-2018” 

 
від 21.03.2018 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 навчальних закладів області в Конкурсі. 
У 2018 році участь в Конкурсі взяли учні та вихованці закладів загальної середньої та позашкільної освіти з міст: Апостолового, 
Вільногірська, Дніпра, Жовті Води, Кам’янського, Кривого Рогу, Марганця, Нікополя, Новомосковська, Першотравенська, Покрова, 
Синельникового та районів області: Апостолівського, Васильківського, Верхньодніпровського, Дніпровського, Криничанського, 
Нікопольського, Новомосковського, Петропавлівського, Софіївського, Юр’ївського, а також Вербківської, Грушівської, Межівської, 
Могилівської, Слобожанської, Софіївської, Широківської селищних рад. 
Журі розглянуло творчі роботи від 180 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); 
 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. 
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Продовження витягу з протоколу 

 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я 
учасника 

Клас, навчальний заклад, місто/район Назва конкурсної роботи Середній 
бал 

Резул
ьтат 

1 ВЕДЕНЕЄВА 
Ірина 

учениця 8 класу комунального закладу Олексіївська загальноосвітня школа I-III 
ступенів Нікопольської районної ради 

“Лунь степовий” 37 ІІІ 
“Тварини світу” 37 ІІІ 
“Степовий горностай” 39 ІІІ 

2 ГОНЧАРОВА 
Ангеліна 

учениця комунального закладу Приміська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Нікопольської районної ради  

“Сова” 34 А 

3 ЗАХАРОВА 
Вероніка 

учениця комунального закладу Приміська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Нікопольської районної ради 

“Вовк” 26 - 

4 МАЄДА 
Лана 

учениця 7 класу комунального закладу Меліоративна загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Новомосковської районної ради 

“Пухнасте білченя” 40 ІІ 
“Медвідь-коала” 40 ІІ 

5 ТКАЧУК  
Карина 

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

“Горностай” 39 ІІІ 
“Червона панда” 38 ІІІ 

6 ЛЯШЕНКО 
Анна 

Вихованка гуртка “Природа і фантазія” комунального закладу “Софіївський центр 
творчості” Софіївської селищної ради 

“Жирафа” 40 ІІ 
“Лисиця-хитрунка” 40 ІІ 

7 КОЛОДКА  
Микита 

учень комунального закладу “Євецько-Миколаївський навчально-виховний комплекс 
"Школа-дошкільний заклад” Новомосковської районної ради 

“”Вивільга” 39 ІІІ 
“Материнська ніжність” 37 ІІІ 

8 ЖМУР 
Вероніка 

учениця 8 класу комунального закладу “Перещепинська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №2 Новомосковської районної ради 

“Лелека” 44 І 
“Тукан” 44 І 

9 ПАНОВІКОВА 
Анастасія 

учениця КЗО “Перещепинський НВК “Родина" “ЗОНЗ-ДНЗ” I-II ступенів з 
інтернатним відділенням для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 
піклування, дітей з кризових сімей Новомосковської районної ради 
Дніпропетровської області” 

“Лань” 44 І 
“Фенек” 44 І 

10 ГОНЧАРОВ 
Ілля 

учень комунального закладу освіти “Новопідгороднянська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів” Межівської селищної ради 

“Степові простори” 34 А 
“Чарівний світ тварин” 35 А 

11 ЛЕМЕНІК 
Камілла 

учениця 9 класу комунального закладу освіти “Спеціалізована школа №134 
гуманістичного навчання та виховання” Дніпровської міської ради 

“Тварини світу” 34 А 
“Тварини України” 34 А 

12 МЕЙЄРОВИЧ 
Юлія 

учениця комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа №135” 
Дніпровської міської ради 

“Рідна домівка” 39 ІІІ 
“Спробуй дотягнись” 39 ІІІ 

13 КАШКАЛЬДА 
Євгенія 

учениця комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа №118 з 
поглибленим вивченням англійської та німецької мов і предметів природничо-
математичного напрямку” Дніпропетровської міської ради 

“Собака-вірний друг” 42 ІІ 
“Верблюд-корабель 
пустелі” 

42 ІІ 

14 
 

МЛАДЬОНОВА 
Дар’я 

учениця комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№34” Дніпровської міської ради 

“Великий строкатий 
дятел” 

39 ІІІ 

“Біла або полярна сова” 
 

39 ІІІ 
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ФЛАТУН 
Олександра 

учениця комунального закладу освіти “Навчально-виховний комплекс №59 
“Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад” Дніпровської 
міської ради 

“Сойка” 39 ІІІ 
“Олень” 39 ІІІ 

16 ОВЧАРЕНКО 
Ангеліна 

учениця комунального закладу освіти “Навчально-виховний комплекс № 138 
“загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – гімназія” Дніпровської міської ради 

“Пташиний гомін” 37 ІІІ 
“Незвичайні друзі” 39 ІІІ 

17 ЯЦУК 
Анастасія 

учениця комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 97 імені 
П.І. Шкідченка" Дніпровської міської ради 

“Кам’яна куниця” 38 ІІІ 
“Вовчиця і вовченя” 38 ІІІ 

18 ЛУКОВНІКОВА 
Ольга 

учениця комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 97 імені 
П.І. Шкідченка" Дніпровської міської ради 

“Сова” 39 ІІІ 
“Левиця” 38 ІІІ 

19 ПОТРЯСАЄВА 
Марина 

учениця комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 97 імені 
П.І. Шкідченка" Дніпровської міської ради 

“Дятел” 45 І 
“Родина пінгвінів” 45 І 

20 ШАМАРДАК 
Катерина 

учениця комунального закладу освіти "Спеціалізована середня загальноосвітня школа 
№ 9 з поглибленим вивченням англійської мови" Дніпровської міської ради  

