
ПРОТОКОЛ 

засідання обласного журі по підведенню підсумків обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Зоологічна галерея» серед закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти Полтавської області 
 
28 березня 2019 року                                                              м.Полтава 
На засіданні присутні: 
Голова журі – Сусахіна Людмила Володимирівна, заступник директора 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 
Члени журі  

Брижак Людмила Михайлівна – завідувач відділу біології та 

методичної роботи Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді. 
Гудзь Яна Романівна культорганізатор Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 
Марченко Оксана Вікторівна – керівник гуртка з декоративно-

ужиткового мистецтва Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді. 
 

                         Порядок денний 
1.Підведення підсумків обласного етапу Всеукраїнського конкурсу дитячого 

малюнку «Зоологічна галерея». 
 

Слухали: 1. Сусахіну Людмилу Володимирівну, заступника директора 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 
голову журі конкурсу. 

Відповідно до Державної цільової програми розвитку позашкільної 

освіти та з метою активізації роботи з учнівською молоддю щодо вирішення 

екологічних проблем, формування дбайливого ставлення  до природи, 

залучення дітей до активної природоохоронної діяльності Національним 

еколого-натуралістичним центром учнівської молоді проводиться 
Всеукраїнський конкурс «Зоологічна галерея». 

До участі в Конкурсі були запрошені учні 7-9 класів загальноосвітніх 

та позашкільних навчальних закладів Полтавської області. Усього в районах 

до участі у конкурсі долучилося  _ учнів, в обласному етапі конкурсу взяли 

участь _ учасників з  навчальних закладів області.  На конкурс представлено  

68 малюнків. До конкурсу долучились юні художники-природолюби з міст 

Полтави, Кременчука, Горішні Плавні, Глобинського, Котелевського,  

Карлівського, Лохвицького, Пирятинської станції юних натуралістів, 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.  
Найбільше робіт надійшло від конкурсантів з міст Кременчука, Горішні 

Плавні, Глобинського та Котелевського районів.  
2.  Брижак Л. М., члена журі. 



       Оцінюючи роботи учасників конкурсу, журі звертало увагу на художню 

виразність та реальність вигляду тварин як місцевих видів, так і 

представників інших зоогеографічних широт. Велика кількість робіт 

відповідає Умовам проведення Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку 

«Зоологічна галерея», відзначаються творчим підходом, високої художньою 

майстерністю, креативністю. 
Проте слід зазначити, що не всі конкурсанти та їх керівники уважно 

ознайомилися з вимогами до оформлення конкурсних робіт. Тому частина 

прекрасно виконаних малюнків виявилися неконкурентноспроможними. 
Серед основних недоліків можна відзначити наступні: формат малюнку 

повинен бути А-2, а не А-1 та А-3; на деяких етикетках відсутні назви 
територіальної одиниці, де розміщений заклад.  

Згідно Умов проведення конкурсу можливі три техніки виконання 

малюнку: акварель, гуаш, воскові олівці. Графіки у переліку немає. Крім 

того, зображення тварин повинні бути реальними, тому малюнки 

«мультяшних героїв» або прикрашені блискітками, не можуть брати участь у 

конкурсі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
       Журі відзначило кращі роботи учасників обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Зоологічна галерея», які стали 
переможцями, а саме:  

- Руденко Руслани, вихованки Миргородської районної станції юних 

натуралістів - «Політ назад» та «Без шуму»; 
-    Шульги Ірини, вихованки Центру дитячої та юнацької творчості м. 

