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19.06. 2017                                           м. Київ                                                 № 06-07 

 

 

Про підсумки проведення  

Всеукраїнського конкурсу дитячого 

малюнка на тему: «Україна – 

європейська держава» 

  
  

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.12.2016р. 

№ 1626 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів 

для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2017 рік»  

19 червня 2017 року підведено підсумки Всеукраїнського  конкурсу дитячого 

малюнка на тему: «Україна – європейська держава». 

Цьогоріч на конкурс надійшло понад 300 робіт з Волинської, 

Житомирської, Донецької, Запорізької, Полтавської, Рівненської, Сумської, 

Херсонської, Хмельницької, Чернігівської областей України та міста Києва. 

Відповідно до умов проведення та на підставі рішення журі 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. НАГОРОДИТИ: 

 

 

1. Дипломом І ступеня Українського державного центру позашкільної освіти: 

Каленіченка Дениса, вихованця студії  образотворчого мистецтва 

«Палітра», гурток «Юний художник» Центру творчості дітей та юнацтва,  

м. Прилуки, Чернігівської області, за роботу «Виростай моя висока, червоній 

немов калина…»; 
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Шатунову Ангеліну, вихованку Рожищенського районного Будинку 

дитячої творчості Волинської області, за роботу «Ми діти твої, Україно, в 

Європу ми хочемо йти»; 

Тетюру Поліну, вихованку Ямпільського районного Центру дитячої та 

юнацької творчості Ямпільської районної ради Сумської області, за роботу 

«Мальовнича гостинна Україна»; 

Корнієнка Євгена, учня Вільноандріївської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Вільнянської районної ради Запорізької області за роботу, «Чарівний 

пензлик»; 

Оргієць Дар’ю, ученицю Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступені 

№ 9 Бердянської міської ради, Запорізької області, за роботу «Чи зійдуться 

зорі?» 

Смолярову Олесю, ученицю Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 76, м. Запоріжжя, за роботу «Україна – європейська країна»; 

Пирогову Анастасію, вихованку Ямпільського районного Центру дитячої 

та юнацької творчості Ямпільської районної ради Сумської області, за роботу 

«Малюємо Україну в майбутньому»; 

Однолка Віталія, вихованця станції юних техніків Бериславської районної 

ради Херсонської області за роботу «Україна – держава європейська»; 

Середнякова Тимофія, вихованця станції юних техніків Костянтинівської 

міської ради Донецької області, за роботу «У добру путь»; 

Лахтюк Вікторію, ученицю Млинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Млинівської районної ради Рівненської області, за роботу «Важкий 

шлях»; 

Кірільчук Валентину, ученицю Вирівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Рівненської області; 

Потапенко Наталію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво», 

Коростишівського Будинку дитячої творчості Чернівецької області, за роботу « 

Україна – європейська держава»; 

Семенюк Олену, ученицю навчально-виховного комплексу «Кутянківська  

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Рівненської області, за 

роботу «Попутного вітру с ЄС»; 

Усачову Альбіну, ученицю Костянтинівського районного навчально-

виховного об’єднання «Гімназія – Мала академія наук № 1 «Таврія», 

Мелітопольського району Запорізької області»; 

Кругляк Карину, ученицю загально - освітньої школи-інтернату 

Хортицької національної академії, за роботу «В мирі і злагоді»; 

Салахова Єльдара, учня Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 20 екологічного профілю, за роботу «Відродимо і збережемо». 

1.1. Дипломом ІІ ступеня Українського державного центр позашкільної 

освіти: 

Задорожнього Юрія, учня Голопристанської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів з поглибленим вивченням предметів філологічного та природничо-
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математичного циклів Голопристанської міської ради, за роботу «Україна - 

європейська»; 

Абельчук Соломію, вихованку Красилівського районного будинку 

творчості дітей та юнацтва Хмельницької області , за роботу «Європейський 

шлях»; 

Бетхера Олександра, учня Херсонського загальноосвітнього навчально-

виховного комплексу № 48 Херсонської міської ради, за роботу «Моє 

майбутнє»; 

Демченко Вікторію, учениці Бериславської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 1 Бериславської районної ради Херсонської області, за роботу 

«Україна квітанкова»; 

Васильєва Антона, учня Новопрокопівського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів Токмацької районної ради 

Запорізької області, за роботу «Воскресіння України»; 

Шевченко Єлизавету, ученицю Комунального закладу « 

Дніпроруденська гімназія «Софія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1» 

Запорізької області, за роботу «Українські традиції в Європейську інтеграцію»; 

Бурого Ігоря, вихованця «Народного художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва позашкільного навчального закладу «Міський Палац 

дитячої та юнацької творчості» м. Запоріжжя, за роботу «Велика родина»; 

Андрєєву Оксану, ученицю Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 1 Запорізької області; 

Антонюк Іванну, вихованку Красилівського навчально-виховного 

комплексу «школа-ліцей» Рівненської області, за роботу «Україна – серце 

Європи»; 

Давидюк Юлію, вихованку Комунального закладу «Ямпільський 

районний центр дитячої та юнацької творчості Ямпільської районної ради 

Сумської області, за роботу «Прекрасне майбутнє в Євросоюзі»; 

Корнієнка Євгена, учня Вільноандріївської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Вільнянської районної ради Запорізької області, за роботу «Велична 

святиня України»; 

Карнаух Поліну, ученицю Комунального закладу «Дніпроруденська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Світоч» ВРР ЗО» Василівського району, м. 

