
 
 

УКРАЇНА 

ДЕПАРТАМЕНТ  ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
 

                       Н А К А З  
 

______________                                         Вінниця                                                № ________  

 

Про підсумки проведення 

обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

дитячого малюнка «Зоологічна 

галерея» 

 

 

На виконання наказу Департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації від 25.01.2021 № 9 «Про проведення обласного етапу Всеукраїнського 

конкурсу дитячого малюнка «Зоологічна галерея»» в період січень-березень 2021 

року на базі Вінницької обласної станції юних натуралістів проведено обласний 

етап Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Зоологічна галерея» (далі – 

Конкурс). 

У даному заході взяли участь 122 здобувачів освіти з 60 загальноосвітніх та 7 

позашкільних навчальних закладів з 19 ОТГ. 

Виходячи з вищевказаного та підсумкових протоколів засідань журі, 

 

            НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити списки переможців і призерів Конкурсу, педагогів, які 

підготували переможців та призерів, що додаються. 

2. Відзначити Почесною грамотою Департаменту гуманітарної політики 

облдержадміністрації переможця обласного етапу Конкурсу колектив здобувачів 

освіти (Таранюк Олександра, 14 років, Шевчук Катерина, 15 років) ЗШ І-ІІІ ст. № 3 

м. Калинівка Калинівської міської територіальної громади Хмільницького району та 

педагога, який його підготував, Бурдейну Наталю Степанівну, вчителя 

образотворчого мистецтва та трудового навчання ЗШ І-ІІІ ст.№ 3 м. Калинівка 

Калинівської міської територіальної громади Хмільницького району. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ в. о. директора  Департаменту 

гуманітарної політики  обласної державної 

адміністрації  

____________  №  ______ 

 

Список 

переможців та призерів обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Зоологічна галерея» 

 

І місце Колективна робота (Таранюк Олександра, 14 р. Шевчук Катерина, 15 років) 

здобувачів освіти ЗШ І-ІІІ ст. № 3 м. Калинівка Калинівської міської територіальної 

громади Хмільницького району 

ІІ місце Чічіюк Катерина, 14 років, здобувач освіти ЗШ І-ІІІ ст. с. Голендри Калинівської 

міської територіальної громади Хмільницького району 

Слободяник Анастасія, 12 років, вихованка гуртка «Біологія для допитливих» 

Вінницька обласна станція юних натуралістів 

Добровольський Богдан, 13 років, здобувач освіти КЗПО «Мурованокуриловецький 

БДЮТ» Мурованокуриловецької селищної територіальної громади Могилів-

Подільського району 

Косован Вікторія, 13 років, здобувач освіти 8 класу  КЗ «ЗШ І-ІІІ ст. № 14 ВМР»  

Молошанюк  Марина, 15 років, здобувач освіти 10 класу  КЗ «НВК:ЗШ І-ІІІ ст. - 

гімназія № 6 ВМР» 

Терещук Діана, 13 років, здобувач освіти КНЗ «ЗШ І-ІІІ ст. № 3 Козятинської 

міської територіальної громади» Хмільницького району 

ІІІ місце Повидал Володимир, 13 років, здобувач освіти 7 класу КЗ «Верхівський ЗЗОШ І-ІІІ 

ст» Ободівської сільської територіальної громади Гайсинського району 

Корнійчук Андрій, 14 років, здобувач освіти ЗШ І-ІІІ ст. № 3 м. Калинівка 

Калинівської міської територіальної громади Хмільницького району 

Івінська Дар’я, 14 років, здобувач освіти ЗЗСО «Мурованокуриловецька школа-

ліцей № 1» Мурованокуриловецької селищної територіальної громади Могилів-

Подільського району 

Томашевський Максим, 10 років, здобувач освіти 5 класу Бершадського ЗЗСО І-ІІІ 

ст.. №3 Бершадської міської територіальної громади Гайсинського району 

Швець Анастасія, 14 років, здобувач освіти 9 класу НВК ЗШ І-ІІІ ст. №3 гімназії м. 

Тульчин Тульчинської міської територіальної громади Тульчинського району 

Нечитайло Анна, 13 років, здобувач освіти 7-В класу, Бершадської станції юних 

натуралістів  Бершадської міської територіальної громади Гайсинського району 

Фурман Єлизавета, 14 років, здобувач освіти КНЗ «ЗШ І-ІІІ ст. №3 Козятинської 

міської територіальної громади» Хмільницький район 

Мазурик Валерія, здобувач освіти 7 класу Хоменківського ЗЗСО І-ІІІ ст. 

Джуринської сільської територіальної громади Жмеринського району 

Поліщук Ліля, 12 років, вихованка гуртка «Креативне рукоділля» еколого - 

натуралістичного центру дитячої творчості Ольгопільської сільської територіальної 

громади Гайсинського 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 

Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Зоологічна галерея» 

 

 

1. Дяченко Світлана Миколаївна, вчитель біології та екології ЗШ І-ІІІ ст. с. Голендри 

Калинівської міської територіальної громади Хмільницького району 

2. Гідрович Тетяна Миколаївна, керівник гуртка «Біологія для допитливих» Вінницька обласна 

станція юних натуралістів 

3. Кузь Антоніна Миколаївна, керівник гуртка КЗПО «Мурованокуриловецький БДЮТ» 

Мурованокуриловецької селищної територіальної громади Могилів-Подільського району 

4. Шафранова Світлана Анатоліївна, вчитель природознавства і біології КНЗ «ЗШ І-ІІІ ст. № 3 

Козятинської міської територіальної громади» Хмільницького району 

5. Неїлик Галина Андріївна, вчитель КЗ «Верхівський ЗЗОШ І-ІІІ ст.» Ободівської сільської 

територіальної громади Гайсинського району 

6. Бурдейна Наталя Степанівна, вчитель образотворчого мистецтва та трудового навчання  ЗШ І-

ІІІ ст.№ 3 м. Калинівка Калинівської міської територіальної громади Хмільницького району 

7. Мількевич Ірина Олегівна, заступник директора з виховної роботи ЗЗСО 

«Мурованокуриловецька школа-ліцей № 1» Мурованокуриловецької селищної територіальної 

громади Могилів-Подільського району 

8. Шевчук А.В., вчитель біології Бершадського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 3 Бершадської міської 

територіальної громади Гайсинського району 

9. Мельник Наталія Миколаївна, вчитель біології НВК ЗШ І-ІІІ ст. № 3 - гімназії м. Тульчин 

Тульчинської міської територіальної громади Тульчинського району 

10. Гуменюк Людмила Миколаївна, вчитель біології Хоменківського ЗЗСО І-ІІІ ст. Джуринської 

сільської територіальної громади Жмеринського району 

11. Мураховська Наталія Віталіївна, керівник гуртка «Креативне рукоділля» еколого - 

натуралістичного центру дитячої творчості Ольгопільської сільської територіальної громади 

Гайсинського району 

12. Побережник Олег Сергійович, вчитель біології КЗ «ЗШ І-ІІІ ст.  № 14 ВМР»  

13. Копилова Тамара Олексіївна, вчитель біології  КЗ «НВК:ЗШ І-ІІІ ст. - гімназія № 6 ВМР». 

 

 
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 

 


