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25.09.2018р.             м. Київ                              № 09-18 

 

 

Про підсумки Всеукраїнського 

конкурсу творчості дітей та 

учнівської молоді «За нашу свободу» 

 
 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.01.2018             

№ 12 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти) Українським державним центром позашкільної 

освіти 25 вересня 2018 року підведені підсумки Всеукраїнського конкурсу 

творчості дітей та учнівської молоді «За нашу свободу». 

Цьогоріч на конкурс надійшло 652 роботи з 20 областей України, а саме: 

Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, 

Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, 

Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Херсонської, 

Хмельницької, Черкаської, 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»: 

Бадюка Василя, вихованця гуртка «Акварель» Судилківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Судилківської ОТГ Хмельницької 

області, за роботу «Тато-охоронець», керівник Сніховська Н.А.; 
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Бейник Наталію, вихованку Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Каланчацької селищної ради Херсонської області, за роботу «Вільна родина – 

вільна Україна!», керівник Процюк М.М.; 

Васильченка Богдана, вихованця КЗО «Межівська загальноосвітня школа               

І-ІІІ ступенів № 1» Межівської селищної ради Дніпропетровської області, за 

роботу «Охоронці», керівник Сачура Я.Ю.; 

Власенко Жасмін, вихованку Клесівської ЗЗСО І-ІІ ступенів Клесівської 

селищної ради Сарненського району Рівненської області, за роботу «Прошу 

зупинись!», керівник Грицкевич О.О.; 

Воробей Юлію, вихованку гуртка «Чарівна палітра» Хорупанської ЗОШ І-ІІ 

ступенів Бокіймівської сільської ради Рівненської області, за роботу «Мрія про 

щасливе майбуття», керівник Мних В.В.; 

Галак Анну, вихованку Конотопської дитячої художньої школи Сумської 

області, за роботу «До зустрічі, рідна матінко!», керівник Лященко О.М.; 

Гвоздік Анастасію, вихованку зразкової студії образотворчого мистецтва 

«Веселка» Комунального закладу позашкільної освіти Тростянецької міської 

ради «Палац дітей та юнацтва» Сумської області, за роботу «Дякую за нашу 

свободу», керівник Хижняк А.В.; 

Герман Олександру, вихованку гуртка «Палітра» Чернівецького обласного 

центру естетичного виховання «Юність Буковини», за роботу «Спокій у 

нашому домі», керівник Савчук В.В.; 

Гончарову Інну, вихованку народної студії образотворчого мистецтва 

«Полісяночка» Комунального закладу Ямпільського районного Центру дитячої 

та юнацької творчості Сумської області, за роботу «Хвилини спокою», керівник 

Бабаєв М.І.; 

Гуленко Ксенію, вихованку гуртка «Арт-дизайн» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

«Терноцвіт» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Пташкою до сонця поскладаю крила, аби рідного синочка від куль захистило», 

керівник Пересунько І.С.; 

Деменко Валерію, вихованку Вараської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 3 Рівненської області, за роботу «На сторожі миру, щастя і добра», 

керівник Катюха Л.Ф.; 

Жернакову Діану, вихованку КПНЗ «Нікопольський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Нікопольської міської ради Дніпропетровської області, за 

роботу «Мирний час», керівник Голуб В.В.; 

Житнік Вероніку, вихованку Херсонської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 37                             

ім. В. Дробота, за роботу «Оберігай, допомагай і зігрівай», керівник Гринь О.Л.; 

Зінченко Марію, вихованку зразкової студії образотворчого мистецтва 

«Веселка» Комунального закладу позашкільної освіти Тростянецької міської 

ради «Палац дітей та юнацтва» Сумської області, за роботу «Ангел-

Хранитель», керівник Хижняк А.В.; 
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Зубореву Катерину, вихованку гуртка «Малюнок та живопис» Центру 