“Лісові санітари” 35 А 
“Папуга” 35 А 

21 ШУСТОВА 
Анастасія 

учениця 11 класу комунального закладу освіти “Спеціалізована школа №134 
гуманістичного навчання та виховання” Дніпровської міської ради 

“Тварини світу” 32 - 
“Тварини України” 32 - 

22 БОЧКОВА 
Вікторія 
 

учениця комунального закладу освіти “Навчально-виховний комплекс № 138 
“загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – гімназія” Дніпровської міської ради 

“Великий захисник” 44 І 
“Друзі з різних куточків 
всесвіту” 

44 І 

23 КОЛЕКТИВНА 
РОБОТА 

учні комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 31” 
Дніпровської міської ради 

“Страус” 39 ІІІ 
“Синичка у гнізда” 37 ІІІ 

24 
 

ВОЛОШИНА 
Аліна 

учениця комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 97 імені 
П.І. Шкідченка" Дніпровської міської ради 

“Лис нашого лісу” 39 ІІІ 
“Різнобарвні фантазії” 37 ІІІ 

25 ЦЯПКАЛО  
Валерія 

учениця 7 класу комунального закладу “Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів” Софіївської районної ради 

“Малий вухань” 28 - 
“Красень-олень” 31 - 

26 ЛИСКОНОГ 
Діана 

учениця 9 класу комунального закладу “Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів” Софіївської районної ради 

“Рись” 34 А 
“Білочка” 34 А 

27 РОМАНЧЕНКО 
Ілля 

учень 6 класу Жемчужненська філія “навчально-виховний комплекс ”загальноосвітня 
школа І-ІІступенів - дошкільний навчальний заклад" комунального закладу 
“Юр'ївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. героя Радянського Союзу 
Д.П.Запорожченка” Юр'ївської районної ради  

“Птахи мого краю” 24 - 

28 КОЛОМОЄЦЬ 
Віктор 

учень 5 класу Жемчужненська філія “навчально-виховний комплекс ”загальноосвітня 
школа І-ІІступенів - дошкільний навчальний заклад" комунального закладу 
“Юр'ївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. героя Радянського Союзу 
Д.П.Запорожченка” Юр'ївської районної ради 

“Цар звірів” 
 

24 - 

29 ЧЕРВ’ЯКОВ 
Артем 
 

учень комунального закладу “Слобожанський НВК №1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа І-ІІІ ступенів – центр позашкільної освіти Слобожанської 
селищної ради” 

“Цар лісу” 30 - 
“Африканський велетень” 33 - 
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30 ІМАНГУЛОВ 
Максим 
 

учень комунального закладу “Слобожанський НВК №1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа І-ІІІ ступенів – центр позашкільної освіти Слобожанської 
селищної ради” 

“Медуза-помаранчева 
торпеда” 

30 - 

“Птах щастя” 30 - 
31 ЖИВОТОВ 

Кирило 
учениця комунального закладу “Слобожанський НВК №1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа І-ІІІ ступенів – центр позашкільної освіти Слобожанської 
селищної ради” 

“Жителі пустелі” 30 - 
“Лісові жителі” 30 - 

32 КАС’ЯНОВА 
Юлія 
 

учениця комунального закладу “Слобожанський НВК №1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа І-ІІІ ступенів – центр позашкільної освіти Слобожанської 
селищної ради” 

“Руда білочка” 30 - 
“Пухнастий коала” 30 - 

33 ІГІНА  
Орина 
 

учениця комунального закладу “Слобожанський НВК №1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа І-ІІІ ступенів – центр позашкільної освіти Слобожанської 
селищної ради” 

“Качка-мандаринка” 33 - 
“Лисиця-руда красуня” 30 - 

34 ЩЕГЛАКОВ 
Михайло 
 

учень комунального закладу “Слобожанський НВК №1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа І-ІІІ ступенів – центр позашкільної освіти Слобожанської 
селищної ради” 

“Дикий кабан” 31 - 
“Білка-красуня лісу” 31 - 

35 ВОЙТОВИЧ 
Аліна 
ФОРОСТЕНКО 
Карина 

учениці комунального закладу “Слобожанський НВК №1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа І-ІІІ ступенів – центр позашкільної освіти Слобожанської 
селищної ради” 

“Кіт Василь” 34 А 
“Фламінго” 36 А 

36 СИРИЦЯ 
Софія 

учениця комунального закладу “Слобожанський НВК №1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа І-ІІІ ступенів – центр позашкільної освіти Слобожанської 
селищної ради” 

“Рись” 40 ІІ 
“Мурчик” 42 ІІ 

37 ПЛІШ Аліна 
МИХАЙЛЮК 
Єлизавета 

учениці комунального закладу “Слобожанський НВК №1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа І-ІІІ ступенів – центр позашкільної освіти Слобожанської 
селищної ради” 

“Білочка на гілці” 26 - 
“Яскравий фламінго” 26 - 

38 ФОРОСТЕНКО 
Карина 
 

учениця комунального закладу “Слобожанський НВК №1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа І-ІІІ ступенів – центр позашкільної освіти Слобожанської 
селищної ради” 

“Білка” 35 А 
“Колібрі” 35 А 

39 ЗІНОВ’ЄВ  
Арсеній 
 

учень комунального закладу “Слобожанський НВК №1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа І-ІІІ ступенів – центр позашкільної освіти Слобожанської 
селищної ради” 

“Північний птах” 39 ІІІ 
“Санітар лісу” 39 ІІІ 

40 ШАШУРА 
Вікторія 
 

учениця комунального закладу “Слобожанський НВК №1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа І-ІІІ ступенів – центр позашкільної освіти Слобожанської 
селищної ради” 

“Тварини України” 26 - 
“Прогулянка тигра” 30 - 

41 РИЖЕНКО 
Єлизавета 
МАРТИНЕНКО 
Діана 

учениці комунального закладу “Слобожанський НВК №1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа І-ІІІ ступенів – центр позашкільної освіти Слобожанської 
селищної ради” 

