
  
 

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 
 
    08.04.   2021                                     м. Дніпро                    № 12/01-04 

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

 
 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 05.03.2021 року № 91/0/212-21 “Про організацію та проведення обласного 
етапу Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка “Зоологічна галерея” 
(заочно)”, 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                      Юрій  ПЕДАН 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Наказ комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” 
від    08.04.  2021  № 12/01-04   

 
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання журі по підведенню підсумків І (відбіркового обласного) етапу  
Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка “Зоологічна галерея-2021” 

 
від 30.03.2021 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 2021 році участь в Конкурсі взяли учні та вихованці закладів загальної середньої та позашкільної освіти з міст: 
Вільногірська, Дніпра, Жовті Води, Кам’янського, Кривого Рогу, Марганця, Нікополя, Новомосковська, Павлограда, 
Першотравенська, Покрова, Синельникового, Тернівки, а також Апостолівської, Верхньодніпровської, Зеленодольської, 
Перещепинської, Підгородненської міських рад, Богданівської, Вербківської, Гречаноподівської, Девладівської, Зайцівської, 
Китайгородської, Могилівської (філія комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” “Шафран”), Новоолександрівської, Піщанської, Покровської, Раївської, Святовасилівської сільських рад, Васильківської, 
Губиниської, Іларіонівської, Криничанської, Межівської, Новопокровської, Обухівської, Петриківської, Славгородської, 
Слобожанської, Солонянської, Софіївської, Червоногригорівської, Царичанської, Широківської селищних рад.  

Журі розглянуло творчі роботи від 214 учасників (всього понад 400 малюнків). 
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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 
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 СОПІЛЬНЯК 
Вікторія 

учениця комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа №56” Дніпровської міської ради 

“Руда бешкетниця” Романій Надія 
Іванівна 

45 І 
“Тропічні красуні” 45 І 

2 АЛЕКСАНДРОВ
А 
Анастасія 

учениця комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа №56” Дніпровської міської ради 

“Левова гідність” Романій Надія 
Іванівна 

36 А 
“На прогулянці” 34 А 

3 БОГАТИРЬОВ 
Клим 

учень комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа №114” Дніпровської міської ради 

“Сокіл-мисливець” Пастушенко 
Віра 
Олександрівна 

44 І 
“Сумна панда” 44 І 

4 ШВЕЦЬ 
Єва 

учениця комунального закладу “Новоолександрівський 
навчально-виховний комплекс “Спеціалізована 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням англійської мови-дошкільний навчальний 
заклад комбінованого типу” Новоолександрівської 
сільської ради 

“Іжачок” Гарбуз Наталія 
Петрівна 

34 А 
“Жираф” 34 А 

5 ЗАПОРОЖЧЕНКО 
Ірина 

учениця комунального закладу “Новоолександрівський 
навчально-виховний комплекс “Спеціалізована 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням англійської мови-дошкільний навчальний 
заклад комбінованого типу” Новоолександрівської 
сільської ради 

“Єнот” Гарбуз Наталія 
Петрівна 

34 А 

“Голуб” 34 А 
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6 ХОМІЧ 
Алеся 

учениця комунального закладу “Новоолександрівський 
навчально-виховний комплекс “Спеціалізована 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням англійської мови-дошкільний навчальний 
заклад комбінованого типу” Новоолександрівської 
сільської ради 

“Фламінго” Гарбуз Наталія 
Петрівна 

36 А 

“Лисиця” 34 А 

7 КОШОВА 
Юлія 

учениця комунального закладу “Іванівський заклад 
загальної середньої освіти” Петриківської селищної ради 

“Рожевий 
фламінго-заходу 
дитя” 

Пікуш Тарас 
Андрійович 

42 ІІ 

“Друзі мого 
дитинства” 

40 ІІ 

8 КОШЛЯК 
Анастасія 

вихованка гуртка “Екологічне краєзнавство” комунального 
комплексного позашкільного навчального закладу 
“Міський диячо-юнацький центр “Бригантина” 
Дніпровської міської ради 

“Птахи України” Зубарєва Ольга 
Дмитрівна 

30 - 
“Птахи світу” 28 - 

9 СОЛДАТОВА 
Софія 

вихованка гуртка “Петриківський розпис” комунального 
комплексного позашкільного навчального закладу 
“Міський диячо-юнацький центр “Бригантина” 
Дніпровської міської ради 

“Лелеки” Губа Ірина 
Анатоліївна 

31 - 
“Мешканці лісу” 29 - 

10 ІВАНОВА 
Софія 

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

“Тварина України” Подюменко 
Генрієтта 
066-01-77-981 

38 ІІІ 
“Тварини світу” 39 ІІІ 

11 ПАЩЕНКО 
Діана 

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

“Тварина України” Зубарєва Ольга 
Дмитрівна 

35 А 
“Тварини світу” 35 А 

12 СТУПІШНА 
Марія 

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

“Тварина України” Зубарєва Ольга 
Дмитрівна 

30 - 
“Тварини світу” 30 - 

13 ДЕДКОВА 
Поліна 

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

“Тварина України” Зубарєва Ольга 
Дмитрівна 

36 А 
“Тварини світу” 34 А 

14 ЧЕНЧЕВИЧ 
Поліна 

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

“Тварина України” Зубарєва Ольга 
Дмитрівна 

29 - 
“Тварини світу” 29 - 
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15 ЧИРУК 
Ярослава 

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

“Тварина України” Зубарєва Ольга 
Дмитрівна 

41 ІІ 
“Тварини світу” 41 ІІ 

16 ЛЕВЕНЕЦЬ 
Варвара 

вихованка комунального закладу позашкільної освіти 
“Центр позашкільної освіти” Дніпропетровської обласної 
ради 

“Степові красені-
коні” 

Воронкова 
Анжеліка 
Іванівна 

45 І 

“Хмарочоси 
саванни-жирафи” 

45 І 

17 ШОСТАК 
Катерина 

учениця комунального закладу освіти “Спеціалізована 
школа №44 природничо-медичного профілю” Дніпровської 
міської ради 

“Лелеки” Медведєва 
Людмила 
Олексіївна 

42 ІІ 
“Слони” 42 ІІ 

18 ДОНЧЕНКО 
Матвій 

учень комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня  школа №88 гуманістичного навчання та 
виховання” Дніпровської міської ради 

“Гармонія 
тваринного світу” 

Рудь Маргарита 
Олександрівна 

45 І 

“Змагання” 45 І 
19 ГАНКОВА 

Надія 
РОДІЧЕВА 
Софія 

учениці комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня  школа №88 гуманістичного навчання та 
виховання” Дніпровської міської ради 

“Українські птахи” Чорток Наталія 
Олексіївна 

36 А 

“Птахи світу” 34 А 

20 ДРАННІКОВА  
Діана 
 

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” Китайгородської сільської ради” 

“Колібрі” Журавель 
Людмила 
Олександрівна 

40 ІІ 
“Рудий кіт” 42 ІІ 

21 ЗАЛІЩУК 
Валерія 

вихованка філії комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
“Шафран”,  учениця комунального закладу “Могилівська 
філія І-ІІ ступенів опорного комунального закладу 
“Могилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. І.М. 
Шишканя” Могилівської сільської ради 

“Смугасте диво” Заскалько Юлія 
Василівна 

36 А 
“Пихатий селезень” 34 А 

22 ПАЛЯНИЦЯ 
Яна 

вихованка філії комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
“Шафран”, учениця комунального закладу “Могилівська 
філія І-ІІ ступенів опорного комунального закладу 
“Могилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. І.М. 
Шишканя” Могилівської сільської ради  
 

“Дніпровський 
вухань” 

Заскалько Юлія 
Василівна 

34 А 

“Антарктичний 
тато” 

34 А 
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23 РЯБЧЕНКО 
Марія 

вихованка філії комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
“Шафран”, учениця комунального закладу “Могилівська 
філія І-ІІ ступенів опорного комунального закладу 
“Могилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. І.М. 
Шишканя” Могилівської сільської ради 