Дніпрорудне,  Запорізької області, за роботу «Спасопреображенський собор у 

Донецьку»; 

Шкурко Світлану, ученицю Комунального закладу «Дніпроруденська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Світоч» ВРР ЗО» Василівського району, м. 

Дніпрорудне,  Запорізької області, за роботу «Софійський собор у Києві". 1037 

рік»; 

Нікіфорову Розу, ученицю Комунального закладу «Дніпроруденська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Світоч» ВРР ЗО» Василівського району, м. 

Дніпрорудне, Запорізької області, за роботу «Десятинна церква в Києві.(989-

996 роки)»; 
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Дмитровського Олександра, учня Комунального закладу 

«Дніпроруденська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Світоч» ВРР ЗО» 

Василівського району, м. Дніпрорудне,  Запорізької області, за роботу «Замок 

Шенборнів на Закарпатті. 1895 рік»; 

Самарець Дар’ю, ученицю Комунального закладу «Дніпроруденська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Світоч» ВРР ЗО» Василівського району, м. 

Дніпрорудне,  Запорізької області, за роботу «Церква Успіня Богородиці 

Пирогощої у Києві. 1132 рік»; 

Притулу Анастасію, ученицю Нововасилівського навчально-виховного 

комплексу «Гармонія»с. Нововасилівка,Приазовського району , Запорізької 

області, за роботу «Ми щирі громадяни своєї країни»; 

Гаврилюк Руслану, ученицю навчально-виховного комплексу № 10, м. 

Бердичева, за роботу «Європа – наш спільний дім»; 

Мудриченко Єлизавету, ученицю Комунального закладу «Запорізька 

ЗОШ І-ІІІ ступенів», за роботу «Україна - європейська країна»; 

Матюніну Галину, вихованку позашкільного навчального закладу 

«Міський палац дитячої та юнацької творчості» «Народний художній колектив» 

студія образотворчого мистецтва м. Запоріжжя, за роботу «Будемо єдині заради 

миру»; 

Щербак Поліну, вихованку Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Волинської області, за роботу «Із українських квіточок я 

сплела євровіночок»; 

Матвійчук Оксану, ученицю Новоград-Волинської гімназії ім. Л.Українки  

Житомирської області, за роботу «Моє майбутнє – Україна європейська»; 

 Грушко Марію, вихованка гуртка «народна художня творчість» 

Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, за роботу «Ми українці – ми 

європейці»; 

 Сазонова Володимира, учня Новопрокопівського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний заклад» 

Токмацької районної ради Запорізької області, за роботу «Мальовниче село»; 

 Літвінова Олександра, учня Покровської загальноосвітньої школи 

Токмацького району, с. Покровське, Запорізької області, за роботу «Україна – 

Європа»; 

 Кондратюк Світлану, ученицю Ярунської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Житомирської області, за роботу «З надією у світле майбутнє»; 

 Мамедову Марію, вихованку Новокаховського Будинку дитячої творчості 

Новокаховської міської ради, Херсонської області, за роботу «Єдине  

європейське коло» 

 1.2. Дипломом ІІІ ступеня Українського державного центру позашкільної 

освіти: 

 Марченка Даниїла, учня загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Скадовської районної ради Херсонської області, за роботу «Моя Україна»; 

 Мітрофанову Єву , ученицю загальноосвітньої гімназії № 3 Херсонської 

міської ради, за роботу «Україна – це Європа»; 
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 Скороходову Валерію, ученицю Давидівобрідської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів, за роботу «Україна – європейська держава»; 

 Ольхову Марію, ученицю Комунального закладу «Луцька ЗОШ № І-ІІ ст. 

№ 11 - колегіум» Волинської області, за роботу «Міст єднання»; 

 Підберізкіну Анастасію, вихованку гуртка Декоративно-прикладного 

мистецтва «Квіткова фея» позашкільного навчального закладу «Міський палац 

дитячої та юнацької творчості»управління освіти і науки Запорізької міської 

ради, за роботу «Хатинка у селі»; 

 Мороз Ірину, ученицю навчально-виховного комплексу № 26, Волинської 

області, за роботу «Єднаймося, в мирі та любові»; 

 Карпук Мар’яну, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Барви 

творчості» Камінь-Каширського районного Будинку дитячої та юнацької 

творчості Волинської області, за роботу «Україна – європейська держава»; 

 Шинкаренко Ангеліну, вихованку  гуртка «Творча майстерня» 