“Єнот” 27 - 
“Заєць” 30 - 
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42 ЯКІВЕЦЬ 
Катерина 
ЯКІВЕЦЬ 
Ксенія 
КОЗЛОВА 
Анна 

учениці комунального закладу “Слобожанський НВК №1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа І-ІІІ ступенів – центр позашкільної освіти Слобожанської 
селищної ради” 

“Папуга какаду” 36 А 
“Чорний лебідь на 
ставку” 

34 А 

43 ІЛЬЧЕНКО 
Тетяна 
 

учениця комунального закладу “Слобожанський НВК №1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа І-ІІІ ступенів – центр позашкільної освіти Слобожанської 
селищної ради” 

“Слон” 34 А 
“Вовк” 34 А 

44 РУДКОВСЬКИЙ 
Сергій 

учень комунального закладу “Слобожанський НВК №1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа І-ІІІ ступенів – центр позашкільної освіти Слобожанської 
селищної ради” 

“Заєць” 36 А 
“Коала” 34 А 

45 ПОРТЯНКО 
Олександра 

учениця комунального закладу “Слобожанський НВК №1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа І-ІІІ ступенів – центр позашкільної освіти Слобожанської 
селищної ради” 

“Червона панда” 40 ІІ 
“Куниця” 40 ІІ 

46 ЗАЙЦЕВА 
Анастасія 

учениця комунального закладу “Слобожанський НВК №1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа І-ІІІ ступенів – центр позашкільної освіти Слобожанської 
селищної ради” 

“Красуня-лисиця” 42 ІІ 
“Єнот” 42 ІІ 

47 ЛАЗОРЕНКО 
Карина 

учениця комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа №124” 
Дніпровської міської ради 

“Перед мандрами” 40 ІІ 
“Фламінго” 41 ІІ 

48 ТКАЧОВА 
Анастасія 

учениця комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа №68” 
Дніпровської міської ради 

“Коала” 45 І 
“Сова” 45 І 

49 ЧЕРНИШОВ 
Дмитро 

учень комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№123” Дніпровської міської ради, вихованець гуртка “Юний художник” 

“Лисиця” 36 А 
“Олень” 36 А 

50 ДРЬОМОВА 
Анастасія 

учениця комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа №132” 
Дніпровської міської ради 

“Дике полювання” 30 - 
“Екологічна катастрофа 
поряд” 

28 - 

51 ПОПЕЛЮШКІНА 
Анастасія 

учениця комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа №89” 
Дніпровської міської ради 

“Великий панда” 38 ІІІ 
“Тхір степовий” 37 ІІІ 

52 ПОРОХНЕНКО 
Дар’я 

учениця комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс №104" середня 
загальноосвітня школа-дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)" Дніпровської 
міської ради 

“Руда красуня” 42 ІІ 
“Східний світанок” 42 ІІ 

53 КРЯЖ 
Олександра 

учениця комунального закладу “Чаплинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Юр’ївського району 

“Фламінго” 32 - 
“Лелека” 32 - 

54 ФЕДОРОВА 
Юлія 
 

учениця комунального закладу “Чаплинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Юр’ївського району 

“Жирафа” 30 - 
“Личичка” 30 - 
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55 ІСАК 
Наталія 

учениця комунального закладу “Чаплинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Юр’ївського району 

“Павич” 28 - 
“Оленятко” 29 - 

56 САЛКО 
Олена 

учениця комунального закладу “Чаплинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Юр’ївського району 

“Зайчик” 34 А 
“Тигр” 34 А 

57 СКИЦЬКО 
Вікторія 
ВЕРЕТЯК 
Наталія 

учениця комунального закладу “Чаплинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Юр’ївського району 

“Зайчик” 33 - 
“Лев” 
 

33 - 

58 БУХАНЕЦЬ 
Ольга 

учениця комунального закладу “Чаплинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Юр’ївського району 

“Тигреня” 35 А 
“Лисичка” 35 А 

59 ВАСЕЦЬКА 
Яна 
БОНДАР 
Олександра 

учениці комунального закладу “Чаплинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Юр’ївського району 

“Зайчик” 30 - 
“Слон” 30 - 

60 ТАРАСОВА 
Марія 

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

“Руда красуня” 44 І 
“Ми з другом-
космополіти” 

44 І 

61 ШИНКАРЬОВА 
Євгенія 

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

“Веселі снігурі” 38 ІІІ 
“Мої друзі - коали” 38 ІІІ 

62 ЧЕРНИШ 
Єлизавета 

учениця комунального закладу “Загальноосвітній ліцей м. Покров Дніпропетровської 
області”, вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Будинок 
творчості дітей та юнацтва” Покровської міської ради 

“Олень” 40 ІІ 
“Фламінго” 42 ІІ 

63 ЛІСНІЧЕНКО 
Микола 

вихованець комунального позашкільного навчального закладу “Будинок творчості 
дітей та юнацтва” Покровської міської ради 

“Куниця на полюванні” 36 А 
“Щасливий тюлень” 36 А 

64 СИЧ 
Поліна 

учениця комунального закладу “Навчально - виховний комплекс №2 середня школа 
 І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад м. Покров Дніпропетровської області”  
вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Будинок творчості 
дітей та юнацтва” Покровської міської ради 

“Панда” 34 А 
“Насторожене оленятко” 34 А 

65 ГАЛАНОВА 
Ксенія 

учениця комунального закладу “Середня загальноосвітня школа № 4 м. Покров 
Дніпропетровської області”, вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Будинок творчості дітей та юнацтва” Покровської міської ради 

“Леви-королі Африки” 44 І 
“Мій лісовий друг-їжак” 45 І 

66 МОТРОНЧУК 
Поліна 
 

учениця комунального закладу “Навчально - виховний комплекс №2 середня школа 
 І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад м. Покров Дніпропетровської області”  
вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Будинок творчості 
дітей та юнацтва” Покровської міської ради 
 
