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21. 09. 2016                 м. Київ                № 09-11 

 

 

Про підсумки Всеукраїнського 

конкурсу військово - патріотичної 

творчості учнівської молоді 

«За нашу свободу» 

 
 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.05.2016р. 

№ 547 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 

25.12.2015 № 1360» Українським державним центром позашкільної освіти у 

вересні 2016 року підведені підсумки Всеукраїнського конкурсу військово - 

патріотичної творчості учнівської молоді «За нашу свободу». 

Цьогоріч на конкурс надійшло 146 робіт з усіх областей України. Були 

представлені роботи у розділах: образотворче мистецтво (живопис, графіка, 

батик, 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: 

Антоненка Данила, вихованця загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 з 

профільним навчанням Краматорської міської ради Донецької області, за 

роботу «Ми єдині духом»;  

Афанас’єву Любов, вихованку Мукачівської загальноосвітньої школи І – ІІІ 

ступенів № 1 імені О.С. Пушкіна Мукачівської міської ради Закарпатської 

області, за роботу «Лист на фронт»; 

Барамідзе Анну, вихованку гуртка «Фольклорно-етнографічне 

краєзнавство» комунальному закладу Броварського районного центру 
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патріотичного виховання учнівської молоді Київської області, за роботу 

«Виборюючи Європейське право для молодої рідної держави»; 

Безкровну Ярославу, вихованку загальноосвітньої школи I-III ступенів №19 

міста Добропілля Донецької області, за роботу «Тато, вертайся живим!»; 

Білогаш Валерію, вихованку Хмельницького державного центру 

естетичного виховання учнівської молоді, за роботу «Україна»; 

Бобнєву Аліну, вихованку загальноосвітньої школи №8 міста Краматорська 

Донецької області, за роботу «Моя Україна»; 

Бондаренко Анастасію, вихованку навчально-виховного комплексу 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 – дошкільний навчальний заклад 

міста Добропілля  Донецької області, за роботу «Листи …і серце ожива»; 

Глекову Анну, вихованку загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 з 

профільним навчанням Краматорської міської ради Донецької області, за 

роботи «Біль», «Розмова»; 

Голуб Анастасію-Анну, вихованку Мукачівського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – гімназія» Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, за роботу «Герою наш!»; 

Горюхалову Дар’ю, вихованку загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 

з профільним навчанням Краматорської міської ради Донецької області, за 

роботу «Почуйте біль землі!»; 

Григанича Владислава, вихованця Хустського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Закарпатської області, за роботу «Ангели 

Донбасу»; 

Губу Катерину, вихованку загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 з 

профільним навчанням Краматорської міської ради Донецької області, за 

роботу «За Україну монолітом станемо!»;  

Дряшкабу Арсена, вихованця Мукачівської загальноосвітньої школи І – ІІІ 

ступенів № 2 імені Т.Г.Шевченка Мукачівської міської ради Закарпатської 

області, за роботу «Я повернусь переможцем»; 

Есманову Дар’ю, вихованку комунального закладу Путивльської районної 

ради – районний центр позашкільної роботи Сумської області, за роботу «За 

нашу свободу»; 

Євстігнєєву Тетяну, вихованку загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 

міста Краматорська Донецької області, за роботу «Ми готові до борні!»;  

Іванову Регіну, вихованку навчально-виховного комплексу I-III ступенів- 

ліцея міста Добропілля Донецької області, за роботу «Коли ми разом - нас не 

подолати»; 

Зеленську Маргариту, вихованку Червонянської загальноосвітньої школи I-

III ступенів Фастівського району Київської області, за роботу «Ми – центр 

Європи..»; 

Ковач Андріяну, вихованку Дусинської загальноосвітньої школи І – ІІІ 

ступенів Свалявської районної ради Закарпатської області, за роботу «Козак 

сьогодення»; 
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Куцин Поліну, вихованку загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

Калинівської сільської ради Тячівського району Закарпатської області, за 

роботу «За нашу свободу»; 

