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Про підсумки Всеукраїнського 

конкурсу творчості дітей та 

учнівської молоді «За нашу свободу» 

 
 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.12.2016             

№ 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»                 

Українським державним центром позашкільної освіти 20 вересня 2017 року 

підведені підсумки Всеукраїнського конкурсу творчості дітей та учнівської 

молоді «За нашу свободу». 

Цьогоріч на конкурс надійшло 915 робіт з 18 областей України, а саме: 

Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, 

Запорізької, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, 

Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Чернівецької, 

Чернігівської областей та м.Києва. Були представлені роботи у розділах: 

образотворче мистецтво (живопис, графіка, IT-технології) та поезія (вірші) на 

тему «Листи на фронт», присвячені значущим подіям захисту України. 

Відповідно до умов проведення конкурсу та на підставі рішення журі 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. НАГОРОДИТИ: 

1.1. Дипломом І ступеня Українського державного центру позашкільної 

освіти у розділі: 

  

«Образотворче мистецтво»: 
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Абрамчука Сергія, вихованця Ковельського професійного ліцею Волинської 

області, за роботу «За нашу свободу», керівник Харитонова О.В.; 

Арєф’єву Аліну, вихованку Дитячого оздоровчо-екологічного центру 

Оболонського району м.Києва, за роботу «Наша думка, наша воля…», керівник 

Панченко Н.В.; 

Арєф’єву Аліну, вихованку Дитячого оздоровчо-екологічного центру 

Оболонського району м.Києва, за роботу «Роздуми», керівник Панченко Н.В.; 

Бикову Анастасію, вихованку Зразкового художнього колективу 

образотворчої студії «Малюнок та живопис» КПНЗ «Чернігівський обласний 

Палац дітей та юнацтва», за роботу «Вічна пам’ять героям! За нашу свободу!», 

керівник Красний Е.К.; 

Божко Софію, вихованку гуртка «Основи дизайну» Луцького міського 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської області, за 

роботу «Дитина у безпеці грає – країна процвітає», керівник Голодишина А.Є.; 

Боровика Максима, вихованця гуртка «Юний митець» Коропського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за 

роботу «У пеклі війни», керівник Мотюх І.В.; 

Боровик Олену, вихованку гуртка «Юний художник» КЗ «Верхівцевський 

Будинок дітей та юнацтва» Верхньодніпровського району Дніпропетровської 

області, за роботу «Повернення героя», керівник Повод М.В.; 

Видиш Ганну, вихованку Народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва позашкільного навчального закладу «Міський Палац 

дитячої та юнацької творчості» м.Запоріжжя, за роботу «Захистимо нашу 

Україну для наших дітей!», керівник Татаринова А.Г.; 

Ворохту Наталію, вихованку студії образотворчого мистецтва Рахівського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості Закарпатської області, за 

роботу «Захисник свободи», керівник Ворохта М.М.; 

Гичко Лану, вихованку Виноградівського районного центру позашкільної 

роботи з дітьми Закарпатської області, за роботу «Ангели свободи», керівник 

Шпак Л.М.; 

Драгана Микиту, вихованця гуртка «Кольорова палітра» Сумської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 9, за роботу «На захисті майбутнього», 

керівник Щербань Л.Г.; 

Захарчука Демяна, вихованця гуртка «Умілі руки» ДПТНЗ «Сарненський 

професійний аграрний ліцей» Рівненської області, за роботу «За вільну 

Україну», керівник Савицький М.Д.; 

Інюшкіну Ольгу, вихованку гуртка «Юний дизайнер» Житомирського 

міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Мій 

рідний край», керівник Кумечко І.В.; 

Коваль Анну, вихованку гуртка «Живопис» Кузнецовської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Кузнецовської міської ради 

Рівненської області, за роботу «Герої не вмирають», керівник Катюха Л.Ф.; 



3 

 

Козака Владислава, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» Шацького 

Будинку дитячої та юнацької творчості Волинської області, за роботу «На варті 

миру і добра», керівник Корець Н.М.; 

Колосовську Любов, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості», за роботу «Мир та свобода над Україною», керівник Ігуменцева –

Тесленко Н.В.; 

Конопадську Олену, вихованку гуртка «Малюнок» НВК «Маневицька ЗОШ 

І-ІІІ ступенів № 2 – гімназія ім.А.П.Бринського» Волинської області, за роботу 

«Повертайтесь сини мої додому», керівник Ходорчук О.М.; 

Кириченко Аліну, вихованку Народицької гімназії Житомирської області, за 

роботу «Я єсть народ, якого Правди сила ніким звойована ще не була», 

керівник Ботвинко Л.В.; 

Кисляка Дмитра, вихованця Гриціївської ЗОШ І-ІІ ступенів Чернігівської 

області, за роботу «Повертайтесь додому живими!», керівник Іващенко А.В.; 

Кручок Єлизавету, вихованку Конотопської дитячої художньої школи 

Конотопської міської ради Сумської області, за роботу «Зброю вбивчу ту 

військову зачаклую в іграшкову! Нічим буде воювати – вернеться додому 

тато!», керівник Ракітіна О.В.; 

Кручок Єлизавету, вихованку Конотопської дитячої художньої школи 

Конотопської міської ради Сумської області, за роботу «Яскравим і барвистим 

семіцвітом веселка край наш рідний обняла, ми вдячні Вам, захисники 

Вітчизни, за свободу, щастя та життя!», керівник Лященко О.М.; 

Лебідя Дениса, вихованця Нововоскресенської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Нововоронцовського району Херсонської області, за роботу «Захисники 

Вітчизни», керівник Нища С.М.; 

Лучку Катерину, вихованку студії образотворчого мистецтва «Палітра», 

гуртка «Юний художник» Прилуцького центру творчості дітей та юнацтва 

Чернігівської області, за роботу «Народжені вільними», керівник Шигань Н.Д.; 

Майора Станіслава, вихованця студії образотворчого мистецтва Тячівського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Закарпатської області, за 

роботу «Янгол з рідного краю», керівник Розман М.А.; 

Максименка Миколу, вихованця Зразкової студії образотворчого мистецтва 

«Роменцвіт» Роменського центру позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю Сумської області, за роботу «Пам’ятаємо. Перемагаємо»; 

Новосад Дар’ю, вихованку гуртка «Студія образотворчого мистецтва» КЗ 

«Центр дитячої та юнацької творчості» Великоолександрівської районної ради 

Херсонської області, за роботу «Воїн світла», керівник Рєзнік М.В.; 

Петренко Катерину, вихованку гуртка «Рисунок і живопис» КЗ «Луцька 

ЗОШ І-ІІ ступенів № 11 – колегіум Луцької міської ради» Волинської області, 

за роботу «Під омофором Пречистої», керівник Скорич О.В.; 

Пирогову Анастасію, вихованку Народної студії образотворчого мистецтва 

«Полісяночка» Ямпільського районного Центру дитячої та юнацької творчості 

Сумської області, за роботу «Ні – війні!», керівник Бабаєва В.Г.;  
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Плахотю Катерину, вихованку студії образотворчого мистецтва 

«Відродження» Районного центру дитячої та юнацької творчості Харківської 

районної ради Харківської області, за роботу «Допоможемо в біді», керівник 

Удовиченко Н.Л.; 

Пустовойт Анастасію, вихованку Конотопської дитячої художньої школи 

Конотопської міської ради Сумської області, за роботу «Бережи Україну», 

керівник Пустовойт О.В.; 

Пушкарчука Ярослава, вихованця Народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва «Журавочка» КПНЗ «МПДЮТ «Горицвіт» міста 

Кривого Рогу Дніпропетровської області, за роботу «Скінчилася війна», 

керівник Кощавська О.Ф.; 

Ремінську Ангеліну, вихованку гуртка «Флористика та фітодизайн 

інтер’єру» НВК «Маневицька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 – гімназія 