 

“Лисичка” 41 ІІ 
“Білочка-мандрівниця” 42 ІІ 
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67 КУЛИКОВ 
Богдан 

учень комунального закладу “Середня загальноосвітня школа №2 м. Покров 
Дніпропетровської області”, вихованець комунального позашкільного навчального 
закладу “Будинок творчості дітей та юнацтва” Покровської міської ради 

“Королева ночі” 27 - 
“Косатка” 28 - 

68 САВЕНКО 
Христина 

учениця комунального закладу “Середня загальноосвітня школа №2 м. Покров 
Дніпропетровської області”, вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Будинок творчості дітей та юнацтва” Покровської міської ради 

“Сойка” 37 ІІІ 
“Блакитна синиця” 39 ІІІ 

69 САВЕНКО 
Альбіна 

учениця комунального закладу “Середня загальноосвітня школа №2 м. Покров 
Дніпропетровської області”, вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Будинок творчості дітей та юнацтва” Покровської міської ради 

“Вінценосний голуб” 38 ІІІ 
“Червоно-чорний 
мироклюв” 

38 ІІІ 

70 ПЕРЕПЬОЛКІНА 
Юлія  

учениця комунального закладу Марганецька гуманітарна гімназія ім. Т.Шевченка 
Марганецької міської ради 

“Руденька” 36 А 
“Цариця лісів” 36 А 

71 КІРІЯНОВА 
Єва 
СВИСТ  
Марія 

учениці комунального закладу Марганецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 з 
поглибленим вивченням англійської мови Марганецької міської ради 

“Сірий вовк” 30 - 
“Снігур” 30 - 

72 ІВАХНЕНКО 
Христина 

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

“Лелека” 31 - 
“Лисичка-сестричка” 32 - 

73 ЧЕРНЕНКО 
Кирило 

вихованець гуртка “Палітра” комунального закладу “Міський Центр-комплекс 
позашкільної роботи” Марганецької міської ради 

“Флора нашого краю” 37 ІІІ 
“Індійські джунглі” 39 ІІІ 

74 
 

БІБІЙ  
Анастасія 

учениця комунального закладу  “Новоіванівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Юр’ївської районної ради 

“Віслюк” 30 - 
“Тукан” 30 - 

75 МАРДІ ДІК ДАШ 
Діана 

вихованка комунального закладу “Верхньодніпровський Палац дитячої та юнацької 
творчості” 

“Придніпровські їжачки” 35 А 

76 РУДИК 
Олександра 

вихованка комунального закладу “Верхньодніпровський Палац дитячої та юнацької 
творчості” 

“Строкатий папуга”” 34 А 

77 АЛАВЕРДЯН 
Юлія 

учениця комунального закладу Жовтокам’янська загальноосвітня школа І-ІІ 
Апостолівської міської ради Апостолівського району 

“Зустріч під час сніданку” 32 - 
“Краса і грація” 32 - 

78 БАБАЄВ 
Данііл 

вихованець гуртка “Малюнок і живопис” комунального закладу “Апостолівський 
Будинок дитячої творчості” 

“Вовча родина” 41 ІІ 
“Полювання” 40 ІІ 

79 ЧЕРНЯВСЬКА 
Оксана 

учениця комунального закладу “Запорізька середня загальноосвітня школа - 
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів” Широківської селищної ради 

“Слон” 30 - 
“Рябуха” 30 - 

80 БОВА 
Вікторія 

учениця комунального закладу Новоселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Петропавлівської районної ради 

“Мої сусідки-жовтогруді 
синички” 

37 ІІІ 

“Чарівна колібрі” 37 ІІІ 
81 ПАМПУШКО 

Анастасія 
учениця комунального закладу Новоселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Петропавлівської районної ради 

“Сизокрила горлиця” 34 А 
“Кумедна панда” 34 А 
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82 НЕЛЮБІНА 
Софія 

вихованка гуртка “Образотворче мистецтво” комунального закладу “Центр 
позашкільної роботи” Новомосковської міської ради 

“Лисиця” 36 А 
“Двогорбий верблюд” 36 А 

83 КОТОВА 
Ольга 

вихованка гуртка “Образотворче мистецтво” комунального закладу “Центр 
позашкільної роботи” Новомосковської міської ради 

“Ластівка сільська” 45 І 
“Жираф” 45 І 

84 МАЄДА 
Лана 
ФІЛЬЧЕНКО 
Валерія 
НІКІТІНА 
Анастасія 

вихованки гуртка “Петриківський розпис” комунального закладу “Центр 
позашкільної роботи” Новомосковської міської ради 

“Зозулина пісня” 34 А 
“Какаду Інка” 34 А 

85 СОЛОМОНЕНКО 
Діна 

вихованка гуртка “Петриківський розпис” комунального закладу “Центр 
позашкільної роботи” Новомосковської міської ради 

“Фламінго” 34 А 
“Індик” 34 А 

86 КОЧУГУРОВА 
Анна 

вихованка гуртка “Петриківський розпис”” комунального закладу “Центр 
позашкільної роботи” Новомосковської міської ради 

“Тукан” 34 А 
“Удод” 34 А 

87 ЛОГВИН 
Діана  

учениця 7 класу комунального закладу “Середня загальноосвітня школа № 6 - 
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів” Новомосковської міської ради 

“Пугач” 42 ІІ 
“Чарівний павич” 41 ІІ 

88 КОШАРНА 
Катерина 

учениця 9 класу комунального закладу “Середня загальноосвітня школа № 16 - 
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів” Новомосковської міської ради 

“Мешканці узбережжя: 
ящірка” 

45 І 

“Птахи України: качур” 45 І 
89 КОВАЛЬ 

Влада 
учениця комунального навчально-виховного комплексу “Червоноіванівська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад” 
Криничанського району Дніпропетровської області  