“Руда хитруня” Заскалько Юлія 
Василівна 

34 А 
“Топ-модель 
джунглів” 

35 А 

24 ШИШАЦЬКА 
Анастасія 

вихованка філії комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
“Шафран”, учениця комунального закладу “Могилівська 
філія І-ІІ ступенів опорного комунального закладу 
“Могилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. І.М. 
Шишканя” Могилівської сільської ради 

“Помічниця 
Макоші” 

Заскалько Юлія 
Василівна 

34 А 

“Австралійський 
красень” 

34 А 

25 СМИК 
Анастасія 

вихованка філії комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
“Шафран”, учениця комунального закладу “Рудківська 
філія комунального закладу “Китайгородський заклад 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів” Китайгородської 
сільської ради Царичанського району 

“Птахи рідного 
краю” 

Здорик  
Зінаїда Сергіївна 

43 І 

“Дивовижний світ 
тварин” 

43 І 

26 ГЛОБА 
Софія 

вихованка філії комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
“Шафран”, учениця комунального закладу “Могилівська 
філія І-ІІ ступенів опорного комунального закладу 
“Могилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. І.М. 
Шишканя” Могилівської сільської ради 

“Весела вивірка” Заскалько Юлія 
Василівна 

36 А 
“Морський пустун” 34 А 

27 СЛИВЧУК 
Крістіна 

вихованка філії комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
“Шафран”, учениця комунального закладу “Могилівська 
філія І-ІІ ступенів опорного комунального закладу 
“Могилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. І.М. 
Шишканя” Могилівської сільської ради 

“Закоханий 
фламінго” 

Заскалько Юлія 
Василівна 

34 А 

“Орільський бобер” 35 А 

28 МУЛЬ 
Кіра 

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

“Руда пустунка” Заскалько Юлія 
Василівна 

34 А 
“Африканський 
велетень” 

34 А 
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Шишканя” Могилівської сільської ради 

29 ПАВЕЛКО 
Кіра 

учениця комунального закладу “Царичанська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Царичанської 
селищної ради 

“Краса природи” Курись Любов 
Михайлівна 

38 ІІІ 
“Білочка” 38 ІІІ 

30 ШЛЯХОВА 
Олена 

учениця комунального закладу “Царичанська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Царичанської 
селищної ради 

“Такі різні, такі 
схожі” 

Курись Любов 
Михайлівна 

36 А 

“Такі різні, такі 
схожі” 

36 А 

31 ВІСИЧ 
Анастасія 

учениця комунального закладу “Царичанська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Царичанської 
селищної ради 

“Світ природи” Курись Любов 
Михайлівна 

36 А 
“Окраса 
ландшафту” 

36 А 

32 ШАБАНОВА  
Лючія 

учениця комунального закладу “Царичанська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Царичанської 
селищної ради 

“В гаю” Курись Любов 
Михайлівна 

45 І 
“В джунглях” 45 І 

33 НІЧІПОРУК 
Ростислав 

учень комунального закладу “Славгородський заклад 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів” Славгородської 
селищної ради 

“Ласка” Сторчай Тетяна 
В’ячеславівна 

34 А 
“Жираф” 36 А 

34 ПРИСТРУГА 
Уляна 

учениця комунального закладу “Апостолвська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4” Апостолівської 
міської ради 

“Замріяна панда” Чепурко Анжела 
Леонідівна 

41 ІІ 
“Снігурі і калина” 42 ІІ 

35 ДЯЧУК 
Олександр 

учень комунального закладу “Новоіванівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Апостолівської 
міської ради Апостолівського району 

“Дельфінчик” Пухленко  
Юлія Валеріївна 

42 ІІ 
“Красень степу” 42 ІІ 

36 ВОЗНЯРСЬКА 
Вероніка 

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

“Замрійливий єнот” Куплінова 
Наталія 
Анатоліївна 

45 І 
“Кінь на волі” 43 І 

37 КУХТІНА 
Вероніка 

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

“Смарагдова 
ящірка” 

Куплінова 
Наталія 
Анатоліївна 

42 ІІ 

“Крихітний 
колібрі” 

40 ІІ 

38 ЛЕБІДЬ  
Марина 

учениця комунального закладу “Кам’янська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Апостолівської 
міської ради Апостолівського району 

“Теплі обійми 
мами” 

Завершинська 
Наталія 
Валеріївна 

32 - 

“Улюбленець сім’ї” 30 - 
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39 ШЕЛЮХ  
Єва 

учениця комунального закладу “Кам’янська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Апостолівської 
міської ради Апостолівського району 

“Домашній 
улюбленець” 

Завершинська 
Наталія 
Валеріївна 

37 ІІІ 

“На полюванні” 37 ІІІ 
40 КЛИМЕНКО 

Анастасія 
учениця комунального закладу “Апостолівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4” Апостолівської 
міської ради  

“Погляд з темряви” Чепурко Анжела 
Леонідівна 

42 ІІ 
“Папуга ара” 42 ІІ 

41 АЛЕКСЕЄНКО 
Аліса 

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

“Яскравий махаон” Куплінова 
Наталія 
Анатоліївна 

43 І 
“Мешканець 
Австралії” 

45 І 

42 ПАВЛЕНКО 
Інесса 

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

“Папуга” Василенко 
Євгенія 
Анатоліївна 

44 І 
“Сова” 44 І 

43 ЧЕРНЯВСЬКА 
Оксана 

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

“Лебідь” Дишко Лариса 
Іванівна 

34 А 
“Кукабара” 36 А 

44 ЧЕРНЯВСЬКА 
Юлія 

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

“Сова” Дишко Лариса 
Іванівна 

34 А 
“Папуга” 36 А 

45 КОСТІН  
Владислав 

вихованець комунального позашкільного навчального 
закладу “Зеленодольський Центр позашкільної роботи” 
Зеленодольської міської ради  

“Олень” Цицик Ірина 
Василівна 

43 І 
“Лисиця” 43 І 

46 ЧУБ 
Роман 

учень комунального закладу “Заклад загальної середньої 
освіти №7-загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів” Новомосковської міської ради 

“Єнот” Хмара Любов 
Михайлівна 

43 І 
“Зебра” 44 І 

47 КУЦЕНКО 
Катерина 

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

“Очеретяний кіт” Сіряченко Олена 
Анатоліївна 

37 ІІІ 
“Комодський 
варан” 

37 ІІІ 

48 ЧУБ  
Дмитро 

учень комунального закладу “Заклад загальної середньої 
освіти №7-загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів” Новомосковської міської ради 

“Вовк” Хмара Любов 
Михайлівна 

42 ІІ 
“Тигр” 42 ІІ 

49 ВОРОПАЙ  
Аліна 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр позашкільної роботи” Новомосковської 
міської ради 
 

“Мить прекрасна” Головко Марина 
Михайлівна 

39 ІІІ 

“Руда чарівниця” 39 ІІІ 
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50 ЗЕЛЕНКЕВИЧ 
Марія 

учениця комунального закладу “Степнянська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Слобожанської 
селищної ради 

“Рожеві фламінго” Роботи не відповідають вимогам 
конкурсу “Лисенята” 

51 ХАЛІЛОВА 
Айше 

учениця комунального закладу “Степнянська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Слобожанської 
селищної ради 

“Заєць” Роботи не відповідають вимогам 
конкурсу “Жирафа” 

52 ЯРОШЕНКО 
Віолетта 

учениця комунального закладу “Степнянська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Слобожанської 
селищної ради 

“Тварини-частина 
природи” 

Роботи не відповідають вимогам 
конкурсу 

“Дикі тварини” 
53 НАЙДЬОНОВА 

Вероніка 
учениця комунального закладу “Степнянська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Слобожанської 
селищної ради 

“Спляча кицька” Роботи не відповідають вимогам 
конкурсу “Панда” 