ім.А.П.Бринського» Волинської області, за роботу «Ціна за нове життя», 

керівник Остапчук М.А.; 

Романчук Наталію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Луцького 

Палацу учнівської молоді Волинської області, за роботу «Україна сьогодні», 

керівник Андрієвський П.Д.; 

Селезень Софію, вихованку Народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва Позашкільного навчального закладу «Міський Палац 

дитячої та юнацької творчості» міста Запоріжжя, за роботу «Стій! Зупинись! Не 

руйнуй країну!», керівник Арсієнко О.Л.; 

Старкевич Людмилу, вихованку Зразкової студії образотворчого мистецтва 

«Етюд» Будинку школяра Любомльської районної ради Волинської області, за 

роботу «Україна – земля вільних людей», керівник Богута О.М.; 

Стасишину Катерину, вихованку студії образотворчого мистецтва 

Вільшанського центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, 

за роботу «Ми віримо в нашу перемогу», керівник Самойлов М.І.; 

Стасюк Тетяну, вихованку художньої студії «Чарівна палітра» 

Маневицького районного Центру творчості дітей та юнацтва Волинської 

області, за роботу «Чекаємо з перемогою», керівник Мельник О.А.; 

Соколовську Олександру, вихованку Корюківської гімназії Чернігівської 

області, за роботу «Нескорена», керівник Ситенька В.А.; 

Ткач Юлію, вихованку студії образотворчого мистецтва «Дивоцвіт» 

Будинку дитячої та юнацької творчості Кузнецовської міської ради Рівненської 

області, за роботу «За свободу», керівник Мельник А.М.; 

Федосову Софію, вихованку Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 50 Херсонської міської ради, за роботу «Ми – за мир!», керівник 

Єрмоленко С.С.; 

Хом’як Христину, вихованку осередка національно-патріотичного 

виховання «Маленькі патріоти» Волинського державного центру естетичного 

виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладів, за роботу «Ти в серці моєму – квітуча моя Україно!», керівник             

Калиш А.В.; 
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Чухрій Анну, вихованку Народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва позашкільного навчального закладу «Міський Палац 

дитячої та юнацької творчості» м.Запоріжжя, за роботу «Дорослі! Подивіться, 

як все прекрасно навкруги!», керівник Арсієнко О.Л.; 

Швалю Івана, вихованця Буштинської гімназії-інтернату гуманітарного 

профілю І-ІІІ ступенів Тячівського району Закарпатської області; 

Шевченко Єлизавету, вихованку НВО «Олександрійська гімназія 

ім.Т.Г.Шевченка ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа мистецтв», за роботу «…і буде син і 

буде мати…»; 

Шевчик Дарину, вихованку гуртка «Світ очима дітей» Комунального 

закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Луцької міської 

ради Волинської області», за роботу «Небесна варта нашого життя – борці за 

мир і волю України», керівник Мозоль О.А.; 

Шокотову Олесю, вихованку гуртка «Малюнок і живопис» Старобільського 

районного Будинку творчості дітей та юнацтва Луганської області, за роботу 

«Захисник рідного краю», керівник Романова Л.Г.; 

Шулековську Ліллу, вихованку НВК «Загальноосвітня школа І ступеня з 

угорською мовою навчання – угорськомовна гімназія» Закарпатської області, за 

роботу «Молитва за Україну», керівник Леник А.Й.; 

Юдіну Катерину, вихованку Миропільської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 

Житомирської області, за роботу «Ви – наші лелеки», керівник Шрам Т.С.; 

Яндович Олену, вихованку гуртка «Дивоцвіт» Помічнянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Добровеличківської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області, за роботу «За нашу свободу, 

браття!», керівник Сигида Ю.Г. 

 

«Поезія» (вірші) на тему «Листи на фронт»: 

 

Бень Ксенію, вихованку Комунального закладу «Тернівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів з класами вечірньої форми навчання № 4 Тернівської 

міської ради Дніпропетровської області», керівник Махоніна О.М.; 

Вергун Уляну, вихованку Львівського вищого професійного училища 

торгівлі та сфери послуг, за роботу «Герої не вмирають», керівник Шевчук Р.Б.; 

Горбаченко Марину, вихованку Ічнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 

Ічнянської районної ради Чернігівської області, за роботу «Повертайся, 

солдате, живим!», керівник Заєць О.В.; 

Зайця Романа, вихованця Кам’яне-Случанської загальноосвітньої школи             

І-ІІ ступенів Сарненського району Рівненської області, за роботу «Молитва», 

Бодашко Г.М.; 

Каразію Марію, вихованку ОЗНВК «Колківська ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей» 

Волинської області, за роботу «Листи на фронт», керівник Комаринська Г.В.; 

Квітко Вікторію, вихованку  театрального гуртка Ставропігійського вищого 

професійного училища міста Львова, за роботу «Я повернуся живим…», 

керівник Зарума Л.В.; 
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колектив учнів 3-Б класу Комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання № 25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-

математичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра» м.Кропивницький, 

за роботу збірка віршів «Повертайтеся, солдате!», керівник Онищенко В.О.; 

Колобутіну Аліну, вихованку загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, за роботу «Ціна 

свободи», керівник Демешкевич М.А.; 

Крючка Артема, вихованця Червонополянської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Херсонської області, за роботу «Війна», керівник Гладарьова Ю.С.; 

Лапік Дар’ю, вихованку Новотроїцької загальноосвітньої школи                        

І-ІІІ ступенів № 1 Херсонської області, за роботу «Лист на фронт», керівник 

Михайлик Т.М.; 

Ломанову Ангеліну, вихованку Шосткинської загальноосвітньої школи                       

І-ІІІ ступенів № 7 Сумської області, за роботу «Будь сильним», керівник 

Бежевець Л.В.; 

Малік Інну, вихованку гуртка «Юні філологи» Помічнянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 імені Героя України Березняка Є.С. 

Кіровоградської області, за роботу «Дай, Боже, сил Вам, браття і сини», 

керівник Ткаченко О.О.; 

Маринича Петра, вихованця Березівського навчально-виховного комплексу 

«ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» Рокитнівської районної ради Рівненської області, за 

роботу «Навіяне ніччю»; 

Мороз Каріну, вихованку гуртка «Драматичний» Бехтерської ЗОШ                           

І-ІІІ ступенів Херсонської області, за роботу «Очима Тараса», керівник              

Гомон К.Л.; 

Неверець Маргариту, вихованку Долматівської ЗОШ Херсонської області, 

за роботу «Я – Українка», керівник Краснова Я.О.; 

Неклесу Олександру, вихованку гуртка «Надвечір’я» Бердичевського 

професійно-технічного училища № 12 Житомирської області, за роботу «Лист 

солдату»; 

Окренець Руслану, вихованку гуртка «Проби пера» Білогородського НВК 

Дубенської районної ради Рівненської області, за роботу «Вірш «Лист солдату», 

керівник Кравчук М.А.; 

Пеклич Олену, вихованку гуртка «Природа і творчість» Шосткинської 

міської станції юних натуралістів Сумської області, за роботу «Я розповім про 

Україну», керівник Гутянко О.О.; 

Пікалову Віру, вихованку Голопристанського навчально-виховного 

комплексу «Гімназія – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим 

вивченням предметів художнього профілю» Голопристанської міської ради 

Херсонської області, за роботу «Лист на фронт», керівник Корогвик М.В.; 

Пікалову Любов, вихованку Голопристанського навчально-виховного 

комплексу «Гімназія – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим 

вивченням предметів художнього профілю» Голопристанської міської ради 

Херсонської області, за роботу «Лист на фронт», керівник Кучерук Т.Г.; 
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Пінкевич Оксану, вихованку Костогризівської загальноосвітньої школи                 

І-ІІІ ступенів Херсонської області, за роботу «Думки», керівник Семенюк Г.М.; 