дитячої та юнацької творчості військово-цивільної адміністрації міста Торецька 

Донецької області, за роботу «Уболіваю за Україну», керівник Іноземцева Н.О.; 

Ільченко Дарію, вихованку гуртка «Український сувенір» Судобицької 

ЗОШ І-ІІ ступенів Рівненської області, за роботу «Ще усміхнеться Україна», 

керівник Фонова М.В.; 

Катасонову Ірину, вихованку гуртка «Палітра» Позашкільного навчального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської 

ради» Полтавської області, за роботу «Україна європейське майбутнє», 

керівник Ігнатюк А.С.; 

Ковбасюк Вікторію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Комунальної установи Сумської спеціальної загальноосвітньої школи, за 

роботу «Нескорені», керівник Левік А.О.; 

Корнієнко Маргариту, вихованку гуртка образотворчого мистецтва 

Липоводолинського районного будинку для дітей та юнацтва Сумської області, 

за роботу «Ми молимось за Вас», керівник Купка Л.М.; 

Кравцова Нікіту, вихованця гуртка «Світ фантазій» Чернівецького ОЦЕВ 

«Юність Буковини», за роботу «Україна за свободу», керівник Ліварюк О.П.; 

Кучерук Маргариту, вихованку гуртка «Майстерня чудес» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, за роботу «Голуб миру», керівник Кучерук А.Б.; 

Куцин Поліну, вихованку гуртка образотворче мистецтво «Дитячий 

вернісаж» Тячівського районного Центру дитячої та юнацької творчості 

Закарпатської області, за роботу «Живими повертайтеся, синочки…», керівник 

Герич Т.М.; 

Лису Катерину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Конотопської 

дитячої художньої школи Сумської області, за роботу «Всім, хто нас оберігає», 

керівник Ракітіна О.В.; 

Мотовілову Аліну, вихованку студії образотворчого мистецтва «Народний 

художній колектив» ПНЗ «Міський Палац дитячої та юнацької творчості»                   

м. Запоріжжя, за роботу «Дочекалися», керівник Арсієнко О.Л.; 

Наскалову Ірину, вихованку гуртка «Дитячий вернісаж» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, за роботу «І буде на Вкраїні мир», керівник                    

Кливак Ю.О.; 

Науменко Валерію, вихованку гуртка образотворчого мистецтва Буринської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 імені В.М.Кравченка Сумської області, 

за роботу «За нашу свободу», керівник Кукуруза С.В.; 

Пирогову Анастасію, вихованку Народної студії образотворчого мистецтва 

«Полісяночка» Комунального закладу Ямпільського районного Центру дитячої 

та юнацької творчості Сумської області, за роботу «Довгоочікувана зустріч», 

керівник Бабаєва В.Г.; 

Розман Софію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Тячівського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Закарпатської області, за 
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роботу «Рідні браття безстрашно і з гідністю захищайте нас від катів…», 

керівник Розман М.А.; 

Савича Владислава, вихованця гуртка «Сяйво» вищого професійного 

училища № 22 м. Сарни Рівненської області, за роботу «Навіки разом», 

керівник Кібиш Д.М.; 

Саітова Арсена, вихованця Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Каланчацької селищної ради Херсонської області, за роботу «За свободу, 

браття!», керівник Процюк М.М.; 

Саприкіна Віктора, вихованця дизайн-студії «Сувенір» Білозерського 

освітньо-культурного центру Добропільської міської ради Донецької області, за 

роботу «Сплять солодко малюки, захищають їх батьки», керівник Лєпілєна 

Л.Ч.; 

Сапронову Катерину, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва ПНЗ «Міський Палац дитячої та юнацької творчості» 

м. Запоріжжя, за роботу «Голуб миру», керівник Арсієнко О.Л.; 

Сиргі Крістіну, вихованку Станівецького НВК Чернівецької області, за 

роботу «На передовій», керівник Яценюк В.Д.; 