“Лелека” 27 - 
“Рожевий фламінго” 31 - 

90 ЧОРНА 
Карина 

учениця комунального навчально-виховного комплексу “Червоноіванівська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад” 
Криничанського району Дніпропетровської області  

“Сова” 30 - 
“Папужки” 30 - 

91 ПРИХОДЬКО 
Юлія 

вихованка комунального навчального закладу “Криничанський Центр учнівської 
молоді” 

“Родина жирафів” 38 ІІІ 
“Я-сова” 38 ІІІ 

92 
 

КУДЕЛЯ 
Віктор 

учень 8 класу Кочерезького навчально-виховного комплексу, вихованець гуртка “Юні 
садівники” комунального закладу “Центр позашкільної освіти” Вербківської сільської 
ради  

“Лелека у лузі” 29 - 
“Слоненятко Бім” 29 - 

93 ПРИХОДЬКО 
Анастасія 

учениця Вербківської середньої загальноосвітньої школи, вихованка комунального 
закладу” Центр позашкільної освіти” Вербківської сільської ради 

“Синичка - трудівничка” 29 - 

94 КРИВОБОК 
Аліка 

учениця 7 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа №140” 
Дніпровської міської ради, вихованка комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 

“Фенікс” 37 ІІІ 
“Хвилясті папужки - 
нерозлучники. Разом 
назавжди” 
 

39 ІІІ 
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95 ПЕРЕВЕРЗЄВ 
Олександр 

учениця комунального закладу “Брагинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Петропавлівської районної ради”, вихованка гуртка “Юні екологи”  

“Чарівний єнот” 34 А 
“Дивовижний птах” 34 А 

96 ЦИМАЛА 
Діана 

учениця комунального закладу “Брагинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Петропавлівської районної ради”, вихованка гуртка “Юні екологи”  

“Рись” 34 А 
“Руда лисиця” 34 А 

97 МОРОЗЮК 
Денис 

учень Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №26 Металургійного 
району Криворізької міської ради 

“Савана-сім’я левів” 45 І 
“Турбота з любов’ю” 45 І 

98 КРУПЕНЯ 
Антоніна 

учениця Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Металургійного 
району Криворізької міської ради 

“Українська південна 
сова” 

45 І 

“Піщані лисички” 44 І 
99 ТРОЦЕНКО 

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

“Мавпа” 45 І 
“Крижень” 45 І 

100 МАЛЮГА 
Катерина 

учениця навчально-виховного комплексу “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ 
ступенів - Тернівський ліцей” Криворізької міської ради 

“Такий різноманітний 
світ” 

42 ІІ 

“Краса мого регіону” 41 ІІ 
101 ГРЕШНІКОВА 

Валерія 
учениця Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №42 Криворізької 
міської ради 

“Лисичка-містом 
мандрівничка” 

39 ІІІ 

“Пухнастики українських 
лісів” 

39 ІІІ 

102 РАУБА 
Дарина 

вихованка гуртка “Веселка” комунального позашкільного навчального закладу 
“Міський палац дитячої та юнацької творчості “Горицвіт” Криворізької міської ради 

“Гармонія природи” 43 І 
“Бузьки” 43 І 

103 АФАНАСЬЄВА 
Олександра 

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

“Чайка” 45 І 
“Слон” 45 І 

104 ВАТЧЕНКО 
Карина 

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

“Благородний скакун” 36 А 
“Мій вірний друг” 34 А 

105 ТЕРЕХОВА 
Марина 

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

“Лисича сім’я” 44 І 
“Сім’я пінгвінів” 44 І 

106 ОЛЕШКО 
Дарина 

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

“Мій друг” 36 А 
“Закохані пташки” 34 А 

107 ЖУМАР 
Ірина 

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

“Коти” 34 А 
“Норвезькі коні” 34 А 
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108 САЛІВОН 
Артем 

учень комунального закладу освіти “Межівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№2” Межівської селищної ради 

“Мій улюбленець” 30 - 
“Краса та швидкість” 28 - 

109 ЗАДЕРЕЙ 
Карина 

учениця 9 класу комунального закладу освіти “Межівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №2” Межівської селищної ради 

“Степ” 28 - 
“Джунглі” 28 - 

110 СИПЧЕНКО 
Дар’я 
СТЕЦЕНКО 
Дар’я 
ЯНЖУЛА 
Анастасія 
КАРАБАНОВА 
Катерина 

учні 8 класу комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс 
"Межівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - аграрний ліцей-інтернат" 
Межівської селищної ради" 

“Під охороною” 30 - 
“Панди в тропіках” 30 - 

111 РЕБЕНОК 
Сергій 

учень районного комунального закладу освіти “Володимирівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів” Межівської селищної ради 

“Птахи наших угідь” 41 ІІ 
“Тварини Арктики” 40 ІІ 

112 ФІЛІПОВА 
Анастасія 

учениця районного комунального закладу освіти “Володимирівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів” Межівської селищної ради 

“Кінь-символ енергії і 
сили” 

34 А 

“Король-олень” 36 А 
113 ДУДНИК 

Юлія 
учениця районного комунального закладу освіти “Володимирівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів” Межівської селищної ради 

“Олені-великі копитні 
тварини” 

34 А 

“Пернаті друзі” 36 А 
114 СКОБАРА 

Анна 
учениця комунального закладу “Могилівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
ім. І.М.Шишканя” Могилівської сільської ради Царичанського району 

“Козулі-дикі кози” 38 ІІІ 
“Захід сонця” 37 ІІІ 

115 ЗАЙВА 
Вікторія 

учениця комунального закладу “Могилівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
ім. І.М.Шишканя” Могилівської сільської ради Царичанського району 

“Вовча вірність” 32 - 
“Лелеки” 30 - 

116 БІЛА  
Катерина 

учениця комунального закладу “Могилівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
ім. І.М.Шишканя” Могилівської сільської ради Царичанського району 