Пічуру Олександру, вихованку Херсонської спеціалізованої школи                        

І-ІІІ ступенів № 52 з поглибленим вивченням української мови Херсонської 

міської ради, за роботу «Повертайся, солдате, живий!», керівник Грабар О.І.; 

Порфіленка Даніїла, вихованця ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Покровської міської 

ради Донецької області, за роботу «Моя країна», керівник Холод О.А.; 

Прінь Аліну, вихованку Чорноморівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Каховської районної ради Херсонської області, за роботу «Вірш «В 

дитинстві дивувалася словам», керівник Ринковська І.В.; 

П’ятигорець Єлизавету, вихованку гуртка «Я – патріот Вітчизни» 

Рубанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Рубанівської сільської ради 

Великолепетиського району Херсонської області, за роботу «Вірш «Ми – 

України вірнії сини», керівник Польська О.А.; 

Реву Оксану, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу 

«Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка» 

Дніпропетровської обласної ради» міста Дніпра, за роботу «У нас сьогодні все 

спокійно…», керівник Бершак Л.Д.; 

Руденко Олену, вихованку Державного професійно-технічного навчального 

закладу «Острозьке вище професійне училище» Рівненської області, за роботу 

«Вірш «Лист Солдату», керівник Полюхович В.М.; 

Савву Арсена, вихованця Комунального закладу «Городнянська 

спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням окремих предметів та курсів» Чернігівської області, за роботу «Я 

вдячний», керівник Мазняк Л.Д.; 

Сандарян Дар’ю, вихованку літературно-поетичної студії «Надія України» 

Сиваської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Херсонської області, за роботу «Вірш 

«Вічність життя», керівник Крупа Н.П.; 

Склянчук Анну, вихованку Любомльської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 

Волинської області, за роботу «Об’єднаймося брати мої!», керівник                   

Хомич Л.Ф.; 

Стасенко Єлизавету, вихованку гуртка «Я – патріот Вітчизни» Рубанівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Рубанівської сільської ради Великолепетиського району 

Херсонської області, за роботу «Вірш «Герої не вмирають», керівник                

Польська О.А.; 

Фізер Маріанну, вихованку Голубинської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Закарпатської області, за роботу «Лист бійцю – незнайомому другу», 

керівник Безик Ж.В.; 

Шевчук Олександру, вихованку Комунального закладу «Луцька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Луцької міської ради Волинської 

області», за роботу «Вірш «Матусина молитва», керівник Шевчук І.М.; 

Якобчук Діану, вихованку гуртка «Спортивний туризм» Комунального 

позашкільного навчального закладу Центру розвитку та творчості дітей і 
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юнацтва смт.Голоби Волинської області, за роботу «Вірш «Україна», керівник 

Митюк Н.В. 

 

 

1.2. Дипломом ІІ ступеня Українського державного центру позашкільної 

освіти у розділі: 

  

«Образотворче мистецтво»: 

 

Адаменкову Анастасію, вихованку гуртка «Сувенір» Благовіщенського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, за 

роботу «З Україною в серці»; 

Анікушина Данила, вихованця Зразкового художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва «Мальва» Шосткинського міського Центру 

естетичного виховання Шосткинської міської ради Сумської області, за роботу 

«Розцвітай, Україно, ти квітками калини…», керівник Михайличенко Т.В.; 

Бабич Іванну, вихованку Народицької гімназії Житомирської області, за 

роботу «Храни Господь…», керівник Дзедзенко А.І.; 

Бендака Максима, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» Рахівського 

районного центру науково-технічної творчості Закарпатської області, за роботу 

«Захистимо країну разом», керівник Ворохта Л.Я.; 

Беша Андрія, вихованця Бердянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Мангушського 

району Донецької області, за роботу «Моя Батьківщина»; 

Бігун Іллону, вихованку Кіровоградського районного центру дитячої та 

юнацької творчості, за роботу «Янгол світла», керівник Садовенко Т.В.; 

Бичкова Андрія, вихованця гуртка «Художня творчість» Кузнецовської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Кузнецовської міської ради 

Рівненської області, за роботу «Україна – єдина», керівник Березюк Н.П.; 

Бобко Вероніку, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Вільненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кіровоградської області, за 

роботу «За нашу свободу», керівник Бобик І.В.; 

Бобрик Каріну, вихованку осередка національно-патріотичного виховання 

«Маленькі патріоти» Волинського державного центру естетичного виховання 

учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, за роботу 

«Бережіть себе, ті хто захищає нашу Вітчизну, щодня ризикуючи життям 

заради нас. Ми чекаємо, молимося і вірим!», керівник Калиш А.В.; 

Бучка Андрія, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» Рафалівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Володимирецької районної ради Рівненської області, за 

роботу «Ми за свободу», керівник Сокол В.В.; 

Ващенко Софію, вихованку Сумської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 15 ім.Д.Турбіна, 

за роботу «Повертайтесь живими!», керівник Стегнюк С.А.; 

Глущук Богдану, вихованку гуртка «Народний розпис» Ківерцівського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, за роботу 

«За Волю та Гідність, за нашу Свободу», керівник Мельник Л.Ф.; 
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Гріднєву Ангеліну, вихованку гуртка «Мистецькі зустрічі» Комунального 

закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Луцької міської 

ради» Волинської області, за роботу «Свобода й незалежність України на 

крилах воїнів-рятівників», керівник Янчук О.А.; 

Гуліту Олену, вихованку Нововолинської загальноосвітньої школи                        

І-ІІІ  ступенів № 6 Нововолинської міської ради Волинської області, за роботу 

«Молюсь за мир у рідній Україні», керівник Тимощук Л.П.; 

Гуменну Катерину, вихованку Зразкового художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва «Палітра», гуртка «Веселка» Прилуцького Центру 

творчості дітей та юнацтва Чернігівської області, за роботу «Ніхто не забутий», 

керівник Сидоренко Л.Л.; 

Деду Анастасію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Хустського 

районного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Закарпатської 

області, за роботу «З Україною в серці!»; 

Дуду Маргариту, вихованку Синельниківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 

Дніпропетровської області, за роботу «Спасибі, воїне, за мирне небо!», керівник 

Цвіль Р.М.; 

Жидченка Олексія, вихованця гуртка «Народна творчість» Шосткінського 

міського клубу дитячої та юнацької творчості «Орлятко» Сумської області, за 

роботу «Поневолена Україна», керівник Жидченко З.І.; 

Іванову Софію, вихованку Народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва Позашкільного навчального закладу «Міський Палац 

дитячої та юнацької творчості» міста Запоріжжя, за роботу «Лелеча – моя 

Україна!», керівник Татаринова А.Г.; 

Ільчишину Сніжану, вихованку гуртка «Рукоділля» Комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа-інтернат                               

І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області, за роботу «Вільні та щасливі», керівник Балинська О.Л.; 

Картун Жанну, вихованку студії «АРТ-дизайн» КПНЗ Чернігівського 

обласного Палацу дітей та юнацтва, за роботу «Українці – нездоланні», 

керівник Єфіц О.В.; 

Клефос Аліну, вихованку Малокардашинської загальноосвітньої школи                

І-ІІ ступенів Херсонської області, за роботу «Я звертаюсь ночами до Бога та 

молюся за твоє життя…», керівник Проценко В.А.; 

Ковальчука Артема, вихованця Шепетівської спеціалізованої школи-

інтернату І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів 

Хмельницької області, за роботу «За нашу свободу!», керівник Пекар Л.М.; 

Козьмін Ірину, вихованку Костопільської загальноосвітньої школи                       

І-ІІІ ступенів № 2 Рівненської області, за роботу «Журавлина пісня», керівник 

Козьмін А.В.; 

Кондратюк Ірину, вихованку Павлівського навчально-виховного об’єднання 

Світловодської районної ради Кіровоградської області, за роботу «Молитва за 

Перемогу»; 
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Кочергу Вікторію, вихованку Журавської загальноосвітньої школи                        