Смірнову Вікторію, вихованку Народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва ПНЗ «Міський Палац дитячої та юнацької творчості» 

м. Запоріжжя, за роботу «Він захищає рідну землю», керівник Татаринова А.Г.; 

Собакинських Руслана, вихованця Мангушської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 2 відділу освіти Мангушської райдержадміністрації Донецької 

області, за роботу «До перемоги!», керівник Коломоєць Т.В.; 

Совершенного Юрія, вихованця гуртка олійного живопису «COLORROOM» 

Оболонського району м.Києва, за роботу «Захисник», керівник Совершенна 

Ю.М.; 

Сойму Марію, вихованку студії образотворчого мистецтва Тячівського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Закарпатської області, за 

роботу «Захистимо кордони України, стояти будем до кінця», керівник 

Томишинець О.І.; 

Тетюру Поліну, вихованку Народної студії образотворчого мистецтва 

«Полісяночка» Комунального закладу Ямпільського районного Центру дитячої 

та юнацької творчості Сумської області, за роботу «Листи з дому», керівник 

Бабаєва В.Г.; 

Чекета Матвія, вихованця гуртка олійного живопису «COLORROOM» 

Оболонського району м.Києва, за роботу «Хліб», керівник Совершенна Ю.М.; 

Чухрій Анна, вихованку студії образотворчого мистецтва «Народний 

художній колектив» ПНЗ «Міський Палац дитячої та юнацької творчості» м. 

Запоріжжя, за роботу «Птахи миру», керівник Арсієнко О.Л.; 

Шарову Ангеліну, вихованку гуртка «Художньо оброблена соломка» 

Овруцької зразкової Малої академії народних мистецтв та ремесел Овруцької 

міської ради Житомирської області, за роботу «Захисти мене!», керівник 

Климович М.Ю.; 
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Юркову Наталію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» КПНЗ 

«Центр позашкілля Сокирянської міської ради» Чернівецької області, за роботу 

«Захисник України», керівник Гонца С.В.; 

Юрченка Богдана, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» 

Комунального закладу «Волноваський районний будинок дитячої та юнацької 

творчості» Волноваської районної ради Донецької області, за роботу «Таран», 

керівник Шпіньова Л.О.; 

Яковину Ростислава, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» КПНЗ 

«Центр позашкілля Сокирянської міської ради» Чернівецької області, за роботу 

«За волю і щасливу долю», керівник Гонца С.В; 

Азенко Дар’ю, вихованку гуртка «Іграшки» КЗ «Вінницький районний 

будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької області, за роботу «АТО», 

керівник Остапенко С.М.; 

Буру Марину, вихованку гуртка «Художня вишивка» КЗ «Вінницький 

районний будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької області, за 

роботу «Мирна Україна», керівник Остапенко С.М.; 

Сташко Поліну, вихованку Зразкової аматорської дитячої студії 

декоративно-ужиткового мистецтва «Гостина» Сосонського СБК Вінницької 

області, за роботу «Козацькому роду-нема переводу», керівник Остапенко 

С.М.; 

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

Баландюк Марту, вихованку драматичного гуртка «Зорецвіт» Львівського 

вищого професійного училища дизайну та будівництва, за роботу «Сини – 

герої…», керівник Войтович Т.І.; 

Бистро Анну, вихованку Верхньорогачицької опорної ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Херсонської області, за роботу «Слава Україні!», керівник Баклажова С.А.; 

Бойко Наталію, вихованку літературної студії «Первоцвіт» 

Володимирецького районного колегіуму Рівненської області, за роботу 

«Напутнє слово патріоту», керівники Дядечко Р.П., Войтович Н.М.; 

Вовк Марію, вихованку драматичного гуртка Львівського міжрегіонального 

вищого професійного училища автомобільного транспорту та будівництва, за 

роботу «Сьогодні Україна у вогні…», керівник Бачинська О.П.; 