“Материнська любов” 34 А 
“Рожевий фламінго” 34 А 

117 ДАЩІВЕЦЬ 
Тетяна 

учениця комунального закладу “Могилівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
ім. І.М.Шишканя” Могилівської сільської ради Царичанського району 

“Лелека-символ щасливої 
родини” 

40 ІІ 

“Пінгвін” 40 ІІ 
118 ШЕВЧЕНКО 

Вікторія 
вихованка гуртка “Образотворче мистецтво” комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр дитячої та юнацької творчості “Сузір’я” Криворізької 
міської ради 

“Лисичка” 40 ІІ 
“Павич” 41 ІІ 

119 КУПРИНЕНКО 
Вероніка 

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

“На полюванні” 37 ІІІ 
“В дозорі” 37 ІІІ 

120 КОВТУН 
Олексій 

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

“Сапсан” 45 І 
“Топорки” 45 І 
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121 МАВЗЕНКО 
Аліна 

вихованка гуртка “Сонячна палітра” комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр дитячої та юнацької творчості “Сузір’я” Криворізької міської ради 

“Олень” 37 ІІІ 
“Орел” 37 ІІІ 

122 ЗАЇКА 
Юлія 

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

“Крилатка-зебра” 45 І 
“Сич хатній” 45 І 

123 АРАКЕЛОВ 
Давид 

вихованець комунального позашкільного навчального закладу “Будинок творчості 
дітей та юнацтва” Петропавлівського району 

“Мудра сова” 35 А 
“Пелікан” 35 А 

124 ЗЮБЕНКО 
Павло 

вихованець комунального позашкільного навчального закладу “Будинок творчості 
дітей та юнацтва” Петропавлівського району 

“Майбутній цар звірів” 35 А 
“Лось” 35 А 

125 СУХОНОС 
Альона 

вихованка гуртка “Юний дослідник” комунального закладу «Васильківський центр  
позашкільної освіти» Васильківського району 
 

“Звичайний сусіда” 
(польовий горобець)” 

44 І 

“Барвиста нечепура” 
(сиворакша) 

44 І 

126 ПАНЧЕНКО 
Максим 

вихованець гуртка “Юний дослідник” комунального закладу «Васильківський центр  
позашкільної освіти» Васильківського району 
 

“Весняні клопоти” (одуди) 40 ІІ 
“Красуня кам’янистих 
пустель” (лисичка фенек) 

42 ІІ 

127 ПЕЛЕХАНЬ 
Єва 

вихованка комунального закладу “Центр профільного навчання та дитячої творчості” 
Вільногірської міської ради 

“Гармонія природи” 22 - 

128 БРЮХОВА 
Анастасія 

вихованка комунального закладу “Центр профільного навчання та дитячої творчості” 
Вільногірської міської ради 

“Лисиця” 24 - 

129 БОРОВИК 
Олена 

вихованка гуртка “Юний художник” комунального закладу “Будинок дітей та 
юнацтва” Верхівцевської міської ради Верхньодніпровського району 

“Павич” 32 - 

130 КОРНЄЄВ 
Станіслав 

вихованець гуртка “Юний художник” комунального закладу “Будинок дітей та 
юнацтва” Верхівцевської міської ради Верхньодніпровського району 

“Олені” 32 - 

131 НАЗАРЕНКО 
Валерія 

учениця комунального закладу освіти “Веселівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів” Межівської селищної ради” 

“Кабан-мешканець нашого 
краю” 

36 А 

“Грайлива панда” 34 А 
132 НЕМШИЛОВ 

Андрій 
учень комунального закладу освіти “Веселівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів” Межівської селищної ради” 

“Самка благородного 
папуги” 

30 - 

“Строкатий дятел” 30 - 
133 КИРИЛЬЧУК 

Діана 
учениця 7 класу комунального закладу Грушівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Грушівської сільської ради Апостолівського району 

“Снігур” 28 - 
“Лев” 27 - 

134 МАКОГОН 
Вікторія 

учениця 8 класу комунального закладу Грушівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Грушівської сільської ради Апостолівського району 

“Котик” 34 А 
“Тигр” 34 А 

135 БАБІЙ  
Вероніка 

учениця 8 класу комунального закладу Олексіївська загальноосвітня школа I-III 
ступенів Нікопольської районної ради 

“Косуля” 37 ІІІ 
“Лелека білий” 37 ІІІ 

136 ГРИГОРЕНКО 
Поліна 

учениця комунального закладу Синельниківська загальноосвітня школа I-III ступенів 
№2  

“Слон” 30 - 
“Білочка” 30 - 
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137 ДІРІНА 
Єлизавета 

учениця комунального закладу Синельниківська загальноосвітня школа I-III ступенів 
№2 

“Гарна мама” 36 А 
“Лисиця-руда красуня” 36 А 

138 КОРОТКА 
Анастасія 

учениця комунального закладу Синельниківська загальноосвітня школа I-III ступенів 
№2 

“Носоріг” 26 - 
“Руда білка” 26 - 

139 ЯЩЕНКО 
Тетяна 

учениця комунального закладу Синельниківська загальноосвітня школа I-III ступенів 
№2 

“В затишному лісі” 34 А 
“Антарктида” 34 А 

140 ГОЛДА 
Костянтин 

учень комунального закладу Синельниківська загальноосвітня школа I-III ступенів 
№2 

“Пінгвін” 28 - 
“Вовк” 28 - 

141 КРИВСУН 
Дар’я 

учениця комунального закладу Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 3 

“Кіт” 27 - 

142 МУШУСТА 
Єлизавета 

учениця комунального закладу Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 3 

“Закохані лебеді” 19 - 

143 ТАРАНЕНКО А. 
СКАРБО О. 
КОЗЛОВА А. 