І-ІІІ ступенів ім.Г.Ф.Вороного Варвинської районної ради Чернігівської області, 

за роботу «Мрія України», керівник Ляшенко Л.П.; 

Куц Єлизавету, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Краматорської 

станції юних техніків Донецької області, за роботу «Тато, я Вас діждався»; 

Кущенко Вікторію, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Онуки 

переможців» Прилуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 

Прилуцької міської ради Чернігівської області, за роботу «Ні війні!», керівник 

Сидоренко Л.Л.; 

Линник Катерину, вихованку Нововоскресенської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Нововоронцовського району Херсонської області, за роботу «За синє небо, за 

жовте колосся, за те, щоб ладилось, в мирі жилося», керівник Семененко Л.Є.; 

Лихачову Катерину, вихованку Криворізької загальноосвітньої школи                      

І-ІІІ ступенів № 42 Тернівського району Дніпропетровської області, за роботу 

«Заради майбутнього», керівник Кандаурова А.С.; 

Лузакову Руслану, вихованку Тавричанського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – 

ДНЗ» Каховського району Херсонської області, за роботу «Журавлиний клич», 

керівник Навроцька Л.І.; 

Лукащик Олександру, вихованку гуртка «Чарівний пензлик» Клеванського 

НВК «Школа-ліцей» Рівненської районної ради, за роботу «На майдані», 

керівник Симончук С.П.; 

Лукащик Олександру, вихованку гуртка «Чарівний пензлик» Клеванського 

НВК «школа-ліцей» Рівненської районної ради, за роботу «Порушений спокій», 

керівник Симончук С.П.; 

Маркову Яну, вихованку НВК «Ліцей інформаційних технологій – 

спеціалізована школа ІІ ступеня» Кіровоградської області, за роботу «Ми в 

тилу, але ми з вами!»; 

Медведовську Анну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості», за роботу «Харків за мир та свободу», керівник Ігуменцева-

Тесленко Н.В.; 

Мельник Анастасію, вихованку Комунального закладу «Луцький 

навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів-

правознавчий ліцей з посиленою фізичною підготовкою» Волинської області, за 

роботу «Україна – понад усе», керівник Перцюк Г.М.; 

Михальчука Єгора, вихованця Кузнецовської загальноосвітньої школи                 

І-ІІІ ступенів № 4 Кузнецовської міської ради Рівненської області, за роботу «За 

нашу свободу», керівник Медиченко Л.І.; 

Муравську Вікторію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

навчально-виховного комплексу смт.Любешів Волинської області, за роботу 

«Незламна надія», керівник Ковальчук І.О.; 

Настюху Анастасію, вихованку Шосткинської загальноосвітньої школи                

І-ІІІ ступенів № 11 Сумської області, за роботу «За нашу свободу», керівник 

Доля А.М.; 
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Некулу Станіслава, вихованця Конотопської дитячої художньої школи 

Конотопської міської ради Сумської області, за роботу « Козаки – захисники 

свободи», керівник Некула О.М.; 

Ніколаєнко Софію, вихованку Зразкової студії образотворчого мистецтва 

«Світ фарб» Комунального закладу Сумської обласної ради – обласний центр 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, за роботу «За нашу 

свободу», керівник Москаленко О.А.; 

Охременко Марію, вихованку Народної студії образотворчого мистецтва 

«Полісяночка» Комунального закладу «Ямпільський районний Центр дитячої 

та юнацької творчості» Сумської області, за роботу «Зустріч з рідними», 

керівник Бабаєва В.Г.; 

Палярус Діану, вихованку гуртка «Юний Художник» Світловодського 

ЦДЮТ при Озерському НВК Світловодської РДА Кіровоградської області, за 

роботу «…нехай все зникне як роса на сонці…», керівник Палярус А.С.; 

Петрецьку Ольгу, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Рахівського 

районного центру науково-технічної творчості Закарпатської області, за роботу 

«Ми за мир та свободу», керівник Ворохта Л.Я.; 

Проценка Андрія, вихованця гуртка «Живопис» Коропського районного 

Центру дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за роботу «Вільна 

Україна», керівник Квасніков А.С.; 

Радіонова Кирила, вихованця Народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва Позашкільного навчального закладу «Міський Палац 

дитячої та юнацької творчості» міста Запоріжжя, за роботу «Сонечко буде 

світити над домом нашим», керівник Арсієнко О.Л.; 

Рачкулинець Вікторію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Ужгородського РЦДТ Закарпатської області, за роботу «Привітна Україна»; 

Ребіцького Миколу, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» 

Володимир-Волинського районного Будинку школяра Волинської області, за 

роботу «Я вірю в Україну», керівник Серпухова В.О.; 

Ромашук Ганну, вихованку художньої студії Лиманського міського Центру 

позашкільної роботи Донецької області, за роботу «Страхіття війни»; 

Сокирко Катерину, вихованку Степанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Житомирської області, за роботу «Молитва за Україну», керівник Яценко Л.І.; 

Старовойта Дениса, вихованця гуртка «ЕРУДИТ» Томашгородської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 3 Рокитнівського району Рівненської 

області, за роботу «Повертайся живим – я на тебе чекаю», керівник Прит Т.П.; 

Степанюк Ірину, вихованку гуртка «Валяння вовною» Кам’янець-

Подільського районного Будинку школяра Хмельницької області, за роботу 

«Шлях до свободи», керівник Степанюк Ю.А.; 

Тавожнянського Владислава, вихованця Херсонської спеціалізованої школи 

І-ІІІ ступенів № 52 з поглибленим вивченням української мови Херсонської 

міської ради, за роботу «Молитва за народ України», керівник Колікова Т.Д.; 

Твердовську Олександру, вихованку гуртка «Чарівний пензлик» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Голопристанський міський 
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Центр дитячої та юнацької творчості» Голопристанської міської ради 

Херсонської області, за роботу «Моя родина – Україна», керівник                

Запорожець С.В.; 

Хіту Анну, вихованку КВНЗ «Олександрійське училище культури» 

Кіровоградської області, за роботу «Протистояння добра і зла», керівник 

Жеребило О.І.; 

Цісар Анну, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Нововолинської гімназії Нововолинської міської ради Волинської області, за 

роботу «На решті території без опадів, а тут свинцеві зливи і дощі…», керівник 

Уманець Є.А.; 

Чернякову Вікторію, вихованку Зразкової студії образотворчого мистецтва 

«Світ фарб» Комунального закладу Сумської обласної ради – обласний центр 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, за роботу «За нашу 

свободу», керівник Кравченко С.М.; 

Шоптенка Володимира, вихованця Малокопанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Херсонської області, за роботу «Герої не вмирають», керівник Жижко М.О.; 

Шикову Поліну, вихованку КПНЗ «Дніпропетровський обласний дитячо-

юнацький кіноцентр «Веснянка» Дніпропетровської обласної ради», за роботу 

«Квіти для героя», керівник Кольцова С.М.; 

Щербакова Богдана, вихованця гуртка образотворчого мистецтва «Мальва» 

Петрівського центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, за 

роботу «Оскал війни», керівник Носова Н.С. 