Дітковського Іллю, вихованця гуртка «Культура мови та спілкування» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, за роботу «Буду я тихесенько молитися…», керівник 

Дітковська Л.О.; 

Жосан Юлію, вихованку Черкаської гімназії № 9 імені О.М.Луценка 

Черкаської міської ради Черкаської області, за роботу «Лист Воїнам Добра», 

керівник Голінько Ю.А.; 

Казанчук Софію, вихованку гуртка «Берегиня» ДНЗ «Рівненське ВПУ 

ресторанного сервісу і торгівлі», за роботу «Горе матері», керівник Гулюк С.В.; 

Климовича Богдана, вихованця Семенівської гімназії № 2 Семенівської 

міської ради Чернігівської області, за роботу «Виросту, буду як тато…», 

керівник Горєлая О.О.; 
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Коломейка Богдана, вихованця літературно-драматичного гуртка 

«Кераміка» Стебницького професійного ліцею Львівської області, за роботу 

«Розбиті ілюзії», керівник Якимів Л.М.; 

Кочергіну Інну, вихованку Шепетівського НВК № 1 ім. Героя України 

М.Дзявульського Хмельницької області, за роботу «Листи на фронт», керівник 

Кочергіна Л.М.; 

Макарову Анну, вихованку літературної майстерні клубу «Лідер» 

Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської міської ради, за роботу 

«Лист коханому», керівник Адвокатова С.І.; 

Опальчук Ольгу, вихованку Нововоронцовської ЗОШ № 1 Херсонської 

області, за роботу «Здравствуй, мужній воїне», керівник Козир Л.М.; 

Смовського Максима, вихованця Остерського Будинку творчості дітей та 

юнацтва Чернігівської області, за роботу «Таткові на фронт», керівник 

Смовська І.Ю.; 

Тимошенко Світлану, вихованку літературно-поетичної патріотичної студії 

«Надія України» Сиваської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

Новотроїцького району Херсонської області, за роботу «Лист на фронт»; 

Ткача Дмитра, вихованця Князегригорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Великолепетиського району Херсонської області, за роботу «Я мрію про 

щасливу Україну», керівник Супрун Т.П.; 

Шевчука Олександра, вихованця Олександрівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Новотроїцького району Херсонської області, за роботу «Лист», 

керівник Огарко І.В. 

1.2. Дипломом ІІ ступеня Українського державного центру позашкільної 

освіти у розділі:  

«Образотворче мистецтво»: 

Аністратенко Сніжану, вихованку народного гуртка декоративно-

ужиткового мистецтва «Юний художник» Чорнобаївського районного центру 

дитячої та юнацької творчості Черкаської області, за роботу «Сила добра», 

керівник Стеблина О.П.; 

Бешкарьову Анастасію, вихованку Криворізької загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 117 Дніпропетровської області, за роботу «Ти захищаєш єдність 

Батьківщини, щоб панував завжди в нас мир», керівник Судавцова С.В.; 

Борщика Максима, вихованця студії образотворчого мистецтва 

Сенчанського Будинку дитячої та юнацької творчості Лохвицького району 

Полтавської області, за роботу «Крізь полум’я до перемог», керівник  Бандурко 

Н.В.; 

Горай Ольгу, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» ДНЗ «Центр 

сфери обслуговування м. Житомира», за роботу «Надіємось і віримо у мирне 

майбутнє»; 

Даценка Назара, вихованця гуртка олійного живопису «COLORROOM» 

Оболонського району м.Києва, за роботу «Крим - Україна», керівник 

Совершенна Ю.М.; 
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Демчука Олександра, вихованця Шепетівського навчально-виховного 

закладу у складі: «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей ім. Героя 

України М.Дзявульського» Хмельницької області, за роботу «Повертайся 

додому живим, здоровеньким!», керівник Вітковська С.Р.; 

Задніпряного Костянтина, вихованця Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Каланчацької селищної ради Херсонської області, за роботу «За нашу правду і 