54 ВОЙТ 
Софія 

учениця комунального закладу “Знаменівський заклад 
загальної середньої освіти-дошкільний заклад І-ІІІ 
ступенів” Піщанської сільської ради 

“Лебедина сімейка, 
як сім’я 
українська…” 

Царенко 
Людмила 
Іванівна 

40 ІІ 

“А папуги ара на 
гілках 
гойдаються…” 

42 ІІ 

55 ВОЙТ 
Софія 

учениця комунального закладу “Знаменівський заклад 
загальної середньої освіти-дошкільний заклад І-ІІІ 
ступенів” Піщанської сільської ради 

“Півен-красень 
різнобарвний” 

Царенко 
Людмила 
Іванівна 

41 ІІ 

“На голові корону 
дивну має цей 
вінценосний 
журавель…” 

42 ІІ 

56 ГРОМИК  
Софія 

учениця комунального закладу “Меліоративний заклад 
загальної середньої освіти-дошкільний заклад І-ІІІ 
ступенів” Піщанської сільської ради 

“Олень” Чорна Ольга 
Миколаївна 

38 ІІІ 
“Білка” 39 ІІІ 

57 САВЧЕНКО 
Мелісса 

учениця комунального закладу “Меліоративний заклад 
загальної середньої освіти-дошкільний заклад І-ІІІ 
ступенів” Піщанської сільської ради 

“Мій Мурчик” Чорна Ольга 
Миколаївна 

40 ІІ 
“Вогняний лев” 40 ІІ 

58 ЛІТВІЩЕНКО 
Ірина 
ЧУПІКОВА 
Катерина 

учениці комунального закладу “Орлвіщенський заклад 
загальної середньої освіти-дошкільний заклад І-ІІІ 
ступенів” Піщанської сільської ради 

“Зайці на галявині” Мініна Наталія 
Сергіївна 

37 ІІІ 
“Папуга на гілці” 39 ІІІ 
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59 МІНІНА  
Уляна 

учениця комунального закладу “Орлівщенський заклад 
загальної середньої освіти-дошкільний заклад І-ІІ ступенів” 
Піщанської сільської ради  

“Журавель-
вінценос” 

Мініна Наталія 
Сергіївна 

39 ІІІ 

“Синиця чубата” 38 ІІІ 
60 ЛОПУХОВА 

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

“Рідкісні види 
тварин України” 

Немченко 
Любов 
Миколаївна 

34 А 

“Життя у 
відкритому океані” 

34 А 

61 КОНДРАТЮК 
Дар’я 

учениця комунального закладу “Вишнева загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів” Софіївської селищної ради 

“Водопій у савані” Кондратюк 
Галина Сергіївна 

29 - 
“Полювання сови” 32 - 

62 КРЮЧКОВА 
Вікторія 

учениця комунального закладу освіти “Миролюбівський 
навчально-виховний комплекс “Загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний заклад І-ІІІ 
ступенів” Гречаноподівської сільської ради 

“Лелека” Ригун Людмила 
Вікторівна 

34 А 
“Тукан” 34 А 

63 СОРОКА  
Віолетта 

учениця комунального закладу освіти “Миролюбівський 
навчально-виховний комплекс “Загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний заклад І-ІІІ 
ступенів” Гречаноподівської сільської ради 

“Сова” Ригун Людмила 
Вікторівна 

41 ІІ 
“Снігурі” 41 ІІ 

64 АЛІМОВ 
Дмитро 

учень комунального закладу освіти “Степівська гімназія” 
Гречаноподівської сільської ради 

“Домашній 
улюбленець” 

Аксьонова Дар’я 
Анатоліївна 

38 ІІІ 

“Нічна варта” 39 ІІІ 
65 ШТАНЬКО 

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

“Полоз” Чорнухіна 
Катерина 
Юріївна 

37 ІІІ 
“Жираф” 39 ІІІ 

66 ГРИГОР’ЄВА 
Дар’я 

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

“Жаба” Чорнухіна 
Катерина 
Юріївна 

35 А 
“Коала” 36 А 

67 ТРОФИМЕНКО 
Анастасія 

вихованка гуртка образотворчого мистецтва “Вогник” 
комунального закладу загальної середньої освіти 
"Червоногригорівська загальноосвітня школа I-III ступенів 
Червоногригорівської селищної ради" Нікопольського 
району 
 

“Як червоні ліхтарі, 
сяють взимку 
снігурі” 

Рижкіна Наталія 
Костянтинівна 
Яременко 
Валентина 
Іванівна 

29 - 

“Колібрі” 29 - 
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68 ТУМАНОВА 
Ольга 

вихованка гуртка образотворчого мистецтва “Вогник” 
комунального закладу загальної середньої освіти 
"Червоногригорівська загальноосвітня школа I-III ступенів 
Червоногригорівської селищної ради" Нікопольського 
району 

“Заєць” Рижкіна Наталія 
Костянтинівна 
Яременко 
Валентина 
Іванівна 

36 А 
“Жирафа” 36 А 

69 ЗУРІАШВІЛІ-
ЗАМОШНИКОВА 
Анна 

вихованка гуртка образотворчого мистецтва “Вогник” 
комунального закладу загальної середньої освіти 
"Червоногригорівська загальноосвітня школа I-III ступенів 
Червоногригорівської селищної ради" Нікопольського 
району 

“Слон” Рижкіна Наталія 
Костянтинівна 
Яременко 
Валентина 
Іванівна 

42 ІІ 
“Лисиця” 42 ІІ 

70 КУЧУГУРНА 
Катерина 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Обухівської селищної ради, учениця 
комунального закладу “Обухівський заклад загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів” Обухівської селищної ради 
Дніпровського району 

“Від саванни до 
Антарктиди” 

Дишук Руслана 
Іванівна 

30 - 

“У світі тварин” 30 - 

71 КІСЛІНСЬКА 
Євгенія 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Обухівської селищної ради, учениця 
комунального закладу “Обухівський заклад загальної 
середньої освіти №2 І-ІІІ ступенів” Обухівської селищної 
ради Дніпровського району 

“П’ятниста родина” Тороп Оксана 
Валеріївна 

36 А 
“Любов до тварин” 36 А 

72 ЗАБУДСЬКА 
Єлизавета 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Обухівської селищної ради, учениця 
комунального закладу “Обухівський заклад загальної 
середньої освіти №2 І-ІІІ ступенів” Обухівської селищної 
ради Дніпровського району 

“На березі 
струмка” 

Сесь Людмила 
Михайлівна 

30 - 

“Лісова красуня” 30 - 

73 ШЛАПАКОВА 
Інна 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Обухівської селищної ради, учениця 
комунального закладу “Горянівський заклад загальної 
середньої освіти №2 І-ІІІ ступенів” Обухівської селищної 
ради Дніпровського району 
 

“Чарівлива колібрі” Переверзєва 
Ганна 
Володимирівна 

36 А 
“Хижа красуня” 36 А 
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74 СИНЯВСЬКА 
Анна 

учениця комунального закладу “Лобойківський загальний 
заклад середньої освіти” Петриківської селищної ради 

“Райський 
фламінго”” 

Пікуш Тарас 
Андрійович 

39 ІІІ 

“Білка лісова” 39 ІІІ 
75 ДАШІВЕЦЬ 

Влада 
учениця комунального закладу “Петриківська філія  
Петриківського опорного закладу освіти І-ІІІ ступенів” 
Петриківської селищної ради 

“Самотня 
прогулянка” 

Пікуш Людмила 
Дмитрівна 

34 А 

“Саванна” 34 А 
76 БЕЛЬМАС 

Вікторія 
учениця комунального закладу “Петриківська філія  
Петриківського опорного закладу освіти І-ІІІ ступенів” 
Петриківської селищної ради 

