
ПРОТОКОЛ 

засідання обласного журі по підведенню підсумків обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Зоологічна галерея» серед закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти Полтавської області 

 

13 квітня 2021 року                                                              м. Полтава 

На засіданні присутні: 

Голова журі – Дулій Валентина Олександрівна, заступник директора з 

навчально-виховної роботи 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. 

Койло Яна Миколаївна, керівник гуртка образотворчого мистецтва 

зразкового художнього колективу ,,Фенікс” обласного центру естетичного 

виховання учнівської молоді. 

Лещенко Інна Вікторівна, методист Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді. 

Чайка Тетяна Василівна, методист Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді. 

 

 

 Порядок денний 

1.Підведення підсумків обласного етапу Всеукраїнського конкурсу дитячого 

малюнку «Зоологічна галерея». 

 

Слухали: 1.Дулій Валентину Олександрівну, 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 у Конкурсі були запрошені учні 7-9 класів закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти Полтавської області. В обласному етапі 

конкурсу взяли участь 105учасників, які стали переможцями районних та 

міських конкурсів.  Ними представлено  207 малюнків. До конкурсу 

долучились юні художники-природолюби з міст Полтави, Кременчука, 

Горішні Плавні, Решетилівської,Пирятинської, Лохвицької, Зіньківської, 



Гребінківської, Гадяцької, Глобинської, Лубенської, Карлівської міських рад, 

Диканської, Новосанжарської, Котелевської, Опішнянської, Шишацької, 

Градизької, Білицької, Гоголівської селищних рад, Великобудищанської, 

Великорублівської, Сенчанської, Омельницької сільських рад,Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, 

Миргородського центру еколого-натуралістичної  творчості учнівської 

молоді, Лубенського центру дитячої та юнацької 

творчості,Пирятинськоїстанції юних натуралістів.  Найбільше робіт 

надійшло від конкурсантів з міст Кременчука, Горішні Плавні, Лубен, 

Глобино.  

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 високою 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 поза конкурсом. 

Серед основних недоліків можна відзначити наступні: формат малюнку 

не відповідає вимогам умов Конкурсу. Він повинен бути А-2, а не А-1, А-3, а-

4). Роботи неналежного формату надійшли від Кременчуцького МЦ ПО, 

Рокитненського навчально-виховного комплексу, Лубенської ЗОШІ-ІІІ ст.№ 

3, Кобеляцького ліцею №2 імені Олеся Гончара,Білицької ЗОШ І-ІІ ст. №3. 

Згідно Умов проведення конкурсу від одного автора або авторського 

колективу потрібно подати по 2 роботи. По одній роботі надали учасники 

Кременчуцького МЦ ПО, Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 

імен І.Виговського. Техніка виконання – акварель, гуаш і восковий олівець, а 

не акрилові фарби. 

Роботи, які були подані з порушенням вимог, не розглядалися. 

Журі відзначило кращі роботи учасників обласного етапу Всеукраїнського 

конкурсу дитячого малюнку «Зоологічна галерея», які стали переможцями. 

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  

- Мальцева Захара, учня Калениківського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області – 

,,Лісовий красень”, ,,На відпочинку”; 



- Алексіну Олесю, ученицю КЗ ,,Новосанжарський БДЮТ 

Новосанжарської селищної ради”  – ,,Качки прилетіли”, ,,Веселі лисенята”; 

- Гребенюка Владислава, учня Веселодолинської ЗОШ І-ІІ ступенів 

Глобинської міської ради Полтавської області – ,,Коала”, ,,Заєць-русак”; 

 

за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня  

Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації  

- Кулішову Вікторію, ученицю Кременчуцького ліцею № 10 ,,Лінгвіст” 

Полтавської області – ,,Чорна пантера”, ,,Лось”; 

- Прогрущенко Аліну, ученицю Гребінківської гімназії Гребінківської 

міської ради Полтавської області – ,,FoxTraveller (лисичка)”, ,,Пухнастик”; 

- Кошиль Марію, ученицю Глобинської гімназії № 1 імені В.Є Курченка 

Глобинської міської ради Полтавської області – ,,Нікаразький голуб”, 

,,Синиця вусата”; 

- Раку Андрія, учня ОЗ ,,Вирішальненська ЗОШ І-ІІІ ступенів Сенчанської 

сільської ради Полтавської області” – ,,Колібрі”, ,,Грак”; 

- Журбу Дар`ю, ученицю Пирятинського ліцею Пирятинської міської ради 

- ,, Одуд – чарівна пташка”, ,,Пернатийкрасень”; 

- Черкасову Вікторію, ученицю Великокринківської ЗОШ І-ІІ ступенів 

Глобинської міської ради Полтавської області – ,,Біла чапля”, ,,Птах-

секретар”. 