Лященко Валерію, ученицю загальноосвітньої школи І - III ступенів № 10 

міста Артемівська Донецької області, за роботу «…Я пишу вам з Донбасу, 

солдатики»; 

Максименко Миколу, вихованця Роменського центру позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю Сумської області, за роботу «За нашу свободу»; 

Мамітько Альону, вихованку Демʼянецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів, села Демʼянці Переяслав-Хмельницького району Київської області, за 

роботу «Війна»; 

Минько Софію, вихованку загальноосвітньої школи № 28 міста 

Краматорська Донецької області, за роботу «Україна єдина»; 

Мурзенко Єлизавету, вихованку навчально-виховного комплексу I-III 

ступенів- ліцея міста Добропілля Донецької області, за роботу «Янгол-

охоронець»; 

Осадчого Олексія, вихованця Краснопільського районного центру дитячої 

та юнацької творчості Сумської області, за роботу «За нашу свободу»; 

Пархомця Юрія, вихованця загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів міста 

Песецька Новоушицького району Хмельницької бласті, за роботу «Якщо в 

твоєму серці Україна»; 

Пидорича Ярослава, вихованця Демʼянецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів, села Демʼянці Переяслав-Хмельницького району Київської області, за 

роботу «Нехай світить ясне сонце»; 

Пирогову Анастасію, вихованку Ямпільського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Сумської області, за роботу «За нашу свободу»; 

Поляк Вікторію, вихованку Станції юних техніків Іршавської районної ради 

Закарпатської області, за роботу «Я хочу миру»; 

Пузирьова Микиту, вихованця загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 з 

профільним навчанням Краматорської міської ради Донецької області, за 

роботу « Воїну-захисникові»; 

Рітченко Інну, вихованку студії образотворчого мистецтва та дизайну 

Центру творчості дітей та юнацтва міста Києва Святошинського району, за 

роботу «Війна - розлука»; 

Рожок Анастасію, вихованку Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва, за роботу « Ми браття, козацького роду!»; 

Росоху Вікторію, вихованку Міжгірського районного Будинку дитячої 

творчості Закарпатської області, за роботу «За Україну»; 

Савченко Катерину, вихованку загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 

з профільним навчанням Краматорської міської ради Донецької області, за 

роботу «Я прагну миру на землі!»;  

Тімченко Дар’ю, вихованку загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 з 

профільним навчанням Краматорської міської ради Донецької області, за 

роботи «Ти так далеко – на війні…», «Тим, кого забрали  небеса»; 
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Українець Владиславу, вихованку загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№6 міста Шепетівки Хмельницької області, за роботу «Ми є. Були. І будем ми! 

й Вітчизна наша з нами»; 

Фінагеєву Анастасію, вихованку Новоушицької загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №2 села Комунар Хмельницької області, за роботу «До батьків»; 

Шарай Поліну, вихованку студії образотворчого мистецтва та дизайну 

Центру творчості дітей та юнацтва міста Києва Святошинського району, за 

роботу «Від щирого серця»; 

Юско Аделіну, вихованку Мукачівської загальноосвітньої школи І – ІІІ 

ступенів № 13 Мукачівської міської ради Закарпатської області, за роботу 

«Історія про загиблого солдата»; 

Якуш Ірину, вихованку Плужненського професійного аграрного ліцею, 

Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді 

Хмельницької області, за роботу «Спогади про війну»; 

Яржемську Руслану, вихованку Вищого професійного училища №25 міста 

Хмельницького, за роботу «Сон». 

 

1.2. Дипломом ІІ ступеня Українського державного центру позашкільної 

освіти: 

Адамець Ангеліну, вихованку загальноосвітньої школи №1 ім. М. 