“Щаслива родина” Пікуш Людмила 
Дмитрівна 

35 А 
“Руді красуні” 35 А 

77 ПЕРЕТЯТЬКО 
Богдана 

учениця комунального закладу “Курилівський загальний 
заклад середньої освіти” Петриківської селищної ради 

“Птах павич 
звичайний 

Чехута Ольга 
Ігорівна 

41 ІІ 

“Птах сокіл” 42 ІІ 
78 ЗАРУБА 

Кирило 
учень комунального закладу “Незабудинська філія І-ІІ 
ступенів комунального закладу освіти “Святовасилівська 
середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Святовасилівської сільської ради Дніпровського району 

“Слон” Роботи не відповідають умовам 
конкурсу “Вовк” 

79 РЯБОШАПКА 
Єлизавета 

учениця комунального закладу “Чаплинський загальний 
заклад середньої освіти” Петриківської селищної ради 

“Жирафа-
мешканець саван 
Африки” 

Роботи не відповідають умовам 
конкурсу 

“Заєць сірий” 
80 БУГАЙОВА 

Діана 
учениця комунального закладу “Дебальцевський заклад 
загальної середньої освіти І-ІІ ступенів-заклад дошкільної 
освіти Васильківського району” Васильківської селищної 
ради 

“Степовий вовк” Литвиненко 
Наталія 
Володимирівна 

36 А 
“Папуга Ара” 34 А 

81 ТАРАН 
Юлія 

учениця комунального закладу “Підгородненська 
загальноосвітня школа №3 І-ІІІ ступенів” Підгородненської 
міської ради Дніпровського району” 

“Кролик”” Чеберячко Лідія 
Миколаївна 
Козлова Ірина 
Валеріївна 

36 А 
“Лев” 36 А 

82 ОРЕЛ 
Єлизавета 

учениця комунального закладу “Підгородненська 
загальноосвітня школа №3 І-ІІІ ступенів” Підгородненської 
міської ради Дніпровського району” 

“Пума” Чеберячко Лідія 
Миколаївна 
Козлова Ірина 
Валеріївна 

45 І 
“Сова вухата” 45 І 

83 ЄРМОЛЕНКО 
Богдан 

вихованець комунального закладу “Васильківський центр 
позашкільної освіти” Васильківської селищної ради  

“Пустельне 
лисенятко” 

Воронкова 
Анжеліка 

44 І 
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“Дике поросятко” Іванівна 44 І 
84 ЗАЄЦЬ 

Анастасія 
вихованка комунального закладу “Васильківський центр 
позашкільної освіти” Васильківської селищної ради 

“Пандочка” Воронкова 
Анжеліка 
Іванівна 

40 ІІ 
“Одуд” 42 ІІ 

85 ФАЛЬЧУК 
Анастасія 

учениця комунального закладу освіти “Шахтарська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Іларіонівської 
селищної ради 

“Зоологічна 
галерея” 

Куян Костянтин 
Миколайович 

35 А 

“Зоологічна 
галерея” 

35 А 

86 НОРТЕНКО 
Альбіна 

учениця комунального закладу освіти “Шахтарська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Іларіонівської 
селищної ради 

“Зоологічна 
галерея” 

Куян Костянтин 
Миколайович 

36 А 

“Зоологічна 
галерея” 

34 А 

87 ТАРАСЕНКО 
Катерина 

учениця комунального закладу освіти “Шахтарська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Іларіонівської 
селищної ради 

“Зоологічна 
галерея” 

Куян Костянтин 
Миколайович 

42 ІІ 

“Зоологічна 
галерея” 

42 ІІ 

88 ГРАХОВСЬКА 
Уляна 

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

“Годувальник” Граховська 
Світлана 
Анатоліївна 

35 А 
“Природний 
будильник” 

35 А 

89 ГЛУЩЕНКО 
Ірина 

учениця комунального опорного закладу освіти 
“Кислянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Зайцівської сільської ради Синельниківського району 

“Лис” Шмагайло 
Наталія 
Валентинівна 

37 ІІІ 
“Колібрі” 37 ІІІ 

90 ГУТАРОВІ 
Єлизавета 
ШАБАЛОВА 
Вікторія 

вихованки комунального закладу позашкільної освіти 
“Центр дитячої та юнацької творчості” Богданівської 
сільської ради Павлоградського району 

“Птахи регіону” Гнезділова 
Валентина 
Анатоліївна 
 

34 А 

“Птахи світу” 34 А 

91 ВАСЯНОВИЧ 
Сваміра 

учениця комунального закладу “Кочерезький навчально-
виховний комплекс “Кочерезька загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів-дитячий садок” Вербківської сільської ради 

“Кукабара” Доля Ельвіра 
Леонтіївна 

39 ІІІ 

“Лісова куниця” 37 ІІІ 
92 ПОГОРОВСЬКИЙ 

Дмитро 
учень комунального закладу “Кочерезький навчально-
виховний комплекс “Кочерезька загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів-дитячий садок” Вербківської сільської ради 
 

“Тигр” Мирна Наталя 
Миколаївна 

34 А 
“Кінь” 34 А 
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93 МОРОЗОВА 
Єлизавета 

учениця комунального закладу “Кочерезький навчально-
виховний комплекс “Кочерезька загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів-дитячий садок” Вербківської сільської ради 

“Лама” Доля Ельвіра 
Леонтіївна 

32 - 

“Заєць-русак” 32 - 
94 КОРЧЕВСЬКА 

Валерія 
учениця комунального закладу “Кочерезький навчально-
виховний комплекс “Кочерезька загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів-дитячий садок” Вербківської сільської ради 

“Дельфін” Мирна Наталя 
Миколаївна 

32 - 
“Фламінго” 32 - 

95 ГУЙВИК 
Катерина 

учениця комунального закладу “Кочерезький навчально-
виховний комплекс “Кочерезька загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів-дитячий садок” Вербківської сільської ради 

“Панда” Мирна Наталя 
Миколаївна 

31 - 
“Коала” 27 - 
“Лисиця” 31 - 

96 СИПЧЕНКО 
Катерина 
ТИХОНОВА 
Поліна 

учениця комунального освіти закладу “Межівська 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-аграрний ліцей-
інтернат” Межівської селищної  ради 

“Лісова розмова” Грицай 
Людмила 
Василівна 

34 А 
“Спокій” 34 А 

97 МЕДВЕДЕНКО 
Олег 

учень комунального освіти закладу “Межівська 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-аграрний ліцей-
інтернат” Межівської селищної  ради 

“Холодна 
самотність” 

Маслак Вікторія 
Сергіївна 

34 А 

“Вперед за щастям” 36 А 
98 МАЗУРЕНКО 

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

“Грізний зубр” Гуменюк Любов 
Михайлівна 

29 - 
“Північні олені” 29 - 

99 ЛІВАДНА  
Аміра 

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

“Білочка-ласунка” Гуменюк Любов 
Михайлівна 

36 А 
“Жаліслива панда” 34 А 

100 МАРТИНЮК 
Анастасія 

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

“Тигр у ранкових 
джунглях” 

Гуменюк Любов 
Михайлівна 

34 А 

“Лелека в польоті” 34 А 
101 СИМОН 

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

“Китова акула на 
полюванні” 

Гуменюк Любов 
Михайлівна 

42 ІІ 

“Лисичка на 
галявині” 

40 ІІ 

102 СКИРДА 
Дар’я 

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

“Красень варан” Іванова Марина 
Анатоліївна 

41 ІІ 
“Хижак лісів 
України-рись” 

41 ІІ 

103 КАЛАЧОВА 
Уляна 

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

“Лев-дух вогню” Вирова Марина 
Анатоліївна 

31 - 
“Лелека-
повернення 
додому” 

31 - 
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10 МІТЬКОВА  
Олеся 

учениця комунального закладу “Першотравенська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5” 
Першотравенської міської ради 

“Дятел” Вислогузова 
Марина 
Михайлівна 

39 ІІІ 
“Свійські тварини” 37 ІІІ 

105 МАРЧУК 
Софія 

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

“Папуга” Захваткіна 
Катерина 
Олексіївна 

42 ІІ 
“Маленьке 
зайченя” 

