
 
УКРАЇНА 

ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
 

НАКАЗ 
 

 

______________                                       м.  Вінниця                                             № ________  
 

Про підсумки проведення обласного 

етапу ІV Всеукраїнського конкурсу 

«Гуманне ставлення до тварин» 

 

 

На виконання наказу Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації 

від 15.09.2020 № 247 «Про проведення обласного етапу ІV Всеукраїнського конкурсу 

«Гуманне ставлення до тварин» в період з вересня 2020 року по березень 2021 року на базі 

Вінницької обласної станції юних натуралістів проведено обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу «Гуманне ставлення до тварин» (далі – Конкурс). 

У Конкурсі взяли участь 27 здобувачів освіти з 12 загальноосвітніх та 3 

позашкільних навчальних закладів з 7 ОТГ. 

Учасники конкурсу розповіли історії з життя своїх улюбленців, які потрапили з 

вулиці у сім’ї, які пригоди відбувались із тваринками. Матеріали оформили у саморобні 

книжечки. 

Виходячи з вищевказаного та підсумкових протоколів засідань журі, 

 
            НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити списки переможця та призерів Конкурсу, педагогів, які підготували 

переможця та призерів, що додаються. 

2. Відзначити Почесною грамотою Департаменту гуманітарної політики 

облдержадміністрації здобувача освіти – переможця обласного етапу Всеукраїнського 

конкурсу «Гуманне ставлення до тварин» - Пузік Ангеліну, вихованку гуртка 

«Природоохоронці» Вінницької обласної станції юних натуралістів, та педагога, який 

підготував, Гаврилюк Іванну Анатоліївну, керівника гуртка – методиста Вінницької 

обласної станції юних натуралістів.  

3. Вінницькій обласній станції юних натуралістів (Драгомирецька О.А.): 

3.1. Нагородити дипломами обласної станції юних натуралістів здобувачів освіти – 

призерів Конкурсу; 

3.2. Нагородити грамотами обласної станції юних натуралістів педагогів, які 

підготовили призерів Конкурсу, відповідно списку, що додається. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор Департаменту 

гуманітарної політики 

обласної державної адміністрації                             Олександр МЕЛЬНИК 

 



 
Заступник директора Департаменту 

гуманітарної політики – начальник 

управління освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

Буняк В. 

 

Лісогурська Т. 

Стахова А. 

 

 

 

 
 

 

ОЗНАЙОМЛЕНІ:   О. Драгомирецька  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ в. о. директора  Департаменту 

гуманітарної політики  обласної 

державної адміністрації  

____________  №  ______ 

 

Список 

переможців та призерів обласного етапу 

 ІV Всеукраїнського конкурсу «Гуманне ставлення до тварин»  

 

І місце Пузік Ангеліна, вихованка гуртка «Природоохоронці» Вінницької 

обласної станції юних натуралістів. 

ІІ місце Дубицька Анастасія, учениця 4 класу Мурованокуриловецької 

санаторної школи-інтернату І-ІІІ ст. Мурованокуриловецької селищної 

територіальної громади Могилів-Подільського району. 

Борейко Євген, учень 7 класу, вихованець гуртка «Рослини і тварини – 

символи України» Бершадської станції юних натуралістів Бершадської 

міської територіальної громади Гайсинського району. 

Шайган Роман, учень 5 класу Літинської СЗШ І-ІІІ ст. № 2 Літинської 

селищної територіальної громади Вінницького району. 

ІІІ місце Шиманський Роман, учень 5 класу Дяковецького НВК (СЗШ І-ІІІ ст. – 

ЗДО) ім. М.П. Стельмаха Літинської селищної територіальної громади 

Вінницького району. 

Попова Єлизавета, учениця 8 класу, Юрій Богдан, учень 7 класу КЗ 

«ЗШ І-ІІІ ст. № 15 ВМР» Вінницької міської територіальної громади 

Вінницького району. 

Кухар Дар'я, учениця 7 класу філії I-II ступенів Опорного закладу 

загальної середньої освіти I-III ступенів с. Красне Тиврівської селищної 

територіальної громади Вінницького району. 

 

 
Начальник відділу взаємодії з територіальними  

громадами управління взаємодії з органами  

місцевого самоврядування Департаменту  

гуманітарної політики обласної  

державної адміністрації           Т. Лісогурська 
 

Директор обласної станції  
юних натуралістів       О. Драгомирецька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ в. о. директора  Департаменту 

гуманітарної політики  обласної 

державної адміністрації  

____________  №  ______ 

 

 

Список 

педагогів, які підготовили призерів обласного етапу 

ІV Всеукраїнського конкурсу «Гуманне ставлення до тварин» 

 

1. Кащук Наталія Іванівна, вихователь Мурованокуриловецької санаторної школи – 

інтернату І-ІІІ ст. Мурованокуриловецької селищної територіальної громади 

Могилів-Подільського району. 

2. Кошперук Оксана Валеріївна, керівник гуртка «Рослини і тварини- символи 

України» Бершадської станції юних натуралістів Бершадської міської 

територіальної громади Гайсинського району. 

3. Шайган Тетяна Дмитрівна, вчитель математики та інформатики Літинської СЗШ 

І-ІІІ ст. № 2 Літинської селищної територіальної громади Вінницького району. 

4. Вовчок Марія Михайлівна, вчитель природознавства Дяковецького НВК (СЗШ І-

ІІІ ст. – ЗДО) ім. М.П. Стельмаха Літинської селищної територіальної громади 

Вінницького району . 

5. Сполудена-Козенюк Яна Артурівна, педагог-організатор КЗ «ЗШ І-ІІІ ст. № 15 

ВМР» Вінницької міської територіальної громади Вінницького району. 

6. Гопчук Таїсія Андріївна, вчитель української мови та літератури філії I-II 

ступенів Опорного закладу загальної середньої освіти I-III ступенів с. Красне 

Тиврівської селищної територіальної громади Вінницького району. 

 

 
Начальник відділу взаємодії з територіальними  

громадами управління взаємодії з органами  

місцевого самоврядування Департаменту  

гуманітарної політики обласної  

державної адміністрації           Т. Лісогурська 
 

 
Директор обласної станції  
юних натуралістів       О. Драгомирецька 

 