Островського міста Шепетівки Хмельницької області, за роботу «Дякую за 

Мир!»; 

Блинду Яну, вихованку Міжгірського районного Будинку дитячої творчості 

Закарпатської області, за роботу «Квіти воїну»; 

Бондар Катерину, вихованку Хустського міського центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Закарпатської області, за роботу «Зустріч»; 

Веклюк Іванну, вихованку Рахівського районного центру науково-технічної 

творчості Закарпатської області, за роботу «На роздоріжжі»; 

Голодняка Віталія, вихованця Мукачівської загальноосвітньої школи І – ІІІ 

ступенів № 10 Мукачівської міської ради Закарпатської області , за роботу 

«Тернистий шлях до перемоги»; 

Горгунову Анастасію, вихованку спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 4 

з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, за роботу «Якби не війна»; 

Ерстенюка Петра, вихованця Перечинської загальноосвітньої школи-

інтернату І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради, за роботу  «Моя квітуча 

Україна»; 

Зайця Арсенія, вихованця загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

Тернівської сільської ради Тячівського району Закарпатської області, за роботу 

«Я хочу, щоб мир був у світі...»; 

Кириєнко Ірину, вихованку Середино-Будського центру дитячої та 

юнацької творчості Сумської області, за роботу «За нашу свободу»; 
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Клюсу Крістіну, вихованку Виноградівського районного центру 

позашкільної роботи з дітьми Закарпатської області , за роботу «Лист на 

фронт»; 

Корпач Анну, вихованку загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села 

Демʼянці Переяслав-Хмельницького району Київської області, за роботу «Мої 

мрії»; 

Матюхіну Руслану, вихованку Мелітопольської спеціалізованої школи I-III 

ступенів Запорізької області, за роботу № 23 «Лист герою»; 

Мигович Ангеліну, вихованку Голубинської загальноосвітньої школи І – ІІ 

ступенів Свалявської районної ради Закарпатської області, за роботу «Любіть 

Україну»; 

Непочесну Мілену, вихованку Середино-Будської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №1 Сумської області, за роботу «За нашу свободу»; 

Пилипа Назара, вихованця Хустського міського центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Закарпатської області, за роботу «Захисники»; 

Приходько Владу, вихованку загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 

міста Краматорська Донецької області, за роботу «Сину воїну-захисникові»; 

Пузирьова Микиту, вихованця загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 

міста Краматорська Донецької області, за роботи «За волю України»,«Воїну-

захисникові»; 

Росоху Анну, вихованку Буштинської гімназії - інтернату гуманітарного 

профілю І – ІІІ ступенів Буштинської селищної ради Тячівського району 

Закарпатської області, за роботу «Боже, бережи наших захисників»; 

Рошкович Анастасію, вихованку районної Станції юних техніків Іршавської 

районної ради Закарпатської області, за роботу «Тату, повертайся швидше 

додому!»; 

Рябуху Ангеліну, вихованку Ямпільського районного центру дитячої та 

юнацької творчості позашкільної роботи Сумської області, за роботу «За нашу 

свободу»; 

Садову Маргариту, вихованку комунального закладу Сумської обласної 

ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 

за роботу «За нашу свободу»; 

Сафонову Анастасію, вихованку Ямпільського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Сумської області, за роботу «За нашу свободу»; 

Тимошик Надію, вихованку спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 4 з 

поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, за роботу «Лист на фронт»; 

Фіголь Альону, ученицю Вільховецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів ім. Ф. С. Бацури села Вільховець Новоушицького району 

Хмельницької області, за роботу « Монолог-звертання «Пиши листи…»; 

Хабенко Олену, вихованку загальноосвітньої школи №9 міста Білицьке 

Добропільської міської ради , за роботу «Лист захиснику»; 

Хоменко Єлизавету, вихованку Роменського центру позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю Сумської області, за роботу «За нашу свободу»; 
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Цанько Тетяну, вихованку Свалявської гімназії Закарпатської області, за 

роботу «Наше майбутнє - мир»; 

Цоглу Катерину, вихованку спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 10 

Мукачівської міської ради Закарпатської області, за роботу «Лист воїну АТО»; 

Шевченка Івана, вихованця комунального закладу Центру дитячої та 

юнацької творчості Білопільської районної ради Сумської області, за роботу 

«За нашу свободу»; 

Шепу Іллю, вихованця спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 16 з 

поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, за роботу «Птаха свободи». 

