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Н А К А З 

06.06.2022 р.                                      Ужгород                                                   № 26 

Про підсумки проведення обласного 

етапу Всеукраїнського конкурсу 

дитячого малюнку „Зоологічна галерея” 

 

Відповідно до п. 140 Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік, затвердженого 

наказом МОН України 15.12.2021 № 1379, листів Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді 22.04.2022 № 69 „Про проведення 

Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку „Зоологічна галерея” та 

Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

25.04.2022 № 95 з 20 до 27 травня 2022 року було проведено обласний етап 

Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку „Зоологічна галерея”, який 

сприяє розвитку бережливого ставлення до природи, творчої художньої 

активності учнівської молоді в анімалістичному жанрі, розкриттю творчих 

здібностей та художнього смаку підростаючого покоління. 

На обласний етап конкурсу було представлено 68 робіт учнів із 

Мукачівського, Рахівського, Тячівського, Ужгородського, Хустського районів, 

вихованців Мукачівського центру позашкільної освіти, КЗПО „Центр дитячої 

та юнацької творчості „Сузіря” Хустської міської ради. 

Малюнки виконані різними техніками: олівці кольорові та графітні, гуаш, 

акварель. Деякі роботи не відповідали умовам конкурсу (формат А3 та А4). 

Відповідно до рішення обласного журі 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Нагородити грамотами Закарпатського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді за І місце у обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку „Зоологічна галерея”: 

- Ховпей Ірину, ученицю Худлівського ОЗЗСО І – ІІІ ступенів 

Середнянської селищної ради, за роботи „Синичка”, „Жирафи”; 

- Рибку Марію, ученицю ЗЗСО І – ІІІ ступенів с. Богдан Богданської 

сільської ради Рахівського району, за роботи „Лелеки”, „Папуга”; 

- Мартиш Іванну, ученицю ЗЗСО І – ІІІ ступенів с. Богдан Богданської 

сільської ради Рахівського району, за роботи „Фазан”, „Фламінго”; 

- Ретізник Марію, ученицю ЗЗСО І – ІІІ ступенів с. Богдан Богданської 

сільської ради Рахівського району, за роботи „Павич”, „Дятел”;  

- Ференц Уляну, ученицю ЗЗСО І – ІІІ ступенів с Розтоки Богданської ТГ 

Рахівського району, за роботи „Беркут – пташиний цар!”, „Веселі королівські 

пінгвіни”; 
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- Заяць Валентина, учня 8-Б класу Хустської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 2 

Хустської міської ради, за роботи „Зайченя серед кульбабок”, „Панди”; 

- Петровську Марію, вихованку гуртка „Юні туристи-краєзнавці” 

Мукачівського центру позашкільної освіти, за роботи „Заморські птахи”, „Наші 

пернаті друзі”; 

- Куберку Катерину, ученицю Анталовської гімназії імені Томаша 

Масарика Середнянської селищної ради, за роботи „Павлін індійський”, 

„Плямисті олені”; 

- Матолу Тетяну, ученицю Лінцівського ліцею Середнянської селищної 

ради, за роботи „Мудра сова”, „Могутній тигр”. 

2. Нагородити грамотами Закарпатського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді за ІІ місце у обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку „Зоологічна галерея”: 

- Берец Ніколетту, ученицю 7 – Б класу Хустської ЗОШ І – ІІІ ступенів 

№ 2, за роботи „Материнська турбота”, „Лелека”; 

- Штейфан Юлію, ученицю 7 – А класу Хустської ЗОШ І – ІІІ ступенів 

№ 2, за роботи „Слон”, „Зозуля”; 

- Ревуцьку Анастасію, ученицю 7 – А класу Хустської ЗОШ І – ІІІ ступенів 

№ 2, за роботи „Жирафи”, „Голуб миру”; 

- Ерфанюк Аліну, вихованку гуртка „Іхтіологи-рибоводи” КЗПО „Центр 

дитячої та юнацької творчості „Сузіря” Хустської міської ради, за роботи 

„Лелека”, „Видра”; 

- Тегзу Іванну, вихованку Горінчівської школи мистецтв, за роботи 

„Тварини Азії”, „Червона книга України”; 

- Даниш Анімаїсу, вихованку Горінчівської школи мистецтв, за роботи 

„Тварини Азії”, „Червона книга України”; 

- Герца Артема, учня Анталовецької гімназії імені Томаша Масарика 

Середнянської селищної ради, за роботи „Сім’я пінгвінів”, „Білий голуб – птах 

миру”; 

- Хрипту Христину, ученицю 7 – б класу Лазівської ЗОШ І – ІІІ ступенів, 

за роботи „Панда червона”, „Кролик” Тячівської територіальної громади. 