Горішні Плавні - «Різнокольоровий тропічний хамелеон Парсона», «Руда 

лисичка»; 
- Лисенка Іллі, вихованця Лубенської станції юних техніків і 

натуралістів - «Заяча родина», «Тукан-птах екзотичний»; 
- Прокоп'євої Ульяни та Кацюби Анастасії, учениць Карлівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 - «Дивовижні птахи», «Спрага»; 
- Харченко Аріни, учениці Кременчуцької загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 8 - «Лисиця звичайна», «Хвилясті папуги»; 
- Сороки Свгенії, учениці Кременчуцького ліцею № 25 - 

«Африканський слон», «Кінь свійський - Українська верхова»; 
- Чернишенко Карини, учениці Великокринківської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Глобинської районної ради - «Швидкість», «Життя в 

пустелі»; 
- Євдокимової Світлани, учениці Івановоселищенської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Глобинської районної ради - 
«Хорольський бобер», «Олень Давида»; 

- Кісенко Анни, учениці Великокринківської загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів Глобинської районної ради - «Лісова куниця»., «Кабарга»; 
- Жук Дар'ї, учениці Веселодолинської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Глобинської районної ради - «Лисиця звичайна», «Панда велика»; 



- Крикун Юлії та Дружиніної Олени, учениць Великорублівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Котелевської районної ради - «Він 

ікластий», «Живу я там, де вічний лід»; 
- Фролова Владислава, вихованця Миргородського міського центру 

еколого-натуралістичної творчості - «Лось», «Жирафа»; 
- Щукіної Ванеси, вихованки Миргородського міського центру 

еколого-натуралістичної творчості - «Куниця», «Червона панда»; 
- Котенко Марини, учениці Котелевської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 4 - «Півень», «Жирафа»; 
- Старченка Дениса, учня Пирогівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Глобинської міської ради - «Глухар», «Китоголов»; 
- Вакарчук Марини, учениці Опришківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Глобинської міської ради - «Господар тайги», «Птах щастя»; 
- Кошиль Марії, учениці Глобинської гімназії імені В.Є. Курченка - 

«Червоний вовк», «Кіт лісовий»; 
- Тихенка Максима, вихованця Пирятинської районної станції юних 

натуралістів - «Їжак», «Кабарга»; 
- Загорулько Аліни, учениці Кременчуцького ліцею № 25 - «Папуги», 

«Хитрий лис»; 
- Джугостран Аліси, учениці Кременчуцької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 26 - «Какаду», «Лисиця». 
 
Ухвалили:     

 
1. Вважати переможцями обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

дитячого малюнку «Зоологічна галерея»  наступних учасників та 

нагородити:   
за перше місце 

Дипломом І ступеня  
Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації  

 
-  Руденко Руслану, вихованку Миргородської районної станції юних 

натуралістів; 
- Шульгу Ірину, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості м. 

Горішні Плавні; 
- Лисенка Іллю, вихованця Лубенської станції юних техніків і 

натуралістів; 
- Прокоп'єву Ульяну та Кацюбу Анастасію, учениць Карлівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ; 
- Харченко Аріну, ученицю Кременчуцької загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 8; 
- Сороку Свгенію, ученицю Кременчуцького ліцею № 25; 
- Чернишенко Карину, ученицю Великокринківської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Глобинської районної ради; 



- Євдокимову Світлану, ученицю Івановоселищенської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Глобинської районної ради; 
- Кісенко Анну, ученицю Великокринківської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Глобинської районної ради; 
- Жук Дар'ю, ученицю Веселодолинської загальноосвітньої школи       

І-ІІ ступенів Глобинської районної ради; 
- Крикун Юлію та Дружиніну Олену, учениць Великорублівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Котелевської районної ради; 
- Фролова Владислава, вихованця Миргородського міського центру 

еколого-натуралістичної творчості; 
- Щукіну Ванесу, вихованку Миргородського міського центру 

еколого-натуралістичної творчості; 
- Котенко Марину, ученицю Котелевської загальноосвітньої школи   

І-ІІІ ступенів № 4; 
- Старченка Дениса, учня Пирогівської загальноосвітньої школи         

І-ІІІ ступенів Глобинської міської ради; 
- Вакарчук Марину, ученицю Опришківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Глобинської міської ради; 
- Кошиль Марію, ученицю Глобинської гімназії імені В.Є. Курченка; 
- Тихенка Максима, вихованця Пирятинської районної станції юних 

натуралістів; 
- Загорулько Аліну, ученицю Кременчуцького ліцею № 25; 
- Джугостран Алісу, ученицю Кременчуцької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 26. 
 