Ніжинського Будинку дітей та юнацтва Чернігівської області, за роботу 

«Україна – це Європа»; 

Ємчик Анастасію, вихованку гуртка «Творча майстерня» Ковельського 

Палацу учнівської молоді імені І.Франка Волинської області, за роботу 

«Україна»; 

Унгуряна Євгена, вихованця гуртка «Юний дизайнер» вихованця 

Чернівецького обласного центру естетичного виховання «Юність Буковини», за 

роботу «Юність Буковини»; 

 Устінову Олену, ученицю КВНЗ «Хортицька національна навчально-

реабілітаційна академія» ЗОР, за роботу «Я за Європейську країну»; 

 Жук Яну, вихованку гуртка «Веселка», Комунального закладу 

«Малобілозерська спеціалізована естетична школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 

«Дивосвіт» Запорізької обласної ради, за роботу «Україночка»; 

 Сидоренко Алісу, ученицю Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 5 з профільним навчанням Бахмутської міської ради Донецької 

області, за роботу «Україна – європейська держава»; 

 Цинцовську Тетяну, вихованку гуртка «Веселка», загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 24 Мелітопольської міської ради Запорізької області, за 

роботу «Моє майбутнє – Україна Європейська»; 

 Хоровець Катерину, вихованка студії образотворчого мистецтва 

«Кольоровий водограй» Камінь-Кашинського районного Будинку дитячої та 

юнацької творчості Волинської області, за роботу «Хай сонце осяє шлях до 

Європи»; 

 Овдійчук Тетяну,вихованку Арт-майстерні Костопільського будинку 

школярів та юнацтва Рівненської області, за роботу «Україна єдина»; 

 

Гордійчука В’ячеслава, учня професійно-технічного     училища       № 5  

м. Житомира, Житомирської області, за роботу «Молодь – за світле майбутнє 

України»; 
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Осадчук Юлію, вихованку Красилівського районного будинку творчості 

дітей та юнацтва Хмельницької області, за роботу «Щасливе майбутнє 

України»; 

Когут Юліану, вихованку Чернівецького обласного центру естетичного 

виховання «Юність Буковини», за роботу «Моє майбутнє – Україна 

європейська»; 

  Кураша Олександра, вихованця Талалаївського Центру дитячої та 

юнацької творчості Сумської області, за роботу «Ми за європейські цінності»; 

 Давидкевич Аліну, вихованку Коропського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Чернігівської області , за роботу «Україна – європейська 

держава»; 

 Герасимчука Тараса , учня Комунального закладу «Луцька 

загальноосвітня школа № 20 Луцької міської ради Волинської області, за 

роботу «Європа – наш спільний дім»; 

 Селезень Софію, вихованку студії образотворчого мистецтва 

позашкільного навчального закладу «Міський Палац дитячої та юнацької 

творчості» м. Запоріжжя, за роботу «Крок до Європи»; 

 Донець Людмилу, вихованку Комунального закладу Сумської обласної 

ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, 

міста Суми, за роботу «Україна – Європейська держава»; 

 Блізнюк Анастасію, вихованку Сновського Центру дитячої та юнацької 

творчості Сновської міської ради Чернігівської області, за роботу «Україна – 

європейська держава»; 

 Волкова Дениса, вихованця районного Центру дитячої та юнацької 

творчості Ріпкинського району Чернігівської області, за роботу «Безвізовий 

політ»; 

 Петрушкіну Анастасію, ученицю  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 4 Покровської міської ради Донецької області, за роботу «Україна – 

європейська держава»; 

 Соколову Вікторію, ученицю Солоненського навчально-виховного 

комплексу с. Солоне, Запорізької області, за роботу «А нашого цвіту – по 

всьому світу»; 

 Грицай Анастасію, вихованку клуба дитячої та юнацької творчості 

«Зоряний» відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради 

Запорізької області, за роботу «З’єднаймось!»; 

 Дороненкову Олену, ученицю Херсонської гімназії № 3, Херсонської 

міської ради, за роботу «Україна часточка Європи»; 

 Коровецьку Тамару, вихованку  гуртка «Юний художник» 

Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, за роботу «Стежками в 

європейську державу»; 

 Мельник Ольгу, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, за роботу «Перші кроки до 

Європи»; 



7 

 

 Міндюк Вікторію, Сушик Ольгу, Копитко Дарію учениць Комунального 

закладу «Луцький навчально-виховний комплекс», за роботу «Ми частина 

Європи»; 

 Видиш Ганну, вихованку Народної студії образотворчого мистецтва, 

позашкільного навчального закладу «Міський палац дитячої та юнацької 

творчості» м. Запоріжжя, за роботу «Ми різні, але ми рівні»; 

Андрійчук Катерину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво», 

Красилівського районного будинку творчості дітей та юнацтва, Хмельницької 

області, за роботу «Ми обираємо дружбу з Євросоюзом». 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Педоренко О. В.. 

 

 

Директор          Г. А.Шкура  

 

 