свободу, за наше щастя і добро!», керівник Біляченко Н.О.; 

Карнаухову Любов, вихованку гуртка «Креативне рукоділля» Станції юних 

техніків відділу освіти Добропільської міської ради Донецької області, за 

роботу «Шлях до перемоги», керівник Жукотська К.М.; 

Карпенко Вероніку, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва ПНЗ «МПДЮТ» м. Запоріжжя, за роботу «Світ без 

війни – це любов в кожному серці», керівник Татаринова А.Г.; 

Корнійчук Дарину, вихованку Золотобалківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Херсонської області, за роботу «Повертайтеся додому», керівник Лисейко Н.Ф.; 

Куща Михайла, вихованця Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 108 Дніпропетровської області, за роботу «Кіборг», керівник Буряк 

Ю.С.; 

Левченкову Руслану, вихованку Комунальної установи Сумської середньої 

школи І-ІІІ ступенів №10, за роботу «Ми –українці!», керівник Саєнко І.В.; 

Линовицького Дениса, вихованця гуртка образотворчого мистецтва 

«Вернісаж» Гребінківського Центру дитячої та юнацької творчості 

Гребінківської міської ради Полтавської області, за роботу «Герої України», 

керівник Макогон О.В.; 

Луцьку Анастасію, вихованку гуртка «Прикладні мистецтва» Ріпкинського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за 

роботу «Ми за надійними спинами українських військових – благослови їх, 

Батьківщино-мати»; 

Матюніну Галину, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва ПНЗ «Міський Палац дитячої та юнацької творчості» 

м. Запоріжжя, за роботу «Діти просять миру», керівник Арсієнко О.Л.; 

Микицей Ольгу, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Богородчанського районного будинку дитячої та юнацької творчості Івано-

Франківської області, за роботу «Молитва за солдата», керівник Лецин І.В.; 

Могилевець Юлію, вихованку гуртка «Дивосвіт» КПНЗ «Березнянський 

будинок дитячої та юнацької творчості» Чернігівської області, за роботу 

«Незламна Україна», керівник Пономаренко С.П.; 

Наконечного Євгена, вихованця гуртка «Пізнаємо рідний край» КЗ 

«Степанський БДМ» Рівненської області, за роботу «Небесний оберіг», 

керівник Катеринчик І.В.; 

Науменка Артура, вихованця Херсонської гімназії № 1, за роботу «За нашу 

свободу!», керівник Онопрієнко Т.М.; 

Ніцук Уляну, вихованку гуртка «Калейдоскоп творчості» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 
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«Терноцвіт» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Ангел Надії, принеси мир Україні», керівник Ніцук Д.В.; 

Новік Катерину, вихованку творчого об’єднання образотворчого мистецтва 

«Чарівний пензлик» Сумського районного будинку дітей та юнацтва, за роботу 

«Війна та мир», керівник Карпенко В.В.; 

Олефіренко Любов, вихованку гуртка «Декоративно-прикладне мистецтво» 

Лубенського районного центру дитячої та юнацької творчості Лубенської 

районної ради Полтавської області, за роботу «Україна свою долю вишивала», 

керівник Манойленко Л.Ф.; 

Олещенко Катерину, вихованку «Зразкового художнього колективу» студії 

«Малюнок та живопис» Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва, за 

роботу «Герої – охоронці нашого майбутнього», керівник Красний Е.К.; 

Плєхова Івана, вихованця Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Каланчацької селищної ради Херсонської області, за роботу «Знай! До раю 

рабів не пускають!», керівник Процюк М.М.; 

Повх Вікторію, вихованку Горностаївського закладу повної загальної освіти 

№ 1 імені Героя Радянського Союзу Цвіка С.С. Херсонської області, за роботу 

«З думкою про Україну», керівник Боянецька Є.М.; 

Пруську Ольгу, вихованку Шепетівського навчально-виховного комплексу 

№ 3 у складі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Н.Рибака та ліцею з 