40 ІІ 

106 ЗІНОВ’ЄВ 
Дмитро 

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

“Кіт 
африканський” 

Стряпкова 
Наталя 
Пилипівна 

37 ІІІ 

“Дятел звичайний” 38 ІІІ 
107 БІЛА 

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

“Лев 
африканський” 

Стряпкова 
Наталя 
Пилипівна 

39 ІІІ 

“Олень 
благородний” 

38 ІІІ 

108 ГРИГОРЕНКО 
Кароліна 

вихованка творчого об’єднання “Екофіл” міського 
комунального позашкільного навчального закладу “Центр 
дитячої творчості “Надія” Першотравенської міської ради 

“Пелікан” Корольова 
Людмила 
Леонідівна 

42 ІІ 
“Лисиця” 40 ІІ 

109 ЛОБАНОВА 
Катерина 

вихованка творчого об’єднання “Екофіл” міського 
комунального позашкільного навчального закладу “Центр 
дитячої творчості “Надія” Першотравенської міської ради 

“Коала” Корольова 
Людмила 
Леонідівна 

34 А 
“Лось” 36 А 

110 СИЧЕВ 
Валик 

вихованець творчого об’єднання “Екофіл” міського 
комунального позашкільного навчального закладу “Центр 
дитячої творчості “Надія” Першотравенської міської ради 

“Верблюд” Корольова 
Людмила 
Леонідівна 

35 А 
“Олень” 35 А 

111 ШЛЯХОВА 
Варвара 

вихованка гуртка “Чарівна глина” міського комунального 
позашкільного навчального закладу “Центр дитячої 
творчості “Надія” Першотравенської міської ради  

“Сова” Бугаєва Олена 
Олексіївна 

28 - 
“Золота рибка” 28 - 

112 ШЛЯХОВА 
Тетяна 

вихованка гуртка “Чарівна глина” міського комунального 
позашкільного навчального закладу “Центр дитячої 
творчості “Надія” Першотравенської міської ради  

“Кролик” Бугаєва Олена 
Олексіївна 

30 - 
“Пташка ківі” 30 - 

113 КОВАЛЬОВА 
Ангеліна 

вихованка гуртка “Чарівна глина” міського комунального 
позашкільного навчального закладу “Центр дитячої 
творчості “Надія” Першотравенської міської ради  

“Котик” Бугаєва Олена 
Олексіївна 

41 ІІ 
“Сірий папуга 
жако” 

41 ІІ 

114 ТОКАРЧУК 
Дарина 

вихованка гуртка “Чарівна глина” міського комунального 
позашкільного навчального закладу “Центр дитячої 
творчості “Надія” Першотравенської міської ради  

“Хамелеон 
Джексона” 

Бугаєва Олена 
Олексіївна 

39 ІІІ 

“Мій песик” 37 ІІІ 
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115 СНІЖКО 
Дар’я 

вихованка творчого об’єднання “Любисток” міського 
комунального позашкільного навчального закладу “Центр 
дитячої творчості “Надія” Першотравенської міської ради 

“Лев” Баранова Галина 
Олександрівна 

36 А 

“Півень” 36 А 
116 КРИВСУН 

Дар’я 
вихованка творчого об’єднання “Палітра” міського 
комунального позашкільного навчального закладу “Центр 
дитячої творчості “Надія” Першотравенської міської ради 

“Величний 
велетень” 

Захваткіна 
Катерина 
Олексіївна 

39 ІІІ 

“Лисеня” 39 ІІІ 
117 БОЙКО 

Юлія 
учениця комунального закладу “Першотравенська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1” 
Першотравенської міської ради 

“Тукан” Радько Людмила 
Михайлівна 

44 І 
“Мустанг” 43 І 

118 ГОПКА 
Катерина 

учениця комунального закладу "Тернівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №6 Тернівської міської ради" 
Дніпропетровської області 

“Фауна України” Лісунова Наталя 
Ігорівна 

36 А 
“Фауна тропічного 
регіону” 

34 А 

119 РУДНИЦЬКА 
Вероніка 

учениця комунального закладу "Тернівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №6 Тернівської міської ради" 
Дніпропетровської області 

“Фауна України” Лісунова Наталя 
Ігорівна 

34 А 
“Фауна тропічного 
регіону” 

36 А 

120 БОЯРСЬКИХ 
Катерина 

учениця комунального закладу "Тернівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №6 Тернівської міської ради" 
Дніпропетровської області 

“Фауна України” Лісунова Наталя 
Ігорівна 

36 А 
“Фауна тропічного 
регіону” 

34 А 

121 ПЛОШЕНКО 
Іван 

учень комунального закладу "Тернівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №6 Тернівської міської ради" 
Дніпропетровської області 

“Фауна України” Лісунова Наталя 
Ігорівна 

35 А 
“Фауна тропічного 
регіону” 

34 А 

122 ЗАЙЦЕВА 
Аліса 

учениця комунального закладу "Тернівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №6 Тернівської міської ради" 
Дніпропетровської області 

“Фауна України” Лісунова Наталя 
Ігорівна 

29 - 
“Фауна тропічного 
регіону” 

29 - 

123 ВІЗНІЧЕНКО 
Катерина 

вихованка комунального навчального закладу “Центр 
позашкільної освіти”, учениця комунального закладу 
“Кочерезький навчально-виховний комплекс “Кочерезька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок” 
Вербківської сільської ради 

“Мавпочка 
акробат” 

Тишкевич 
Володимир 
Терентійович 

34 А 

“Замріяне 
совенятко” 

36 А 

124 ДРОЗДИК 
Микита 

учень комунального закладу освіти “Дерезуватівський 
навчально-виховний комплекс “Заклад загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад освіти” 
Іларіонівської селищної ради  
 

“Мешканці рідного 
краю” 

Довга Людмила 
Вікторівна 

34 А 

“Дивовижні 
тварини” 

34 А 
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125 ОПАЛЕНИК 
Ельвіра 

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

“Лисиця” Яковчук Наталія 
Миколаївна 

35 А 
“Слон” 35 А 

126 ОВЧАРЕНКО 
Анна 

учениця комунального закладу “Вільногірська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3” Вільногірської 
міської ради 

“Сімейка слонів” Коцюба Сергій 
Миколайович 

34 А 
“Лисичка” 35 А 

127 ГОНЧАР 
Яна 

учениця комунального закладу “Вільногірська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3” Вільногірської 
міської ради 

“Зайчик” Коцюба Сергій 
Миколайович 

34 А 
“Пантера” 36 А 

128 ГРЕБЕНЮК 
Марина 

учениця комунального закладу “Григорівський заклад 
загальної середньої освіти-заклад дошкільної освіти І-ІІ 
ступенів імені І.Г.Прибора” Васильківської селищної ради 

“Рись” Нікітенко Любов 
Михайлівна 

39 ІІІ 
“Їжак” 37 ІІІ 

129 СІДЕЛЬНИКОВА 
Ангеліна 

учениця комунального закладу “Григорівський заклад 
загальної середньої освіти-заклад дошкільної освіти І-ІІ 
ступенів імені І.Г.Прибора” Васильківської селищної ради 

“Заєць-русак” Нікітенко Любов 
Михайлівна 

37 ІІІ 
“Панда” 39 ІІІ 

130 СЕРЕЖЕНКО 
Поліна 

вихованка комунального закладу “Центр позашкільної 
освіти” Губиниської селищної ради 

“Надвечір’я” Павленко Ганна 
Григорівна 

32 - 
“Спів білоглазки” 29 - 

131 КАЛЬКО 
Богдана 

учениця Губиниської філії комунального закладу 
“Губиниський заклад загальної середньої освіти-(опорний 
заклад)” Губиниської селищної ради 

“Чи чула ти такі 
новини?” 