 

«Поезія» (вірші) на тему «Листи на фронт»: 

 

Алямову Аліну, вихованку Туріянської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Новомиргородської районної ради Кіровоградської області, за роботу 

«Лист до сина», керівник Бондаренко О.І.; 

Блащук Анастасія, вихованку Листвинської ЗОШ І-ІІ ступенів Дубенського 

району Рівненської області, за роботу «Вірш «Могила невідомого солдата», 

керівник Сидорчук І.І.; 

Бойко Вікторію, вихованку Орлівського навчально-виховного комплексу 

Новгород-Сіверського району Чернігівської області, за роботу «Захисникам 

України», керівник Полегенько М.П.; 

Бурейка Богдана, вихованця Навчально-виховного комплексу «Чаплинська 

школа-гімназія» Херсонської області, за роботу «Листи на фронт», керівник 

Фурман Т.І.; 

Водень Вероніку, вихованку Грем’яцької ЗОШ І-ІІІ ступенів Новгород-

Сіверського району Чернігівської області, за роботу «А я молитимусь за вас!», 

керівник Гурин О.В.; 

Голтуренко Вікторію, вихованку Криворізької загальноосвітньої школи               

І-ІІІ ступенів № 126 Дніпропетровської області, за роботу «Думки дітей про все 

на світі», керівник Гебель К.М.; 
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Грозав Анастасію, вихованку Знам’янської загальноосвітньої школи                          

І-ІІІ ступенів № 1 ім.Т.Г.Шевченка Кіровоградської області, за роботу «Лист 

солдату…»; 

Гусельникову Тетяну, вихованку Федорівської загальноосвітньої школи              

І-ІІІ ступенів Каховської районної ради Херсонської області, за роботу «Вірш 

«Молитва учасникам АТО», керівник Хомін Г.О.; 

Дворецьку Вікторію, вихованку Голопристанської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 4 Херсонської області, за роботу «Лист до мами», керівник 

Гажур В.В.; 

Доценко Ганну, вихованку гуртка «Літературна творчість» КЗ «Районний 

центр дитячої та юнацької творчості Каховської районної ради Херсонської 

області», за роботу «Поема про Україну та руїну», керівник Доценко Л.В.; 

Дяконенко Дарію, вихованку Агайманської загальноосвітньої школи                       

І-ІІІ ступенів Іванівського району Херсонської області, за роботу «Лист на 

фронт», керівник Любченко І.А.; 

Єгорову Діану, вихованку Дягівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Чернігівської 

області, за роботу «Лист, що не відправлю в звичному конверті»; 

Єрмолкевича Максима, вихованця Комунального закладу «Луцька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Луцької міської ради» Волинської 

області, за роботу «Лист на фронт», керівник Романюк О.Б.; 

Ільєнка Дмитра, вихованця Шосткинської спеціалізованої школи                           

І-ІІІ ступенів № 1 Сумської області, за роботу «Я гордий тим, що українець 

зроду», керівник Андрущенко І.А.; 

Ісупову Вікторію, вихованку Карбівської ЗШ І-ІІ ступенів Кіровоградської 

області, за роботу «Справжній рай», керівник Ісупова Н.М.; 

Іщук Дарину, вихованку Комунального закладу «Луцька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 23 Луцької міської ради» Волинської області, за роботу 

«Вірш «Я знаю, сину, ти відвернеш грози», керівник Лесик О.О.; 

Загородню Аліну, вихованку Шосткинської загальноосвітньої школи                     

І-ІІІ ступенів № 12 Сумської області, за роботу «Лист воїну», керівник 

Кияненко В.В.; 

Коваленко Владиславу, вихованку Олександрійського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітній навчально-виховний заклад І-ІІ ступенів № 17-

ліцей» Кіровоградської області, за роботу «Повертайтесь скоріше додому», 

керівник Васіна О.С.; 

Крупу Анну, вихованку літературно-поетичної студії «Надія України» 

Сиваської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Новотроїцького району Херсонської області, 

за роботу «Лист солдатові», керівник Крупа Н.П.; 

Куліш Дарину, вихованку ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Пульмо Шацького району 

Волинської області, за роботу «Ні – війні! Ми – за мир!», керівник Занюк О.М.; 

Кулик Валерію, вихованку Навчально-виховного комплексу «Чаплинська 

школа-гімназія» Херсонської області, за роботу «Листи на фронт», керівник 

Бартощак Н.В.; 
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Ліпинського Леоніда, вихованця Комишуватської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Мангушського району Донецької області, за роботу «Лист на фронт», керівник 

Кольва А.І.; 

Лозян Юлію, вихованку Рокитнівського навчально-виховного комплексу 

«Школа І ступеня-гімназія» Рокитнівської районної ради Рівненської області, за 

роботу «Молитва»; 

Мигловець Діану, вихованку Кисорицької загальноосвітньої школи                        

І-ІІІ ступенів Рокитнівської районної ради Рівненської області, за роботу «Вірш 

солдатам», керівник Марцинкевич М.Г.; 

Огнисту Карину, вихованку ЗОШ І-ІІ ступенів № 15 Покровської міської 

ради Донецької області, за роботу «Україна була і буде», керівник                    

Огниста Л.В.; 

Оленича Богдана, вихованця Червонополянської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Херсонської області, за роботу «Солдат», керівник Шевченко О.В.; 

Олійника Максима, вихованця Млинківської загальноосвітньої школи              

І-ІІІ ступенів Онуфріївської районної ради Кіровоградської області, за роботу 

«Лист на фронт», керівник Зімниця О.М.; 

Онищенко Анну, вихованку Навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 19-дошкільний 

навчальний заклад «Лісова Казка» Кіровоградської області, за роботу «Лист на 

фронт», керівник Олексюк Л.І.; 

Плотнікову Ксенію, вихованку Трохимівського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Іванівського району Херсонської області, за роботу «Спасибі, солдате», 

керівник Костенко В.І.; 

Плутара Олександра, вихованця гуртка «Літературна творчість» 

Благовіщенського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Благовіщенської районної ради Кіровоградської області, за роботу «Війна в 

Україні», керівник Плутар О.М.; 

Попереченка Василя, вихованця гуртка «Краєзнавець» Глинянського НВК 

Кіровоградської області, за роботу «Ми – українці»; 

Потієнко Антоніну, вихованку Кіровоградського медичного коледжу 

ім.Є.Й.Мухіна, за роботу «Повертайся живим», керівник Соловйова О.А.; 

Присяжнюка Матвія, вихованця Половлівського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – 

ДНЗ» Володимирецької районної ради Рівненської області, за роботу «Вірш 

«Ми сильні», керівник Бортник Л.Ф.; 

Сеглюк Ладу, вихованку Громівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Новотроїцького 

району Херсонської області, за роботу «Звернення до захисника», керівник 

Трілевська Ю.В.; 

Сібільову Віолетту, вихованку Новодмитрівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Іванівського району Херсонської області, за роботу «Звернення 

дітей півдня до воїнів-героїв», керівник Велесик І.О.; 
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Спірідонову Марію, вихованку Навчально-виховного комплексу 

«Чаплинська школа-гімназія» Херсонської області, за роботу «Мальви», 

керівник Бартощак Н.В.; 

Стронціцьку Тетяну, вихованку Вищого професійного училища № 71 

м.Кам’янка-Бузька Львівської області, за роботу «Вірш «Нероздільні ми», 

керівник Борис С.А.; 

Тітаренка Дениса, вихованця Капітанівської ЗШ І-ІІІ ступенів 

Кіровоградської області, за роботу «За нашу свободу»; 

Тихомирову Вікторію, вихованку Червонополянської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Херсонської області, за роботу «Донецьк на руїнах», керівник Оленич В.М.; 

Ткача Дмитра, вихованця Князегригорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Великолепетиського району Херсонської області, за роботу «Листи на фронт», 

керівник Супрун Т.П.; 

Цоліган Ангеліну, вихованку Тибавської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Закарпатської області, за роботу «Захиснику України»; 

Якобчук Діану, вихованку гуртка «Спортивний туризм» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр розвитку та творчості дітей і 

юнацтва» смт.Голоби Волинської області, за роботу «Вірш «Татусеві», керівник 

Митюк Н.В.; 

Яржемську Руслану, вихованку Хмельницького вищого професійного 

училища № 25. 