посиленою військово-фізичною підготовкою» Хмельницької області, за роботу 

«Зустріч», керівник Фомюк М.В.; 

Рибченко Анастасію, вихованку гуртка «Юний художник» КЗ 

«Верхівцевський БДЮ» Дніпропетровської області, за роботу «Блакитне небо і 

поле широке, лікують криваві у серці сліди», керівник Повод М.В.; 

Ростову Олександру, Ростову Марію, Чих Вероніку, вихованок 

Мангушської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 відділу освіти 

Мангушської райдержадміністрації Донецької області, за роботу «Молюсь за 

тебе, Україно!», керівник Коломоєць Т.В.; 

Рубан Марію, вихованку Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 61 Дніпропетровської області, за роботу «Війна, мов маками 

Вкраїну засіває…», керівник Клементьєва С.А.; 

Селезень Софію, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва ПНЗ «Міський Палац дитячої та юнацької творчості» 

м. Запоріжжя, за роботу «Дитячі мрії про повернення додому», керівник 

Арсієнко О.Л.; 

Тарасюк Вероніку, вихованку гуртка «Розпис на склі» Комунального 

закладу «Районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Березнівської 

районної ради Рівненської області, за роботу «Я знаю грамоту свободи – її 

підписують мечі!», керівник Ладецька В.В.; 

Хотинську Анжеліку, вихованку гуртка «Чарівний олівець» КЗ 

«Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» 

Волноваської районної ради Донецької області, за роботу «Не сумуй, це все – 

для тебе!», керівник Філоненко Т.О.; 
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Шевченко Анастасію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Станції 

юних техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецька Донецької 

області, за роботу «З вірою у майбутнє», керівник Старовойтова Н.А.; 

Шпитальну Лілію, вихованку КЗПО «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Семенівської міської ради Чернігівської області, за роботу «Ми вдячні вам…», 

керівник Солодовнік Л.В.; 

Юхананова Аркадія, вихованця Марганецької спеціалізованої природничо-

математичної школи І-ІІІ ступенів № 11 Марганецької міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «За нашу свободу»; 

Вітер Вікторію, вихованку Зразкової аматорської дитячої студії 

декоративно-ужиткового мистецтва «Гостина» Сосонського СБК Вінницької 

області, за роботу «Щасливе дитинство», керівник Остапенко С.М.; 

Лунік Дарину, вихованку Зразкової аматорської дитячої студії декоративно-

ужиткового мистецтва «Гостина» Сосонського СБК Вінницької області, за 

роботу «Ангел», керівник Остапенко С.М.; 

Дорошенко Олександру, вихованку гуртка «Іграшки» КЗ «Вінницький 

районний будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької області, за 

роботу «Україна-єдина», керівник Остапенко С.М.; 

Дорошенко Наталію, вихованку гуртка «Іграшки» КЗ «Вінницький 

районний будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької області, за 

роботу «Барви осені», керівник Остапенко С.М. 

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

Берестеня Андрія, вихованця Золотобалківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Херсонської області, за роботу «Заплакані очі, твої Україно…», керівник 

Шлякова Г.А.; 

Бондарчука Максима, вихованця гуртка «Культура дозвілля» Маневицького 

районного Центру творчості дітей та юнацтва Волинської області, за роботу 

«Лист солдату», керівник Мельник О.А.; 

Бондурко Юлію, вихованку гуртка «Пізнай себе» Гмирянської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Чернігівської області, за роботу «Лист солдату», керівник Кузьменко 

Я.С.; 

Галушка Богдана, вихованця історико-краєзнавчого гуртка «Спогад» 

Орв’яницького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» Рівненської області, за роботу 

«Лист солдату», керівник Галушко Т.М.; 

Жовтанюк Іванну, вихованку національно-патріотичного гуртка «Патріот» 