Трояновська 
Ірина Вікторівна 
Придибайло 
Олена 
Григорівна 

36 А 

“Дотягнутися до 
сонця” 

36 А 

132 ЗАХАРЧУК 
Дар’я 

учениця комунального закладу “Синельниківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5” Синельниківської 
міської ради 

“Зоологічна 
галерея” 

Ковтун Ольга 
Спиридонівна 

34 А 

“Зоологічна 
галерея” 

36 А 

133 ПУПИКІН 
Семен 

учень комунального закладу “Синельниківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5” Синельниківської 
міської ради 

“Зоологічна 
галерея” 

Ковтун Ольга 
Спиридонівна 

34 А 

“Зоологічна 
галерея” 

34 А 

134 РЕКУН 
Катерина 

учениця комунального закладу “Синельниківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5” Синельниківської 
міської ради 

“Зоологічна 
галерея” 

Ковтун Ольга 
Спиридонівна 

42 ІІ 

“Зоологічна 
галерея” 

40 ІІ 
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135 КУРЄПІНА 
Софія 

учениця комунального закладу “Синельниківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5” Синельниківської 
міської ради 

“Зоологічна 
галерея” 

Ковтун Ольга 
Спиридонівна 

34 А 

“Зоологічна 
галерея” 

36 А 

136 ОВЧІННІКОВА 
Карина 

учениця комунального закладу “Миролюбівська 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Філія комунального 
закладу освіти “Голубівський опорний заклад 
Перещепинської міської ради” 

“Хаскі” Бойко Ольга 
Юріївна 

36 А 
“Панда” 34 А 

137 КОТКОВА 
Анастасія 

учениця комунального закладу “Миролюбівська 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Філія комунального 
закладу освіти “Голубівський опорний заклад 
Перещепинської міської ради” 

“Рожеві фламінго” Бойко Ольга 
Юріївна 

29 - 

“Дельфін” 32 - 

138 МОВЧАН 
Аріна 

учениця комунального закладу “Миролюбівська 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Філія комунального 
закладу освіти “Голубівський опорний заклад 
Перещепинської міської ради” 

“Лелеча сім’я” Бойко Ольга 
Юріївна 

40 ІІ 
“Папуга” 40 ІІ 

139 КОЛОМІЄЦЬ 
Олена 

учениця комунального закладу освіти “Перещепинський 
навчально-виховний комплекс “Родина” Перещепинської 
міської ради 

“Гуанако” Рабінович 
Наталя 
Анатоліївна 

42 ІІ 
“Руда лисиця” 42 ІІ 

140 ДУДНИК 
Єлизавета 

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

“Білі ведмеді лягли 
почити…” 

Ребенок Олена 
Андріївна 

39 ІІІ 

“Лисиця з 
лисенятами” 

39 ІІІ 

141 КАЛЕТНІК 
Маргарита 

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

“Є Австралія-дивна 
країна…” 

Ребенок Олена 
Андріївна 

34 А 

“Сьогодні день 
цілий звірі всі при 
ділі…” 

34 А 

142 ЛЕБЕДЄВА 
Вікторія 

учениця комунального закладу “Новомиколаївська середня 
загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів” 
Верхньодніпровської міської ради 

“Лисиця” Жезлова 
Анастасія 
Василівна 

35 А 
“Жираф” 36 А 

143 АСТРАХАНЦЕВА 
Дар’яна 

учениця комунального закладу “Новомиколаївська середня 
загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів” 
Верхньодніпровської міської ради 

“Блакитна 
філіппінська сова” 

Жезлова 
Анастасія 
Василівна 

42 ІІ 

“Їжак звичайний” 40 ІІ 
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144 МИХАЛЬЧУК 
Єлизавета 

учениця комунального опорного закладу освіти 
“Новопокровський заклад загальної середньої освіти” 
Новопокровської селищної ради 

“Зоологічна 
галерея” 

Гурін Оксана 
Вікторівна 
 

40 ІІ 

“Зоологічна 
галерея” 

42 ІІ 

145 КУЗЬМИЦЬКА 
Валерія 

учениця комунального опорного закладу освіти 
“Новопокровський заклад загальної середньої освіти” 
Новопокровської селищної ради 

“Зоологічна 
галерея” 

Калабухова 
Любов Іванівна 

43 І 

“Зоологічна 
галерея” 

43 І 

146 КОМПАНІЄЦЬ 
Анастасія 

учениця комунального опорного закладу освіти 
“Новопокровський заклад загальної середньої освіти” 
Новопокровської селищної ради 

“Зоологічна 
галерея” 

Калабухова 
Любов Іванівна 

41 ІІ 

“Зоологічна 
галерея” 

41 ІІ 

147 МАКЕЄВ 
Тимур 

учень комунального закладу “Нікопольська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4” Нікопольської 
міської ради 

“Мудра сова” Гуд Світлана 
Сергіївна 

42 ІІ 
“Красунчик ара” 42 ІІ 

148 БУЦОНЬ 
Юлія 

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

“Королівські 
пінгвіни” 

Буцонь Марія 
Володимирівна 

41 ІІ 

“Зелений дятел” 42 ІІ 
149 ПОШТОВА 

Сніжана 
учениця комунального закладу “Нікопольська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 ім. О.Коваля” 
Нікопольської міської ради 

“Весняна 
посмішка” 

Фокіна Ірина 
Степанівна 

40 ІІ 

“Степовий страж” 42 ІІ 
150 ШЕВЧЕНКО 

Анастасія 
учениця комунального закладу “Нікопольська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №23” Нікопольської 
міської ради 

“Завжди повинен 
бути час на 
відпочинок” 

Таранова Анна 
Віталіївна 

40 ІІ 

“Весна іде…” 42 ІІ 
151 МОВЧАН 

Дар’я 
учениця комунального закладу освіти “Петриківська 
неповна середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів” 
Новопокровської селищної ради 

“Полохливий 
заєць” 

Соловей Любов 
Єгорівна 

29 - 

“Пінгвіни на 
крижині” 

29 - 

152 РУСОВА 
Анастасія 

вихованка гуртка “Юні фото натуралісти” комунального 
позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів Тернівського району” Криворізької міської 
ради 
 

“Лисеня бавиться” Шишова-
Волошина 
Оксана Ігорівна 

37 ІІІ 
“Пандочка” 37 ІІІ 
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153 КАРПАЧОВА 
Каріна 

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

“Слон” Клементьєва 
Світлана 
Анатоліївна 

40 ІІ 
“Горлиця” 42 ІІ 

154 КУЧЕРЕНКО 
Карина 

вихованка гуртка “АРТ-декор” комунального 
позашкільного навчального закладу “Центр дитячої та 
юнацької творчості “Терноцвіт” Тернівського району” 
Криворізької міської ради 

“Тукан тропічний” Кравченко  
Ірина Василівна 

45 І 
44 І 

“Кошеня” 

155 ОСТАПЧУК 
Дар’я 
НІКОЛАШИН 
Дмитро 

вихованці гуртка “Арт-дизайн” комунального закладу 
“Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №48” 
Криворізької міської ради 

“Маленьке 
білченя” 

Пересунько 
Ірина Сергіївна 

45 І 

Сніжний барс” 43 І 

156 ГАНІЧ 
Данило 

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

“”Яструб” Сокирко Ірина 
Юріївна 

38 ІІІ 
“Зебра” 38 ІІІ 

157 ЯНИЧКО 
Аліна 

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

“Лисиця-красуня” Письменна Юлія 
Юріївна 

34 А 
“Мавпочка” 36 А 

157 ТЕТЕРЮК 
Юлія 

учениця комунального закладу “Олексіївська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Покровської 
сільської ради Нікопольського району 

“Видра річкова” Робота не відповідає вимогам 
конкурсу 

158 ШАМРАЙ 
Софія 

учениця комунального закладу “Олексіївська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Покровської 
сільської ради Нікопольського району 

“Єнотовидний 
собака” 