 

1.3. Дипломом ІІІ ступеня Українського державного центру позашкільної 

освіти у розділі: 

 

 «Образотворче мистецтво»: 

 

Авраменко Олександру, вихованку гуртка образотворчого мистецтва 

Великоолександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Херсонської області, за роботу 

«Послання», керівник Бондар О.О.; 

Андрющенко Яну, вихованку Ічнянської загальноосвітньої школи                      

І-ІІІ ступенів № 1 Ічнянської районної ради Чернігівської області, за роботу 

«Миру в Україні бути! Миру хочуть добрі люди»; 

Арєф’єву Аліну, вихованку Дитячого оздоровчо-екологічного центру 

Оболонського району м.Києва, за роботу «Промені надії», керівник               

Панченко Н.В.; 

Бабич Іванну, вихованку Народицької гімназії Житомирської області, за 

роботу «Ні війні», керівник Дзедзенко А.І.; 

Бартєньєву Віолетту, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Студія 

«Відродження» Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості», за роботу «Слава вільній Україні – героям Слава!», 

керівник Удовиченко Н.Л.; 
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Бовсунівську Карину, вихованку гуртка образотворчого мистецтва ДПТНЗ 

«Радомишльський професійний ліцей» Житомирської області, за роботу «Ми – 

діти єдиної країни», керівник Гльоза І.І.; 

Боднарчук Софію, вихованку гуртка «Юний художник» Хмельницького 

палацу творчості дітей та юнацтва, за роботу «Лист воїнам», керівник                

Назарук І.М.; 

Божко Єлизавету, вихованку гуртка «Юний художник» 

Великописарівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості 

Сумської області, за роботу «Лист захиснику Вітчизни», керівник             

Артюшенко Т.М.; 

Бойко Яну, вихованку гуртка «Оригамі» Будинку дитячої та юнацької 

творчості Кузнецовської міської ради Рівненської області, за роботу «За чисте 

небо, за нашу свободу», керівник Волосячик М.Т.; 

Бондаренко Дар’ю, вихованку Зразкового художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва «Сонечко» Будинку дитячої та юнацької творчості 

«Дивоцвіт» м.Києва, за роботу «Батьківщина!», керівник Долгушина Н.М.; 

Бондаренко Поліну, вихованку гуртка «Умілі руки» Мирненської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Каланчацького району Херсонської 

області, за роботу «Щляхами війни», керівник Кузнєцова Г.В.; 

Бурого Ігоря, вихованця Народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва Позашкільного навчального закладу «Міський Палац 

дитячої та юнацької творчості» м.Запоріжжя, за роботу «Мир понад усе», 

керівник Арсієнко О.Л.; 

Василенко Катерину, вихованку гуртка образотворчого мистецтва 

«Фантазія» Центру дитячої творчості відділу освіти Каховської міської ради 

Херсонської області, за роботу «Мрію про мирне дитинство», керівник  

Найдьон О.В.; 

Власенко Анастасію, вихованку гуртка образотворчого мистецтва 

«Фантазія» Центру дитячої творчості відділу освіти Каховської міської ради 

Херсонської області, за роботу «Мирна Україна», керівник Найдьон О.В.; 

Власюк Іванну, вихованку Мар’янівської загальноосвітньої школи                           

І-ІІ ступенів Херсонської області, за роботу «Щасливе повернення додому», 

керівник Власюк С.Б.; 

Ганського Олега, вихованця гуртка «Рукотворці» Добровеличківського 

центру дитячої та юнацької творчості Добровеличківської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області, за роботу «До останньої краплі крові», 

керівник Тупчієнко Л.В.; 

Горобець Діану, вихованку Туріянської ЗШ І-ІІІ ступенів 

Новомиргородської районної ради Кіровоградської області, за роботу «У 

хвилини затишшя»; 

Грабовецького Миколу, вихованця Яблунецької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Ємільчинського району Житомирської області, за роботу «Вітчизна плаче 

ревними сльозами, за волю нації найкращі помирають», керівник Музика С.Ф.; 
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Денисенко Алісу, вихованку гуртка ЦРТРД «Першоцвіт» Новоград-

Волинського Палацу дітей та молоді Житомирської області, за роботу «За нашу 

свободу», керівник Шаправська Т.М.; 

Дорожу Віру, вихованку гуртка «Акварель» Судилківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Судилківської сільської ради 

Хмельницької області, за роботу «Під мирним небом», керівник                

Сніховська Н.А.; 

Захарян Ганну, вихованку студії «Писанка» Вільшанського центру дитячої 

та юнацької творчості Кіровоградської області, за роботу «Діти проти війни», 

керівник Лановенко О.О.; 

Ковпик Владиславу, вихованку Херсонської спеціалізованої школи                        

І-ІІІ ступенів № 52 з поглибленим вивченням української мови Херсонської 

міської ради, за роботу «Сльози свободи», керівник Колікова Т.Д.; 

Кожевнікову Марію, вихованку гуртка «Технічне моделювання» Станції 

юних техніків Костянтинівської міської ради Донецької області, за роботу 

«Україна вільна»; 

Козлицьку Ярославу, вихованку гуртка «Палітра» Комунального закладу 

освіти «Середня загальноосвітня школа № 89» Дніпровської міської ради, за 

роботу «Голуб миру», керівник Білик Є.С.; 

Короткову Уляну, вихованку Конотопської дитячої художньої школи 

Конотопської міської ради Сумської області, за роботу «Вільні! Щасливі!», 

керівник Шкуть О.В.; 

Кошову Єлизавету, вихованку гуртка «Дизайн» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної освіти «Зміна» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Мирне небо, 

квітучі лани», керівник Фалько Н.В.; 

Кремсу Софію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Краматорської 

станції юних техніків Донецької області, за роботу «На варті Вітчизни»; 

Крижановську Єлизавету, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, за роботу «У мирі, злагоді, любові», керівник Радецький О.О.; 

Крочука Павла, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» Комунального 

позашкільного навчального закладу Центр розвитку та творчості дітей і 

юнацтва Волинської області, за роботу «Я хочу миру для України», керівник 

Щесюк І.І.; 

Кудіну Анастасію, вихованку Очеретинської ЗОШ І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням окремих предметів Ясинуватського району Донецької 

області, за роботу «Ні війні!»; 

Кузнєцову Софію, вихованку гуртка «Юний дизайнер» Чернівецького 

обласного центру естетичного виховання «Юність Буковини», за роботу «Душа 

України», керівник Руснак А.Л.; 

Кузьміну Анну, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Мальва» 

Петрівського центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, за 

роботу «Голубка миру», керівник Носова Н.С.; 
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Кучму Андрія, вихованця Зразкового художнього колективу образотворчої 

студії «Малюнок та живопис» Чернігівського обласного Палацу дітей та 

юнацтва, за роботу «Нагорода батька!», керівник Красний Е.К.; 

Лейзу Максима, вихованця гуртка «Паперопластика» Хустського МЦПО 

«Сузір’я» Закарпатської області, за роботу «Героям слава!», керівник Енеді З.З.; 

Лукощенка Захарія, вихованця гуртка «Відродження» Колківського вищого 

професійного училища Волинської області, за роботу «Лихоліттю – НІ», 

керівник Кучмик Г.К.; 

Мавліну Анастасію, вихованку Зразкової студії образотворчого мистецтва 

«Веселка» Комунального позашкільного навчального закладу Тростянецької 

районної ради «Палац дітей та юнацтва» Сумської області, за роботу «Дякуємо 

вам за мирне життя», керівник Хижняк А.В.; 

Максименко Євгенію, вихованку гуртка «Колорит» Ріпкинської ЗОШ               

І-ІІІ ступенів Чернігівської області, за роботу «Ми Українці», керівник                         

Капітула Г.М.; 

Максименко Ольгу, вихованку Криворізької загальноосвітньої школи                   

І-ІІІ ступенів № 42 Тернівського району Дніпропетровської області, за роботу 

«Воїни світла», керівник Кандаурова А.С.; 

Макуху Дарину, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Носівської районної станції юних техніків Чернігівської області, за роботу 