за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня  

Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації  

- Тараско Софію, ученицю Бірківської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені І.А. Цюпи 

Зіньківської міської ради Полтавської області – ,,Мене тривожить тиша ночі”, 

,,Біла любов серед північого сяйва”; 

- Оврамко Євгенію, ученицю Великобудищанського спеціалізованого 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів Великобудищанської сільської ради Полтавської області 

– ,,Гордість Австралії”, ,,Невтомний санітар лісу”; 

- Омелай Дар’ю, ученицю Градизької ЗОШ І-ІІ ступенів № 2 Градизької 

селищної ради Полтавської області – ,,Кінь Пржевальського”, ,,Жираф – 

велетень савани”; 

- Шайногу Юлію, ученицю Пронозівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Градизької 

селищної ради Полтавської області – ,,Папуга”, ,,Сови”; 

- Тіщенко Ярославу, вихованку Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді - ,,Жовта пташка”, ,,Корабель 

пустелі”; 

- Шевченко Ольгу, вихованку Сенчанського Будинку дитячої та юнацької 

творчості - ,,Лисичка”, ,,У нашому лісочку”; 

- Сухову Діану, ученицю Градизької ЗОШ І-ІІ ступенів № 2 Градизької 

селищної ради Полтавської області - ,,Снігур”, ,,Папуга”; 

- Тихолаз Надію, вихованку Пирятинської станції юних натуралістів - 

,,Чубата синиця”, ,,Окапі”; 



- Ватулю Павла, учня Градизької гімназії імені Героя України О. Білаша 

Градизької селищної ради Полтавської області – ,,Барвисті папуги”, 

,,Жовтогруді синички”. 

2. Нагородити Дипломами Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді за виконавську майстерність та 

креативність в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку 

«Зоологічна галерея»: 

- Олешко Вікторію, ученицю Лохвицької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 

Лохвицької міської ради Полтавської області – ,,Воля”, ,,Перед полюванням”; 

- Карунну Аліну, Маховську Тетяну та Томенко Ліану, учнів 

Нижньоланнівського НВК Ланнівської сільської ради Полтавської області – 

,,Червоні вогники горять”, ,,Таємничність півночі”; 

- учнівський колектив 7 класу Попівського НВК № 2 Карлівської міської 

ради Полтавської області – ,,Косуля”, ,,Черепаха болотна”; 

- СліпкоДарію, вихованку КЗ ,,Новосанжарський БДЮТ Новосанжарської 

селищної ради” Полтавської області – ,,Бобер”, ,,Одуд”; 

- Говорищеву Кароліну, ученицю Човно-Федорівської ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Опішнянської селищної ради Полтавської області – ,,Лисиця”, ,,Синій кит”; 

- Глобу Поліну, вихованку Решетилівської філії Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді – ,,Щаслива родина 

снігурів”, ,,Весела Коала”; 

- Мельницьку Ірину, вихованку Миргородського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді Полтавської області – 

,,Господар пташиного дворика”, ,,Співучий друг”; 

- Кравченко Єлизавету, ученицю спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 з 

поглибленим виченням англійської мови Горішньоплавнівської міської ради 

Полтавської області – ,,Кішка-ведмідь”, ,,Перегуня – рідкісний вид”; 

- Черепяну Дарину, вихованку ЦДЮТ Горішньоплавнівської міської ради 

Полтавської області – ,,Пантера на полюванні”, ,,Чарівна лисиця”; 

- Вакарчук Марину, ученицю Опришківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Глобинської міської ради Полтавської області – ,,Фламінго рожевий”, 

,,Крижень”; 

- Михайлик Анну, вихованку Лохвицького міського ЦДЮТ Лохвицької 

міської ради - ,,Лисичка-сестричка”, ,,На березі озера”; 

- Новак Софію, ученицю Тарасівської ЗОШ І-ІІІ ст. Зіньківської міської 

ради - ,,Володар тайги”, ,,Дух свободи”; 

- Сиргі Анастасію, ученицю Потічанська філія І-ІІ ст. ОЗ ,,Решетилівський 

ліцей ім. І.І. Олійника Решетилівської міської ради - ,,Лебедина вірність”, 

,,Різнокольорове життя”; 

- Мургу Анастасію, вихованку Решетилівської філії ПОЕНЦУМ - ,,Жителі 

осіннього лісу”, ,,Щасливий павлич”; 

- Яницьку Дар’ю, Чулкова Станіслава, учнів Великорублівської  ОЗЗСОІ-

ІІІ ст. Великорублівської сільської ради - ,,В темнім лісу проживає”, 

,,Фламінго”; 



- Жовтяк Анастасію, вихованку КЗ,, Новосанжарський БДЮТ 

Новосанжарської селищної ради” - ,,Соловей”, ,,Лисиця”; 

- Крутько Надію, ученицю спеціалізованої школи ім. В.Вернадського 

Шишацької селищної ради Миргородського району - ,,Колонки”, 

,,Єнотовидний собака”; 