Робота не відповідає вимогам 
конкурсу 

159 КАЛАШНИК 
Світлана 

учениця комунального закладу “Олексіївська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Покровської 
сільської ради Нікопольського району 

“Косуля степова” Робота не відповідає вимогам 
конкурсу 

160 ДЕМНИЧЕНКО 
Анна 

учениця комунального закладу “Олексіївська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Покровської 
сільської ради Нікопольського району 

“Ондатра річкова” Робота не відповідає вимогам 
конкурсу 

161 СОЛОМ’ЯНА 
Валентина 
БОЖЕНКО 
Софія 
 

учні комунального закладу “Синельниківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2” Синельниківської 
міської ради 

“Король саванни” Лобза Наталія 
Євгенівна 

40 ІІ 
“Карпатська 
сімейка” 

40 ІІ 
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162 ПАЛІЙ 
Анастасія 
ГРЕСЬКІВ  
Іван 

учні комунального закладу “Синельниківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2” Синельниківської 
міської ради 

“Чудо-птах” Лобза Наталія 
Євгенівна 

35 А 
“Лісова стрибунка” 34 А 

163 ДІРІНА  
Софія 
КАЗАНЦЕВ  
Олег 

учні комунального закладу “Синельниківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2” Синельниківської 
міської ради 

“Тигр” Лобза Наталія 
Євгенівна 

37 ІІІ 
“Лисичка-
сестричка” 

37 ІІІ 

164 МИСИК 
Ілона 
ШЕЛЕТ 
Ірина 
АХМЕТХАНОВА 
Каміла 

учні комунального закладу “Синельниківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5” Синельниківської 
міської ради 

“Журавель” Ковтун Ольга 
Спиридонівна 

31 - 
“Рожевий 
фламінго” 

31 - 

165 КОССОВА 
Марія 

вихованка гуртка “Загальна біологія” комунального 
закладу “Марганецького міського еколого-
натуралістичного центру дітей та учнівської молоді”, 
учениця комунального закладу “Марганецька 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим 
вивченням англійської мови” Марганецької міської ради 

“Фазан звичайний” Швецова Тамара 
Володимирівна 

38 ІІІ 

“Коала” 39 ІІІ 

166 ПАВЛЕНКО 
Олександра 

вихованка гуртка “Юні зоологи” комунального закладу 
“Марганецького міського еколого-натуралістичного центру 
дітей та учнівської молоді”, учениця комунального закладу 
“Навчально-виховний комплекс “Ліцей-спеціалізована 
загальнооосвітня школа І-ІІІ ступенів №10” Марганецької 
міської ради 

“Лебедина пісня” Пастушкова 
Анна Валеріївна 

35 А 
“Тукан” 35 А 

167 САМАН 
Олена 

вихованка гуртка “Загальна біологія” комунального 
закладу “Марганецького міського еколого-
натуралістичного центру дітей та учнівської молоді”, 
учениця комунального закладу “Марганецька 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим 
вивченням англійської мови” Марганецької міської ради 
 
 
 

“Рись” Швецова Тамара 
Володимирівна 

41 ІІ 
“Тигр” 41 ІІ 
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168 АРТЕМЕНКО 
Поліна 

вихованка гуртка “Загальна біологія” комунального 
закладу “Марганецького міського еколого-
натуралістичного центру дітей та учнівської молоді”, 
учениця комунального закладу “Марганецька 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим 
вивченням англійської мови” Марганецької міської ради 

“Сова” Швецова Тамара 
Володимирівна 

34 А 
“Панда” 34 А 

169 КРАВЧЕНКО 
Софія 

вихованка гуртка “Загальна біологія” комунального 
закладу “Марганецького міського еколого-
натуралістичного центру дітей та учнівської молоді”, 
учениця комунального закладу “Марганецька 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим 
вивченням англійської мови” Марганецької міської ради 

“Заєць” Швецова Тамара 
Володимирівна 

35 А 
“Ведмідь” 35 А 

170 МАТЬОРА 
Лариса 

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

“Я і моя рідня” Розумна Ірина 
Вікторівна 

30 - 
“Пухнаста красуня” 30 - 

171 ІВАНОВА 
Анна 

учениця комунального закладу “Синельниківська 
загальноосвітня середня школа №4 І-ІІІ ступенів” 
Синельниківської міської ради 

“Заєць” Кушерець Анна 
Романівна 

30 - 
“Пінгвін” 30 - 

172 МЕЗЕНЦЕВА 
Каміла 

учениця комунального закладу “Синельниківська 
загальноосвітня середня школа №4 І-ІІІ ступенів” 
Синельниківської міської ради 

“Білка” Кушерець Анна 
Романівна 

34 А 
“Коала” 35 А 

173 БУТУРЛАКІНА 
Дарина 

учениця комунального закладу “Синельниківська 
загальноосвітня середня школа №4 І-ІІІ ступенів” 
Синельниківської міської ради 

“Папуга” Кушерець Анна 
Романівна 

32 - 
“Ховрах” 32 - 

174 РАШЕВСЬКА 
Оксана 

вихованка комунального навчального закладу 
“Криничанський Центр учнівської молоді” Криничанської 
селищної ради 

“Хоробрий воїн” Сербіна Наталія 
Олександрівна 

34 А 
“Захід сонця в 
Африці” 

36 А 

175 КОВАЛЬ 
Мілана 
СІРИК 
Олеся 

вихованки гуртка “Чарівний олівець, учениці комунального 
закладу “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№130” Криворізької міської ради 

“Руда красуня” Янович 
Юлія 
Станіславівна 

45 І 
“Гордий півник” 43 І 

176 БАЙДА  
Вероніка 

учениця комунального закладу “Криворізька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №108” Криворізької 
міської ради 

“Глухар” Буряк Юлія 
Сергіївна 

42 ІІ 
“Вудельник” 42 ІІ 
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177 ФІЛОНЕНКО 
Дар’я 
ШАПАРЄВА 
Вікторія 

вихованки гуртка “Палітра”, учениці комунального закладу 
“Криворізька педагогічна гімназія” Криворізької міської 
ради 

“Ара червоний 
серед зеленого 
листя” 

Янчевська Інна 
Владиславівна 

45 І 

“Лелеки летіли над 
землею” 

45 І 

178 ШТАЮРА 
Марія 

вихованка гуртка “Петриківська квітка”, учениця 
комунального закладу “Криворізька гімназія №95” 
Криворізької міської ради 

“Омелюх” Баранік Галина 
Сергіївна 

42 ІІ 
“Рубіновий 
зимородок” 

41 ІІ 

179 УГЛИЦЬКИЙ 
Роман 

учень комунального закладу “Криворізька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №17” Криворізької міської ради 

“Іволга” Шувалова 
Тетяна 
Володимирівна 

45 І 
“Райський птах з 
тропічного лісу” 

45 І 

180 ГЛАДКА 
Анастасія 

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

“Лисиця” Ніцук Діана 
Валеріївна 

37 ІІІ 
“Марлін” 39 ІІІ 

181 КРИЖАНІВСЬКА 
Анастасія 

учениця комунального закладу “Криворізька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №45” Криворізької 
міської ради 

“Фазан звичайний” Завальнюк Ірина 
Володимирівна 

43 І 
“Лисиця фенек” 45 І 

182 ПОЛЯКОВА 
Марія 

учениця комунального закладу “Криворізька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №73” Криворізької 
міської ради 

“Зелені богомоли” Спиця Ксенія 
Володимирівна 

45 І 
“Павуки-
стрибунці” 

45 І 

183 КУЛІНІЧ 
Євгенія 

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

“Олень” Іванченко 
Галина 
Станіславівна 

34 А 
“Білка” 35 А 

184 БАКАЛЯР 
Аліна 

учениця комунального закладу освіти “Райпільська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №61” Межівської 
селищної ради 

“Фазан звичайний” Чепко Ольга 
Сергіївна 

36 А 
“Фауна Африки” 35 А 

185 ЦИБІНА 
Діана 

учениця комунального закладу освіти “Райпільська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №61” Межівської 
селищної ради 