«Пообіцяй мені, що горітиме світло в твоєму вікні…», керівник Кратко А.М.; 

Марчук Вікторію, вихованку Новотроїцької загальноосвітньої школи                        

І-ІІІ ступенів № 1 Херсонської області, за роботу «Ні! війні», керівник              

Гладка А.В.; 

Міненко Крістіну, вихованку Конотопської дитячої художньої школи 

Конотопської міської ради Сумської області, за роботу «Крила свободи у 

вічному світлі свободи», керівник Зимовець О.М.; 

Мироненко Дар’ю, вихованку Зразкової студії образотворчого мистецтва 

«Світ фарб» КЗ Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти 

та роботи з талановитою молоддю, за роботу «Повертайся живим», керівник 

Кравченко С.М.; 

Мирошниченко Анастасію, вихованку Дитячого оздоровчо-екологічного 

центру Оболонського району м.Києва, за роботу «Мирне небо України», 

керівник Панченко Н.В.; 

Новікову Анастасію, вихованку Грузьківського навчально-виховного 

закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Кіровоградської області, за роботу «Боже! Україну бережи», керівник 

Тихоненко Д.А.; 

Носаль Валентину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Центру 

позашкільної освіти Ковельського району Волинської області, за роботу «Боже, 

Україну збережи!», керівник Щесюк І.І.; 

Огієнка Романа, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво»                              

КЗ «Сосницький навчально-реабілітаційний центр» Чернігівської обласної 

ради, за роботу «Захисники України», керівник Сенченко В.В.; 
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Олійник Євгенію, вихованку гуртка «Дитячий вернісаж» районного Центру 

позашкільної освіти Міжгірської районної ради Закарпатської області, за 

роботу «Молитва за Україну»; 

Онищенка Валерія, вихованця гуртка «Чудо палітра» Благовіщенського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, за 

роботу «Дружба народів», керівник Лагута О.В.; 

Пікалова Андрія, вихованця Криворізької загальноосвітньої школи                   

І-ІІІ ступенів № 42 Тернівського району Дніпропетровської області, за роботу 

«Ми чекаємо на вас», керівник Кандаурова А.С.; 

Пономаренко Юліану, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Краматорської станції юних техніків Донецької області, за роботу 

«Повертайтесь живими»; 

Попову Алісу, вихованку гуртка «Палітра» Комунального закладу освіти 

«Середня загальноосвітня школа № 89» Дніпровської міської ради, за роботу 

«Мир у наших руках», керівник Білик Є.С.; 

Пострибайло Аліну, вихованку гуртка «Акварель» Судилківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Судилківської сільської ради 

Хмельницької області, за роботу «Любіть Україну у сні й наяву», керівник 

Сніховська Н.А.; 

Приходька Олександра, вихованця Вугледарського НВК «Політехнічний 

ліцей – ЗОШ І-ІІ ступенів» Донецької області, за роботу «На тебе чекають 

рідні!»; 

Радченко Ксенію, вихованку гуртка «Палітра» Комунального закладу освіти 

«Середня загальноосвітня школа № 89» Дніпровської міської ради, за роботу 

«Вільна Україна – назавжди», керівник Білик Є.С.; 

Рахчевську Яну, вихованку студії «Колор-світ» КПНЗ «Центр дитячої та 

юнацької творчості» міста Дніпра, за роботу Друзі», керівник Бровко І.Д.; 

Рогинську Єву, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Менської 

станції юних техніків Чернігівської області, за роботу «Берегиня», керівник 

Костюк Т.Г.; 

Русаненко Руслану, вихованку Петрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Олександрівської районної ради Донецької області, за роботу «Україна», 

керівник Овчаренко О.М.; 

Сапронову Катерину, вихованку Народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва Позашкільного навчального закладу «Міський Палац 

дитячої та юнацької творчості» м.Запоріжжя, за роботу «Діти – чекають 

повернення своїх батьків», керівник Арсієнко О.Л.; 

Саранчук Полину, вихованку Зразкового художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва «Сонечко» Будинку дитячої та юнацької творчості 

«Дивоцвіт» м.Києва, за роботу «Україна – це ми», керівник Долгушина Н.М.; 

Семенюк Роксолану, вихованку гуртка «Акварель» Судилківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Судилківської сільської ради 

Хмельницької області, за роботу «Єдина країна», керівник Сніховська Н.А.; 
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Сидоришина Владислава, вихованця гуртка «Акварель» Судилківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Судилківської сільської ради 

Хмельницької області, за роботу «Я – Українець! Був ним, є, і Буду!», керівник 

Сніховська Н.А.; 

Скібіцьку Юлію, вихованку НВК «Локачинська ЗОШ І-ІІІ ступенів-

гімназія» Волинської області, за роботу «І буде мир і злагода і нас буде», 

керівник Мелесик Ю.М.; 

Сойму Ніколіну, вихованку студії образотворчого мистецтва Тячівського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Закарпатської області, за 

роботу «Ціна свободи. Шлях до боротьби»; 

Стадник Вікторію, вихованку Голопристанського навчально-виховного 

комплексу «Гімназія – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим 

вивченням предметів художнього профілю» Голопристанської міської ради 

Херсонської області, за роботу «За нашу свободу», керівник Ястребова С.В.; 

Стегуна Юрія, вихованця гуртка «Юний художник» Великоберезнянського 

ЦПР Закарпатської області, за роботу «За нашу свободу»; 

Терещенка Дениса, вихованця гуртка образотворчого мистецтва «Чарівна 

палітра» Кролевецького районного будинку дітей та юнацтва Сумської області, 

за роботу «Воїн – родина – вільна Україна»; 

Топчій Сніжану, вихованку гуртка «Мистецтво нашого народу» 

Кіровоградського районного центру дитячої та юнацької творчості при 

Оленокосогорівському НВК І-ІІІ ступенів, за роботу «Вірю в майбутнє 

України»; 

Трубнікову Лізу, вихованку гуртка «Народна художня творчість» 

Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва, за роботу «Повертайтеся в 

рідне гніздо!», керівник Костенко Т.М.; 

Урвана Михайла, вихованця гуртка «Веселкові барви» Керецьківської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів Закарпатської області, за роботу «За нашу свободу!», керівник 

Крещук С.В.; 

Філатову Поліну, вихованку Народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва Позашкільного навчального закладу «Міський Палац 

дитячої та юнацької творчості» м.Запоріжжя, за роботу «Нехай завжди буде 

сонце, нехай завжди буде небо, нехай завжди буде мир!», керівник               

Арсієнко О.Л.; 

Фіцай Світлану, вихованку Калинівської загальноосвітньої школи                   

І-ІІІ ступенів Калинівської сільської ради Тячівського району Закарпатської 

області, за роботу «Молимось за вас, хлопці! Повертайтесь живими!»; 

Холод Євгенію, вихованку Комунальної установи Сумської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 10, за роботу «За мир», керівник Саєнко І.В.; 

Чаплінську Оксану, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Баранівської гімназії Житомирської області, за роботу «Молюся за тебе, 

Україно!», керівник Касянчук Ю.М.; 
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Черешневського Едуарта, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» 

Великоолександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Херсонської області, за роботу 

«На варті…», керівник Бондар О.О.; 

Шапран Анастасію, вихованку Новотроїцької загальноосвітньої школи                  

І-ІІІ ступенів № 1 Херсонської області, за роботу «Ворог, не лізь!», керівник 

Гладка А.В.; 

Шкуро Анну, вихованку Зразкової студії образотворчого мистецтва «Світ 

фарб» Комунального закладу Сумської обласної ради – обласний центр 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, за роботу «За нашу 

свободу», керівник Кравченко С.М.; 

Шмагайло Аліну, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Кольорові 

долоньки» Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», за роботу «Моя мирна 

Україна», керівник Сергєєва О.В.; 

Янко Марію, вихованку Миропільської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 

Житомирської області, за роботу «Хай буде мир на Україні», керівник        

Нікончук С.Л.; 

Янчука Богдана, вихованця гуртка «Фарбограй» Комунального закладу 

«Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів    

№ 7 – природничий ліцей» Волинської області, за роботу «Я нікому не віддам 

свою весну», керівник Ковальчук Л.О. 