3. Нагородити грамотами Закарпатського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді за ІІІ місце у обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку „Зоологічна галерея”: 

- Когутича Анатолія, учня 8 – А класу Хустської ЗОШ І – ІІІ ступенів 

№ 2, за роботи „Орел в польоті”, „Дельфін”; 

- Гальченка Дениса, учня 7 – Б класу Хустської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 2, 

за роботи „Синичка”, „Зайці”; 

- Ребрик Ганну, ученицю Греблянської гімназії Зарічанської сільської ради 

за роботи „Куточок раю”, „Галасливі друзі”; 

- Бабурнич Майю, вихованку гуртка „Декоративно-ужиткове мистецтво” 

КЗПО „Центр дитячої та юнацької творчості „Сузіря” Хустської міської ради, 

за роботи „Колібрі”, „Синички”; 
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- Віраг Анастасію, ученицю 8 класу Горбківської гімназії Мукачівської 

міської ради, за роботи „Синиця велика і снігур звичайний – осілі птахи 

Закарпаття”, „Євразійська білка”; 

- Станкович Вікторію, ученицю 8 класу Горбківської гімназії Мукачівської 

міської ради, за роботи „Синиця велика і снігур звичайний – осілі птахи 

Закарпаття”, „Євразійська білка”; 

- Шутку Михайла, учня 9 класу Горбківської гімназії Мукачівської міської 

ради, за роботу „Великий строкатий дятел Карпат”; 

- Харькового Олександра, учня 7 класу Голубинської гімназії Полянської 

сільської ради, за роботу „Рожеве фламінго”; 

- Діанич Ірину, ученицю 7 класу Голубинської гімназії Полянської 

сільської ради, за роботу „Крижні”; 

- Коріша Богдана, учня Лазівської гімназії Нижньоворітської сільської 

ради Мукачівського району, за роботу „Сімейний затишок у великому лісі”; 

- Щерецьку Марію, ученицю Лазівської гімназії Нижньоворітської 

сільської ради Мукачівського району, за роботу „Лісові мешканці”; 

- Боляк Антоніну, ученицю Сторожницького ліцею Холмківської сільської 

ради за роботи „Вечір у савані”, „Лис у Карпатах”; 

- Туряницю Анастасію, ученицю Чабанівської ЗОШ І – ІІ ступенів 

Ужгородського району, за роботу „Сойка”; 

- Бецанич Тетяну, ученицю Сюртівського ліцею Сюртівської сільської 

ради, за роботи „Зебра”, „Лелека”; 

- Небелу Анастасію, вихованку гуртка „Палітра” Діловецького ЗЗСО І – ІІІ 

ступенів Рахівського району, за роботи „Краса і сила”, „Політ”; 

- Дорогій Ніколетту, ученицю 8-А класу Хустської спеціалізованої школи 

І – ІІІ ступенів № 1 імені Августина Волошина, за роботи „Болотяна черепаха”, 

„Аксолотль”; 

- Кричфалушій Альону, ученицю 7 класу Кричівського ЗЗСО І – ІІІ 

ступенів Тячівського району, за роботи „Папуга”, „Лисиця”; 

- Стойку Альону, ученицю 8 класу Кричівського ЗЗСО І – ІІІ ступенів 

Тячівського району, за роботи „Папуга”, „Лисиця”; 

- Орос Валерію, ученицю 7 класу Буштинського ліцею Буштинської 

селищної ради, за роботи „Олень”, „Кенгуру”; 

- Рудник Амелію, ученицю Буштинського ОЗЗСО І – ІІІ ступенів 

Тячівського району, за роботи „Мешканці Антарктиди”, „Мешканці 

Закарпаття”; 

- Пацкан Аліну, ученицю Буштинського ОЗЗСО І – ІІІ ступенів 

Тячівського району, за роботи „Жирафа”, „Карпатський олень”; 

- Палінчака Петра, учня 7 класу Хижанського ЗЗСО І – ІІІ ступенів – ЗДО 

Королівської селищної ради, за роботу „Тварини України”; 

- Батина Василя, учня 9 класу Хижанського ЗЗСО І – ІІІ ступенів – ЗДО 

Королівської селищної ради, за роботи „Папуги”, „Родина буйволів”. 

 

 

Директор ЗОЕНЦ                                                                Олександр ГЕРЕВИЧ 