учениці комунального закладу Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 3 

“Замріяний олень” 24 - 

144 ШПАК 
Карина 

учениця комунального закладу Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 3 

“Білка” 27 - 
“Фламінго” 27 - 

145 ДАВИДОВА 
Дар’я 

учениця комунального закладу Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 3 

“Снігур” 24 - 

146 ГОРДІЄНКО 
Сергій 

учень комунального закладу Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 4 

“Ведмідь” 34 А 
“Лисиця” 34 А 

147 БОРМОТОВА 
Олена 

учениця комунального закладу Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 4 

“Лелека” 37 ІІІ 
“Панда” 37 ІІІ 

148 РИЛЬСЬКА 
Єлизавета 

учениця комунального закладу Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 2 

“Родина панд” 37 ІІІ 
“Лелеки” 37 ІІІ 

149 МОРОЗ 
Віта 

учениця комунального закладу Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 5 

“Гордість лісу” 20 - 

150 КАРПЕНКО 
Олександр 

учень комунального закладу Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 5 

“Якось у селі…” 20 - 

151 КОНОНОВА 
Софія 

учениця комунального закладу Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 5 

“Ми відповідальні за тих, 
кого приручили” 

20 - 

152 КОЗИК  
Софія 

учениця комунального закладу Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 5 

“Чудовий світ тварин” 20 - 

153 БУГАЄВА 
Олександра 

вихованка творчого об’єднання “Майстриня” комунального закладу ”Центр дитячої 
творчості “Надія” Першотравенської міської ради 

“Йохім” 28 - 

154 ГРИНЕВИЧ 
Влад 

вихованець творчого об’єднання “Майстриня” комунального закладу ”Центр дитячої 
творчості “Надія” Першотравенської міської ради 

“Равлик” 28 - 
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155 БАБАК 
Вікторія 

учениця комунального закладу Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 1 

“Лисиця” 24 - 

156 КОЩЕЄВА 
Каміла 

учениця комунального закладу Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 1 

“Кіт” 21 - 

157 КОВАЛЕНКО 
Карина 

учениця комунального закладу Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 1 

“Лев” 21 - 

158 САДОВА 
Вероніка 

учениця комунального закладу Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 1 

“Олені” 20 - 

159 КУБКІНА 
Валерія 

вихованка творчого об’єднання “Палітра” комунального закладу ”Центр дитячої 
творчості “Надія” Першотравенської міської ради 

“Друзі” 20 - 

160 СЛЄПОВ 
Юрій 

вихованець творчого об’єднання “Імпульс” комунального закладу ”Центр дитячої 
творчості “Надія” Першотравенської міської ради 

“Родина” 24 - 

161 СЛЄПОВ 
Олександр 

вихованець творчого об’єднання “Імпульс” комунального закладу ”Центр дитячої 
творчості “Надія” Першотравенської міської ради 

“Родина” 24 - 

162 БЄЛКІНА 
Марія 

учениця комунального закладу Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 5, вихованка творчого об’єднання “Палітра” комунального закладу ”Центр дитячої 
творчості “Надія” Першотравенської міської ради 

“Кіт” 28 - 
“Пробудження природи” 28 - 

163 ТОРЧАНІНА 
Анастасія 

вихованка творчого об’єднання “Палітра” комунального закладу ”Центр дитячої 
творчості “Надія” Першотравенської міської ради 

“Друзі” (картина) 36 А 

163 БЕЗКРОВНА 
Стефанія 

учениця комунального закладу Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 3 

“Лисиця в снігу” 32 - 

164 МЕРЗЛЯКОВ 
Станіслав 

учень комунального закладу Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 3 

“Вівчарка” 30 - 

165 ФИСЕНКО 
Олександра 

учениця комунального закладу Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 3 

“Олень” 28 - 
“Лисиця” 28 - 

166 МАНЬКО 
Діана 

учениця комунального закладу Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 3 

“Пантера” 30 - 

167 КАЗАНЦЕВА 
Альона 

учениця 9 класу комунального закладу “Письменська середня загальноосвітня школа” 
Васильківського району 

“Зелена черепаха” 45 І 
“Корсак-лисиця степова” 45 І 

168 БАКАН 
Дарина 

учениця комунального закладу Шевченківський навчально-виховний комплекс 
“загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад” 
Васильківського району 

“Кагу” 35 А 

169 ПОМАЗАН 
Анастасія 

учениця комунального закладу Шевченківський навчально-виховний комплекс 
“загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад” 
Васильківського району 
 
 

“Заєць-русак” 32 - 
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170 ГУДИМА  
Еліна 

учениця 7 класу комунального закладу «Нікопольський навчально-виховний 
комплекс №15 “Загальноосвітній навчальний заклад І ступеню – гімназія” 
Нікопольської міської ради 

“Голубки” 30 - 

171 МАКОВЕЦЬКА 
Єва 

вихованка гуртка «Арт-студія” комунального позашкільного закладу  “Нікопольський 
будинок дитячої та юнацької творчості” Нікопольської міської ради   

“Ворон” 36 А 

171 УДАЧИНА  
Дар’я 

вихованка гуртка “Арт-студія” комунального позашкільного закладу  “Нікопольський 
будинок дитячої та юнацької творчості”   

“Горобець” 36 А 

172 ШКУРАТОВА 
Єлизавета 

учениця 8 класу комунального закладу “Нікопольський навчально-виховний 
комплекс №15 “Загальноосвітній навчальний заклад І ступеню – гімназія” 
Нікопольської міської ради   

“Африканський слон” 28 - 
“Синички” 28 - 

173 АХМАДУЛІНА 
Наталія 

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

“Папуга” 24 - 
“Кабан” 24 - 

174 БАТИР 
Анна 

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

“Білочка” 24 - 
“Панда” 24 - 

175 ПАНЧЕНКО 
Софія 

вихованка еколого-натуралістичного центру “Енергія” навчально-виховного 
комплексу “Дивосвіт” м. Жовті Води 