 

«Поезія» (вірші) на тему «Листи на фронт»: 

 

Антонову Катерину, вихованку Костянтинівського районного навчально-

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

Мелітопольської районної ради Запорізької області, за роботу «Вірш «Солдати, 

на Вас чекає родина!», керівник Пічахчі Н.В.; 

Ануфрієву Богдану, вихованку Голопристанської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 

Херсонської області, за роботу «Лист матері», керівник Дєдікова В.А.; 

Бадрака Івана, вихованця гуртка «Юний зоолог» Шосткинської міської 

станції юних натуралістів Сумської області, за роботу «Вірш «Нашим кіборгам 

присвячується», керівник Бадрак О.В.; 

Басова Дмитра, вихованця Шосткинської спеціалізованої школи                             

І-ІІІ ступенів № 1 Сумської області, за роботу «Мрія»; 

Білокінь Анну, вихованку гуртка «Любителі поезії» Помічнянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Кіровоградської області, за роботу 

«Люблю свою Україну!», керівник Качан В.В.; 

Бистро Анну, вихованку Верхньорогачицької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 

Верхньорогачицької районної ради Херсонської області, за роботу «Третій рік 

війни», керівник Баклажова С.А.; 

Боженко Вероніку, вихованку Світловодського політехнічного коледжу 

Кіровоградського національного технічного університету, за роботу «Напишу 

листа на фронт», керівник Чорна В.М.; 



22 

 

Болемчук Іванну, вихованку гуртка «Світ творчості» Житомирського 

професійного ліцею легкої промисловості, за роботу «Лист солдату»; 

Большакова Микиту, вихованця гуртка Голопристанської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 4 Херсонської області, за роботу «Лист бійцю», 

керівник Ярига О.Ю.; 

Бровченко Олену, вихованку Херсонської загальноосвітньої школи                         

І-ІІІ ступенів № 13 Херсонської міської ради, за роботу «Вірш «Козацькі 

роздуми», керівник Філь А.В.; 

Буднік Ірину, вихованку гуртка «Майстерня слова» Борзнянського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за 

роботу «Лист на фронт», керівник Арендар Н.М.; 

Булан Тетяну, вихованку Мульчицького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ» 

Володимирецької районної ради Рівненської області, за роботу «Повертайся 

додому», керівник Базан Н.С.; 

Водько Оксану, вихованку Кузнецовської загальноосвітньої школи                      

І-ІІІ ступенів № 4 Рівненської області, за роботу «Листи на фронт», керівник 

Горайчук Г.В.; 

Грабар Карину, вихованку Дусинської загальноосвітньої школи                                  

І-ІІІ ступенів Свалявської районної ради Закарпатської області, за роботу 

«Любий солдате, відважний герою!»; 

Грись Вероніку, вихованку Новоселицької загальноосвітньої школи                        

І-ІІІ ступенів Новоселицької сільської ради Тячівського району Закарпатської 

області, за роботу «Лист воїнам в АТО»; 

Канівця Іллю, Луцюк Ольгу, вихованців гуртка «Юні музеєзнавці»  

Голопристанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням предметів філологічного та природничо-математичного циклів 

Голопристанської міської ради Херсонської області, за роботу «Листи на 

фронт», керівник Чабанова О.М.; 

Кириленко Альону, вихованку Онуфріївської загальноосвітньої школи                     

І-ІІІ ступенів Онуфріївської районної ради Кіровоградської області, за роботу 

«Лист солдату», керівник Андреєва В.В.; 

Кирилюка Максима, вихованця Князегригорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Великолепетиського району Херсонської області, за роботу «Листи на фронт», 

керівник Супрун Т.П.; 

Клефос Аліну, вихованку Малокардашинської загальноосвітньої школи                

І-ІІ ступенів Херсонської області, за роботу «Лист солдату», керівник    

Проценко В.А.; 

Кругліцького Андрія, вихованця Мильчанської загальноосвітньої школи              

І-ІІІ ступенів Дубенської районної ради Рівненської області, за роботу 

«Миромрійки хлопчика Андрійка»; 

Кубрак Вікторію, вихованку гуртка «Літературна творчість» КЗ «Районний 

центр дитячої та юнацької творчості Каховської районної ради Херсонської 

області», за роботу «Моя Україна», керівник Доценко Л.В.; 
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Кулик Валерію, вихованку Навчально-виховного комплексу «Чаплинська 

школа-гімназія» Херсонської області, за роботу «Листи на фронт», керівник 

Бартощак Н.В.; 

Кучук Ксенію, вихованку Князегригорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Великолепетинського району Херсонської області, за роботу «Листи на фронт», 

керівник Супрун Т.П.; 

Лупу Анастасію, вихованку Голопристанського навчально-виховного 

комплексу «Гімназія – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим 

вивченням предметів художнього профілю Голопристанської міської ради 

Херсонської області, за роботу «Лист на фронт», керівник Покотилова Г.В.; 

Мільченка Єгора, вихованця загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, за роботу «Відважний 

солдат», керівник Доленко І.О.; 

Митченок Яну, вихованку Орлівського НВК Новгород-Сіверського району 

Чернігівської області, за роботу «Лист на фронт», керівник Петрученко А.М.; 

Мороз Вікторію, вихованку Прилісненської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Маневицького району Волинської області, за роботу «Захисникові 

Батьківщини», керівник Сидорук Т.К.; 

Нікітіну Анастасію, вихованку Комунального закладу освіти «Середня 

загальноосвітня школа № 142 еколого-економічного профілю» Дніпровської 

міської ради, за роботу «Лист солдату «З Дніпра з любов’ю», керівник              

Скиба Л.П.; 

Ониська Івана, вихованця Онуфріївської ЗШ І-ІІІ ступенів Онуфріївської 

районної ради Кіровоградської області, за роботу «Лист для солдата», керівник 

Пелипенко О.С.; 

Пилєву Марію, вихованку Бахмутської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 з 

профільним навчанням Донецької області, за роботу «Лист бійцю», керівник 

Уманцева В.І.; 

Подінєжну Любов, вихованку літературного гуртка Великоандрусівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Світловодської райдержадміністрації 

Кіровоградської області, за роботу «Вірш «Герою України», керівник              

Зубенко Т.В.; 

Романів Марію, вихованку Малосадівського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ДНЗ» Дубенської районної 

ради Рівненської області, за роботу «Вірш-диптих «Лист найріднішій» і «Лист 

найдорожчому», керівник  Гульчук О.О.; 

Смаровоза Артема, вихованця Навчально-виховного комплексу 

«Чаплинська школа-гімназія» Херсонської області, за роботу «Листи на фронт», 

керівник Добрянська С.А.; 

Федорчук Юлію, вихованку гуртка «Берегиня» Колківського вищого 

професійного училища Волинської області, за роботу «Лист солдату «Юний 

солдате!», керівник Гичко Н.Г.; 
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Червякову Катерину, вихованку гуртка «Школа лідера» Палацу дітей та 

молоді міста Новограда-Волинського Житомирської області, за роботу «Я лист 

пишу…», керівник Костюк О.Є.; 

Ямчук Дарину, вихованку Добровеличківської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Кіровоградської області, за 

роботу «Вірш «Привіт, Солдате!», керівник Чорноусько Н.М.; 

Ястребова Сергія, вихованця гуртка «Виразне читання» Давидівобрідської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Великоолександрівської районної ради 

Херсонської області, за роботу «Листи на фронт», керівник Кириленко І.М.; 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчальної роботи -  Левіну І.Є. 

 

 

Директор                                                                                            Г. А. Шкура    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