“Тигр” Бакаляр Інга 
Леонідівна 

40 ІІ 
“Лисички” 42 ІІ 

186 ХУТОРЯНСЬКА 
Катерина 

учениця комунального закладу освіти “Райпільська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №61” Межівської 
селищної ради 
 
 

“Самотній лебідь” Бакаляр Інга 
Леонідівна 

36 А 
“Руда” 34 А 
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187 ДРЕСЬ 
Руслана 

учениця комунального закладу освіти “Райпільська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №61” Межівської 
селищної ради 

“Кінь у полї” Бакаляр Інга 
Леонідівна 

30 - 
“Собака” 31 - 

188 САЄНКО 
Ірина 

учениця комунального закладу “Партизанський ліцей” 
Слобожанської селищної ради 

“Довгохвостий 
оксамитовий ткач” 

Саєнко Галина  
Анатоліївна 

38 ІІІ 

“Єропейський 
махаон” 

38 ІІІ 

189 ДАВИДОВА 
Єва 

учениця комунального закладу “Партизанський ліцей” 
Слобожанської селищної ради 

“Червоноока 
квакша” 

Саєнко Галина  
Анатоліївна 

42 ІІ 

“Білка звичайна” 42 ІІ 
190 ДРОЗДОВ 

Дмитро 
учень комунального закладу “Дерезуватівський навчально-
виховний комплекс “заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів-дошкільний заклад освіти” Іларіонівської 
селищної ради 

“Білий лелека” Усик Любов 
Миколаївна 

39 ІІІ 
“Кінь 
Пржевальського” 

37 ІІІ 

191 АВРАМЕНКО 
Софія 

вихованка гуртка “Палітра”, учениця закладу загальної 
середньої освіти “Сурсько-Михайлівська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Солонянської 
селищної ради” 

“Горобчик на 
гілочці” 

Кошевич Олена 
Анатоліївна 

34 А 

“Галапагоська 
черепаха” 

36 А 

192 УСЕНКО 
Наталія 

вихованка гуртка “Петриківський розпис”, учениця закладу 
загальної середньої освіти “Сурсько-Михайлівська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Солонянської 
селищної ради” 

“Морський коник” Шеремет Олена 
Володимирівна 

42 ІІ 
“Косуля” 41 ІІ 

193 БЕСПАВЛИЙ 
Андрій 

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

“Лисиця” Михайленко 
Галина 
Леонідівна 

35 А 
“Какаду” 34 А 

194 КРИВОКОНЬ 
Дар’я 

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

“Жираф” Михайленко 
Галина 
Леонідівна 

35 А 
“Снігур” 35 А 

195 ГАВРИЛЮК 
Анастасія 

учениця комунального закладу “Середня загальноосвітня 
школа №6” м. Покров 

“Лелеки” Швець Наталія 
Петрівна 

41 ІІ 
“Пава” 42 ІІ 

196 ХАРЛОВА 
Анна 

учениця комунального закладу “Середня загальноосвітня 
школа №6” м. Покров 

“Папуга на ліані” Швець Наталія 
Петрівна 

43 І 
“Український 
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красень” 43 І 
197 ШПОНЬКА 

Ірина 
учениця комунального закладу “Середня загальноосвітня 
школа №9” м. Покров 

“Руда та хитра…” Матущенко 
Юлія 
Миколаївна 

37 ІІІ 
“Лев-цар звірів” 37 ІІІ 

198 ВОРОНІНА 
Марія 

учениця комунального закладу “Середня загальноосвітня 
школа №4” м. Покров 

“Бамбуковий 
ведмедик” 

Чижик Тетяна 
Володимирівна 

41 ІІ 

“Олень в лісі” 42 ІІ 
199 БУГАЙОВА 

Олександра 
учениця комунального закладу “Середня загальноосвітня 
школа №4” м. Покров 

“Лисиця з 
лисенятком” 

Чижик Тетяна 
Володимирівна 

35 А 

“Панда на дереві” 36 А 
200 ОСИПІШИНА 

Вероніка 
учениця комунального закладу “Середня загальноосвітня 
школа №6” м. Покров 

“Альбатрос” Швець Наталія 
Петрівна 

39 ІІІ 
“Весняні ластівки” 39 ІІІ 

201 ПТАШИНСЬКА 
Софія 
ПТАШИНСЬКА  
Світлана 

учениці комунального закладу “Середня загальноосвітня 
школа №6” м. Покров 

“Фенек-пустельна 
лисиця” 

Пташинська  
Євгенія 
Володимирівна 

44 І 

“Руда красуня 
України” 

44 І 

202 ЗАХАРЧЕНКО 
Вікторія 
СТІПЕНКОВА 
Еліна 

учениці комунального закладу “Середня загальноосвітня 
школа №6” м. Покров 

“Кмітливий єнот” Пташинська  
Євгенія 
Володимирівна 

42 ІІ 
“Бурий красень” 40 ІІ 

203 СВЯТЕНКО 
Єлизавета 

учениця комунального закладу “Середня загальноосвітня 
школа №9” м. Покров 

“Оленятко пізнає 
світ” 

Матущенко 
Юлія 
Миколаївна 

42 ІІ 

“Мрії зайченяти” 42 ІІ 
204 ЛИСЕНКО 

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

“Олень” Робота не відповідає вимогам 
конкурсу 

205 КОВАЛЕНКО 
Крістіна 

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

“Жирафа” Робота не відповідає вимогам 
конкурсу 

206 СОТНИК 
Олександр 

учень комунального закладу “Гімназія №27” Кам’янської 
міської ради 

“Різноманіття 
живої природи в 
моєму регіоні” 

Полякова Неля 
Віталіївна 

42 ІІ 
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“Дикі тварини 
Африки” 

42 ІІ 

207 ЦИГАНКОВА 
Марина 

учениця комунального закладу “Середня загальноосвітня 
школа №40” Кам’янської міської ради 

“Вогняна лисиця” Білик Юлія 
Сергіївна 

45 І 
“Кумедне мавпеня” 43 І 

208 ВАРИЧ 
Анна 

учениця комунального закладу “Середня загальноосвітня 
школа №23” Кам’янської міської ради 

“Співучий півник” Зубкова Тамара 
Миколаївна 

40 ІІ 
“Кінь” 40 ІІ 

209 АНДРУЩУК 
Анастасія 

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

“Синиця велика” Скуріхіна Олена 
Петрівна 

43 І 
“Гієна плямиста” 45 І 

210 МІХЕЛЄВА 
Юлія 

вихованка комунального закладу “Центр позашкільної 
роботи та дитячої творчості” Кам’янської міської ради 

“Пугач” Юшманова 
Ольга Валеріївна 

45 І 
“Король джунглів” 45 І 

211 ГУБА 
Микита 

вихованець комунального закладу “Центр позашкільної 
роботи та дитячої творчості” Кам’янської міської ради 

“Красуня-лисуня” Юшманова 
Ольга Валеріївна 

41 ІІ 
“Зубохвіст” 41 ІІ 

212 ГОРБАНЬ 
Вероніка 

вихованка комунального закладу “Центр позашкільної 
роботи та дитячої творчості” Кам’янської міської ради 

“Лисичка-
сестричка” 

Палійчук Нінель 
Анатоліївна 

34 А 

“Пінгвін” 34 А 
213 АМЕТОВА 

Анастасія 
учениця комунального закладу “Водянська філія “Мар’є-
Дмитрівська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Девладівської сільської ради Софіївського району  

“Єнот” Роботи не відповідають вимогам 
конкурсу “Сімейка оленів” 

214 ЗУБКО 
Аріна 

учениця комунального закладу “Водянська філія “Мар’є-
Дмитрівська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Девладівської сільської ради Софіївського району  

“Білочка” Роботи не відповідають вимогам 
конкурсу “Жирафа” 

 
 
 
 

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