“З однієї родини та по 
різні сторони світу” 

28 - 

176 РУДЕНКО  
Сузана 

вихованка еколого-натуралістичного центру “Енергія” навчально-виховного 
комплексу “Дивосвіт” м. Жовті Води 

“Жабка-красуня” 36 А 
“Карела в евкаліптовій 
зарослі” 

36 А 

177 ГОНЧАРЕНКО 
Анастасія 

вихованка еколого-натуралістичного центру “Енергія” навчально-виховного 
комплексу “Дивосвіт” м. Жовті Води 

“Кішка-мандрівниця” 36 А 
“Там, де сонечко встає” 34 А 

178 СОКУРЕНКО 
Анастасія 

учениця 8 класу комунального закладу “Петропавлівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №2 з професійним навчанням Петропавлівської районної ради” 

“Жирафа” 24 - 

179 САВЧЕНКО 
Христина 

учениця 8 класу комунального закладу “Петропавлівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №2 з професійним навчанням Петропавлівської районної ради” 

“Ласка” 24 - 

180 ПАРХОМЕНКО 
Єлизавета 

учениця 8 класу комунального закладу “Петропавлівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №2 з професійним навчанням Петропавлівської районної ради” 

“Лисиця” 24 - 
“Панда” 24 - 

 
 
 
 
 

Завідувач сектору позашкільної 
освіти та виховної роботи            К.Є. ФЕДОРЧЕНКО 
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до наказу департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації  
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Аналітична довідка 

про проведення І (відбіркового обласного) етапу  
Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка “Зоологічна галерея” 

 
З метою активізації роботи з учнівською молоддю щодо вирішення 

екологічних і природоохоронних проблем, залучення її до активної 
природоохоронної діяльності, формування екологічної свідомості, дбайливого 
ставлення до природи та естетичних уподобань, розвитку образного мислення, 
емоційної   чуйності,  розкриття   творчих  здібностей   та   художнього   смаку 
протягом лютого-березня поточного року в закладах загальної середньої та 
позашкільної освіти  проведено І (відбірковий обласний) етап Всеукраїнського 
конкурсу дитячого малюнка “Зоологічна галерея” (далі-Конкурс).  

 У 2018 році участь в Конкурсі взяли 180 учнів та вихованців закладів 
загальної середньої та позашкільної освіти: Апостолового, Вільногірська, 
Дніпра, Жовті Води, Кам’янського, Кривого Рогу, Марганця, Нікополя, 
Новомосковська, Першотравенська, Покрова, Синельникового та районів 
області: Апостолівського, Васильківського, Верхньодніпровського, 
Дніпровського, Криничанського, Нікопольського, Новомосковського, 
Петропавлівського, Софіївського, Юр’ївського, а також Вербківської, 
Грушівської, Межівської, Могилівської, Слобожанської, Софіївської, 
Широківської селищних рад. 

Журі обласного етапу конкурсу оцінювало творчі роботи учасників за 
критеріями, зазначеними в Умовах проведення Конкурсу, а саме: художня 
виразність, реальність вигляду і характерних ознак птахів і ссавців регіону, 
зоогеографічних областей світу, оригінальність композиційного рішення, 
індивідуальність і креативність творчого почерку. На обласному етапі 
Конкурсу організаційним комітетом був добавлений ще один критерій - 
відповідність вимогам до конкурсних робіт. 

За умовами конкурсу від кожного автора чи колективу повинно бути 
надано два малюнки – один з відображенням фауни регіону, другий – з 
відображенням фауни різних географічних областей світу. Творчі роботи 
повинні були відповідати формату паперу А-2, виконані тільки такими 
матеріалами, як воскова крейда, акварель, гуаш та правильно етикетовані.  

Не дивлячись на підвищення інтересу дітей та молоді до участі в цьому 
масовому заході та велику кількість учасників, журі Конкурсу відзначає, що в 
порівнянні з минулим роком значно зросла не тільки кількість малюнків, а й 
кількість помилок при виконанні творчих робіт.  

За результатами оцінки малюнків учасників журі відмітило 
найпоширеніші помилки, які не відповідають умовам проведення Конкурсу, а 
саме: 

невідповідність віку учасників вимогам заходу; 
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малюнки не мають етикеток відповідного розміру; 
на етикетках вказана не вся інформація про автора; 
роботи виконані олівцями, фломастерами, маркерами; 
малюнки представлені на інших форматах паперу: А-4, А-3 тощо; 
невірно вказані назви тварин; 
невідповідність реальності вигляду і характерним ознакам тварин.  
Деякі учасники подали тільки один малюнок, що значно вплинуло на 

підсумкове оцінювання роботи членами журі. Невисоку оцінку отримали також 
роботи, виконані брудно і неохайно. 

Тільки деякі учасники підійшли креативно до назв та змісту своїх творчих 
робіт, переважна більшість малюнків не відзначалася оригінальністю та 
індивідуальністю творчого почерку. 

Також багато робіт було надіслано до обласного організаційного комітету 
після зазначеного терміну. 

Журі конкурсу звертає увагу керівників творчих робіт учасників в 
подальшому суворо дотримуватися Умов проведення. На наступний рік 
малюнки, які надійшли до оргкомітету після визначеного терміну, розгляду не 
підлягатимуть. Також не будуть розглядатися малюнки, виконані учнями 1-6 та 
10-11 класів (за умовами Конкурсу – це тільки учні 7-9 класів). 

Творчі роботи переможців конкурсу з мм. Дніпра, Кам’янського, Кривого 
Рогу, Новомосковська, Покрова, Васильківського, Новомосковського районів 
будуть представляти Дніпропетровську область у фінальному етапі 
Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка “Зоологічна галерея” у м. Києві. 
 
 
 
Завідувач сектору       К.Є. ФЕДОРЧЕНКО 
позашкільної освіти та виховної роботи 
 