- Стратан Вікторію,ученицю спеціалізованої школи ім. В.Вернадського 

Шишацької селищної ради Миргородського району - ,,Мухоловка”, 

,,Колібрі”; 

- Любашевську Кіру, вихованку Миргородського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді - ,,Сон”, ,,Веселий лінивець”; 

- Парубок Дар’ю, ученицю спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. №; з поглибленим 

вивченням англійської мови Горішньоплавнівської міської ради - ,,Лев”, 

,,Орел”; 

- Бартусевич Марію, вихованку ЦДЮТ Горішньоплавнівської міської ради 

-,,Пантера”, ,,Шалений кінь”; 

- Полтавець Ярославу, ученицю Великобудищанської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Диканської районної ради - ,,Фламінго”, ,,Лисиця”; 

- Криндач Анастасію, ученицю Івановоселищенської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Глобинської міської ради Полтавської області – ,,Полярний вовк”, ,,Лисиця”. 

     3. Нагородити  грамотою Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді за творчий підхід та активну 

участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку 

,,Зоологічна галерея”:у 

- Книш Вероніку, ученицю Полтавської ЗОШ І-ІІІ ст. №24 - ,,Синиця 

чубата”, ,,Лев”; 

- Миколаєнко Марію, вихованку Новосанжарського БДЮТ - ,,Лис”, 

,,Колібрі”; 

- Частухіну Юлію, ученицю Човно-Федорівського ЗЗСО І-ІІІ ст. 

Опішнянської селищної ради - ,,Руда красуня”; 

- Михайленко Яну, ученицю Тарасівської ЗОШ І-ІІІ ст.. Зінківської міської 

ради ,,Вусатий полярник”, ,,Жабоїд”; 

- Сиргі Марію, ученицю Потічанської філії І-ІІ ст.з дошкільним 

підрозділом ОЗ Решетилівський ліцей ім. І.І. Олійника ,Лев”, ,,Самотній 

вовк”; 

- Юхименко Мирослав, учень Великорублівського ОЗЗСО І-ІІІ ст. 

Великорублівської сільської ради - ,,Пташка з далеких країв”, ,,Олень”;  

- Сек Вероніку, ученицю Сагайдацького НВК ,,загальноосвітній 

навчальний заклад- І-ІІІ ст. - ДНЗ” Шишацької селищної ради - ,,Хитра 

лисиця”, ,,Хатинка бобра”; 

- Назаренко Анастасію, ученицю Величківської гімназії Новооржицької 

селищної ради - ,, Глухар”, ,,Жирафа”; 

- Худика Віктора, учня Пронозівської ЗОШ І-ІІІ ст. Кременчуцького 

району Градизької селищної ради - ,,Колібрі”; 

- Ковтун Оксану, ученицю Лубенської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 - ,,Жирафа”; 



- Бережну Вікторію, ученицю ОЗ ,,Вирішальненська ЗОШ І-ІІІ ст.. 

Сенчанської сільської ради Миргородського району” - ,,Сова”, ,,Чорна 

пантера”; 

- Пінчук Аліну, ученицю Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №3 ім. 

І.Виговського ,,Тхір степовий”; 

- Вертелецького Олекандра, учня Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ст. 

№3 ім. І. Виговського – ,,Романтичний лев”; 

- Царук Ксенію,ученицю ОЗ ,,Калайдинцівська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Ф.Д. 

Рубцова Лубенської міської ради ,,Кінь”, ,,Фламінго”; 

- Максюту Юлію, ученицю Градизької гімназії ім. Героя України             

О. Білаша Градизької селищної ради - ,,Санітар лісу”, ,,Рожевий фламінго”. 

4. Нагородити подякою Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді керівників творчих дитячих 

об’єднань за вдалу організацію участі вихованців у конкурсі: 

- Костенко Ярославу Іванівну, учителя Бірківської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. І. 

Цюпи; 

- Величко Інну Миколаївну, учителя Великобудищанського 

спеціалізованого ЗЗСО І-ІІІ ст. Великобудищанської сільської ради 

Гадяцького району; 

- Слабку Людмилу Андріївну, керівника гуртка КЗ ,, Новосанжарський 

БДЮТ Новосанжарської селищної ради”; 

- Нестеренко Ольгу Павлівну, керівника гуртків Пирятинської станції 

юних натуралістів Пирятинської міської ради; 

- Омелай Олену Володимиріву, учителя образотворчого мистецтва 

Градизької ЗОШ І-ІІ ст. №2 Градизької селищної ради; 

- Пащенко О.Г., учителя ОЗ ,.Вирішальненська ЗОШ І-ІІІ ст. 

Сенчанської сільської ради Миргородського району”. 

 

Голова журі В. О. ДУЛІЙ 

Л.М. Брижак 

                                                                                                               Я.М. Койло 

                                                                                                    Я.Р. Гудзь 

  І.В. Лещенко 

 

 

 