за друге місце 
Дипломом ІІ ступеня  

Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації  
 

- Тригуб Валерію, вихованку Миргородської районної стації юних 

натуралістів; 
- Ворону Дар’ю, ученицю Кременчуцького ліцею №25; 
- Рашавця Єгора, учня Кременчуцької загальноосвітньої школи №23; 
- Ківшик Ярославу, Погребняк Євгенію, Кошлатого Сергія, учнів 

Великорублівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 
- Мироненко Анастасію, ученицю Котелевської гімназії №1 імені 

С.А.Ковпака; 
- Грозу Сергія, учня Котелевської загальноосвітньої школи                       І-

ІІІ ступенів № 4; 
- Сергу Анастасію, ученицю Котелевської загальноосвітньої школи                       

І-ІІІ ступенів № 4; 
- Яцкулич Софію, ученицю Кременчуцької загальноосвітньої школи            

І-ІІІ ступенів № 12. 
 

 



за третє місце 
Дипломом ІІІ ступеня  

Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації  
 

- Сапожнікову Анастасію, ученицю Кременчуцької загальноосвітньої 

школи №12; 
- Остапенко Аліну, ученицю Кременчуцького ліцею №25; 
- Чугуєвець Маргариту, ученицю Полтавської загальноосвітньої 

школи№10 імені В.Г.Короленка; 
- Єрмолаєву Кароліну, вихованку Лохвицького міського центру дитячої та 

юнацької творчості; 
- Гавриш Анастасію, Шеремет Варвару, Шевченко Дар’ю, Левченка 

Андрія, учнів спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 

з поглибленим вивченням англійської мови Горішньоплавнівської 

міської ради; 
- Петренко Тетяну, ученицю Бірківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів імені І.А.Цюпи Зіньківської районної ради; 
- Буряк Софія, вихованка Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Запеку Олексія, учня Полтавської загальноосвітньої школи №37 

Полтавської міської ради. 
 

2. Нагородити Дипломами Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді за виконавську майстерність в 
обласному етапі Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Зоологічна 

галерея»: 
      - Борисенка Антона, учня Більської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Котелевської районної ради; 
      - Лях Ольгу, ученицю Більської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Котелевської районної ради; 
      - Зінченко Катерину, ученицю Більської загальноосвітньої школи             
І-ІІІ ступенів Котелевської районної ради; 
      - Любімова Геннадія, учня Більської загальноосвітньої школи                    
І-ІІІ ступенів Котелевської районної ради; 

    -    Бігун Елеонору, ученицю Кременчуцької загальноосвітньої школи        

І-ІІІ ступенів №26; 
3. Нагородити подякою Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді за творчий підхід та вдалу 

організацію участі вихованців у конкурсі: 
- Скороходову Ольгу Анатоліївну, методиста Горішньоплавнівського 

Центру дитячої та юнацької творчості. 
- Донченко Ольгу Олександрівну, керівника гуртка Кременчуцького 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Михайлик Світлану Володимирівну, керівника гуртка Лохвицького 

міського центру дитячої та юнацької творчості; 



- Бельську Валентину Василівну, директора Кременчуцького еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді; 

- Махічеву Ірину Олексіївну, директора Котелевського районного 

Будинку дитячої та юнацької творчості; 
- Гончаренко Наталію Іванівну, керівника гуртка Миргородської 

районної станції юних натуралістів. 
 

Голова журі                                      Сусахіна Л.В.,  
Члени журі  

Брижак Л.М. 
                                                  Гудзь Я.Р. 
                                                  Марченко О.В. 

 