 

1.3. Дипломом ІІІ ступеня Українського державного центру позашкільної 

освіти: 

Акоп’яна Давида, вихованця Станці юних техніків Іршавської районної 

ради Закарпатської області, за роботу «Україна – це Європа»; 

Безкоровайну Діану, вихованку загальноосвітньої школи №1 ім. М. 

Островського міста Шепетівки Хмельницької області, за роботу «Ми за Мир!»; 

Беллу Наталію вихованку Стройненської загальноосвітньої школи І – ІІ 

ступенів Свалявської районної ради Закарпатської області, за роботу 

«Турбота»; 

Бенцу Наталію, вихованку Станція юних техніків Іршавської районної ради 

Закарпатської області, за роботу «За свободу»; 

Блинду Яну, вихованку Міжгірського районного Будинку дитячої творчості 

Закарпатської області, за роботу «Лист до батька»; 

Бритікову Альону, вихованку комунального закладу Путивльської районної 

ради – районний центр позашкільної роботи Сумської області, за роботу «За 

нашу свободу»; 

Брояковську Дар’ю, вихованку Хустського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Закарпатської області, за роботу 

«Україна переможе»; 

Будревич Ренату, вихованку Мукачівської спеціалізованої школи І – ІІІ 

ступенів № 16 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів 

Мукачівської міської ради Закарпатської області, за роботу «Я мрію»; 

Буренко Валерію, вихованку дитячо-юнацького фізкультурно-спортивного 

клубу міста Білої Церкви Київської області, за роботу «Пташка Миру»; 

В’юн Яну, вихованку Недригайлівського районного будинку дітей та 

юнацтва Сумської області, за роботу «За нашу свободу»; 

Вийбер Наталію, вихованку Виноградівського районного центру 

позашкільної роботи з дітьми Закарпатської області , за роботу «Дякуємо за 

мирне небо над Україною»; 

Вовчок Аліну, вихованку загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

Буштинської селищної ради Тячівського району Закарпатської області, за 

роботу «Захиснику моєї Батьківщини»; 
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Губинця Михайла, вихованця спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 16 з 

поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Мукачівської міської 

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

Гузинець Медіну, вихованку Мукачівського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – гімназія» Закарпатської області, 

за роботу «Синьо-жовті листи»; 

Гунька Андрія, вихованця загальноосвітньої школи №1 ім. М. Островського 

міста Шепетівки Хмельницької області, за роботу« За Мир!»; 

Даш Наталію, вихованку Тернівської загальноосвітньої школи І – ІІІ 

ступенів Тернівської сільської ради Тячівського району Закарпатської області, 

за роботу «Україно моя!»; 

Дегтярьова Ростислава, вихованця комунальної установи Сумської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6, за роботу «За нашу свободу»; 

Дьологу Дениса, вихованця Демʼянецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Переяслав-Хмельницького району Київської області, за роботу «Любі, 

милі вояки»; 

Ерстенюка Петра, вихованця Перечинської загальноосвітньої школи-

інтернату І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради , за роботу «У серці 

кожного героя - Україна»; 

Зінченка Дмитра, вихованця комунального позашкільного навчального 

закладу «Палац дітей та юнацтва» Тростянецької районної ради Сумської 

області, за роботу «За нашу свободу»; 

Ільюшонок Ірину, вихованку загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 13 

Мукачівської міської ради Закарпатської області, за роботу «За мирне небо в 

Україні»; 

Істоміну Ангеліну, вихованку Ямпільського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Сумської області, за роботу «За нашу свободу»; 

Кіс Ірину, вихованку Міжгірського районного Будинку дитячої творчості 

Закарпатської області, за роботу «Молитва за воїнів»; 

Кіш Наталію, вихованку Виноградівського районного центру позашкільної 

роботи з дітьми Закарпатської області, за роботу «Молюсь за Україну»; 

Ковбасу Наталію, вихованку Кролевецького районного будинку дітей та 

юнацтва Сумської області, за роботу «За нашу свободу»; 

Когутич Ірину, вихованку Міжгірського районного Будинку дитячої 

творчості Закарпатської області, за роботу «На варті миру»; 

Марченко Тетяну, вихованку районного будинку дитячої та юнацької 

творчості Шосткинської районної ради Сумської області, за роботу «За нашу 

свободу»; 

Маширу Анастасію, вихованку Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 10 Донецької області, за роботу «Ми обов’язково переможемо!»; 

Мейсар Біанку, вихованку Мукачівської спеціалізованої школи І – ІІІ 

ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів 

Мукачівської міської ради Закарпатської області, за роботу «За нашу свободу»; 
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Метзгера Олександра-Михайла, вихованця центру позашкільної освіти 

Мукачівської міської ради Закарпатської області, за роботу «Я тут господар»; 

Михальчич Тетяну, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 

Тячівської районної ради Закарпатської області, за роботу «Ми за волю, ми за 

мир, за щасливу долю...»; 

Мочані Ніколетту, вихованку  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 11 

Мукачівської міської ради Закарпатської області, за роботу «Почуй мене, 

солдате»; 

Нахман Вікторію, вихованку Будинку школярів Свалявської районної ради 

Закарпатської області, за роботу «Листівка»; 

Новака Давида, вихованця студії образотворчого мистецтва Донецького 

обласного палацу дитячої та юнацької творчості міста Слов’янська, за роботу 

«На захисті»; 

Петрецьку Ольгу, вихованку Рахівського районного центру науково-

технічної творчості Закарпатської області, за роботу «Збережемо Україну»; 

Пецкара Мирослава, вихованця Будинку школярів Свалявської районної 

ради Закарпатської області, за роботу «Козачок»; 

Пільчук Поліну, вихованку комунального закладу Сумської обласної ради – 

обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, за 

роботу «За нащу свободу»; 

Плюшко Карину. вихованку Навчально-виховного комплексу села Торське 

Донецької області, за роботу «За нашу свободу»; 

Росоху Вікторію, вихованку Міжгірського районного Будинку дитячої 

творчості  Закарпатської області, за роботу «В очікуванні рідних додому»; 

Семанчик Івана, вихованця Великоберезнянського районного центру 

позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом Закарпатської області, за роботу «Я 

живу на своїй, Богом даній землі»; 

Сидоркіну Карину, вихованку комунального закладу Путивльської районної 

ради – районний центр позашкільної роботи; Сумської області, за роботу «За 

нашу свободу»; 

Скрипник Валерію, вихованку Яковлівської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів Артемівського району Донецької області, за роботу «Повертайся 

живим»; 

Слуцьку Маргариту, вихованку Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 10 з профільним навчанням Донецької області, за роботи «Сини 

Вітчизни пам’яттю стають», «Незламний український дух»; 

Старченко Яну, вихованку Глухівського районного будинку творчості 

школярів Сумської області, за роботу «За нашу свободу»; 

Тетюру Поліну, вихованку Ямпільського районного Центру дитячої та 

юнацької творчості Сумської області, за роботу «За нашу свободу»;  

Томищу Анастасію, вихованку Хустського районного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Закарпатської області, за роботу «На 

варті Батьківщини»; 
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Туряницю Юлію, вихованку Плосківської загальноосвітньої школи І – ІІІ 

ступенів Свалявської районної ради Закарпатської області, за роботу «На 

захисті України»; 

Тюрменко Катерину, вихованку Вишгородського Центру художньої 

творчості дітей,юнацтва та молоді «Дивосвіт» Київської області, за роботу 

«Мир на нашій землі»; 

Фороса Андрія, вихованця Міжгірського районного Будинку дитячої 

творчості Закарпатської області, за роботу «Мирне поле»; 

Юрьєва Микиту, вихованця загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10  

з профільним навчанням Краматорської міської ради Донецької області, за 

роботу «Підлий ворог». 

 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора  

Педоренко О. В. 

 

 

Директор                                                                                            Г. А. Шкура    
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