Державного професійно-технічного навчального закладу «Сарненський 

професійний аграрний ліцей» Рівненської області, за роботу «Неоголошена 

війна», керівник Белік О.Л.; 

Єфимчук Софію, вихованку Луцького ліцею Луцької міської ради 

Волинської області, за роботу «Захиснику України», керівник Герлинська Т.Л.; 

Ілєнду Марину, вихованку гуртка війського-патріотичного виховання 

«Ніхто крім нас» Херсонського професійного ліцею харчової промисловості, за 

роботу «Воїну АТО», керівник Царюченко В.І.; 
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Котяй Олену, вихованку гуртка «Проби пера» Опорного закладу «Малівська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів» Рівненської області, за роботу «Хлібом хай пахнуть поля», 

керівник Якимович Г.Є.; 

Кузьменка Богдана, вихованця гуртка «Мистецтво живого слова» 

Комунального закладу позашкільної освіти «Божедарівського будинку дитячої 

та юнацької творчості» Дніпропетровської області, за роботу «Солдат на 

сторожі», керівник Кузьменко О.В.; 

Крупу Анну, вихованку літературно-поетичної патріотичної студії «Надія 

України» Сиваської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Новотроїцького 

району Херсонської області, за роботу «Я хочу, щоб мій лист знайшов 

солдата»; 

Кучер Олену, вихованку гуртка «Я лідер» Шепетівського міського центру 

дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «Мир це…», 

керівник Шевчук Л.М.; 

Маслянчук Оксану, вихованку гуртка «Літературна творчість» Тріскинської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Рівненської області, за роботу «Від щирого серця», керівник 

Параниця І.Д.; 

Міщенка Назара, вихованця гуртка «Юні музеєзнавці» Голопристанської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням предметів 

філологічного та природничо-математичного циклів Херсонської області, за 

роботу «За нашу свободу», керівник Чабанова О.М.; 

Пасько Софію, вихованку Марганецької СЗОШ № 9 Дніпропетровської 

області, за роботу «Я дякую тобі, солдате», керівник Редько Б.Б.; 

Підкошену Дарію, вихованку гуртка «Шкільна риторика» Руськополянської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Черкаського району Черкаської області, за роботу 

«лише завдяки тобі», керівник Шендрик В.І.; 

Рудницьку Юлію, вихованку гуртка «Юний журналіст» ДНЗ «Малинський 

професійний ліцей» Житомирської області, за роботу «Чекаю на тебе, 

солдате!»; 

Сальгаба Рауфа, вихованця Нововоронцовської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 

Херсонської області, за роботу «Мрії», керівник Маменчук Т.О.; 

Склянчук Анну, вихованку Любомльського ЗЗСО № 2 Волинської області, 

за роботу «Поезія моєї душі…», керівник Хомич Л.Ф.; 

Струк Олену, вихованку Нововоронцовської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 

Херсонської області, за роботу «Душею за мир», керівник Шевчик В.І.; 

Трушковську Анжеліку, вихованку Тараканівського ліцею Тараканівської 

сільської ради Рівненської області, за роботу «Лист на фронт», керівник 

Ковальчук О.А.; 

Хоміцьку Марію, вихованку Глибоцького ліцею Чернівецької області, за 

роботу «Солдате, ти Ангел-Хранитель», керівник Коврик Н.М.; 

Цабан Каріну, вихованку Дубровицького навчально-виховного комплексу 

«Ліцей-школа» Рівненської області, за роботу «Лист солдату», керівник Горун 

Г.В.; 
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Шидловську Іванну, вихованку ЗЗСО № 7 м. Кам’янець-Подільський 

Хмельницької області, за роботу «Збірка віршів «Навіяне війною». 

1.3. Дипломом ІІІ ступеня Українського державного центру позашкільної 

освіти у розділі: 

 «Образотворче мистецтво»: 

Аніськову Маргариту, вихованку студії «Колор-світ» КПНЗ «Центр дитячої 

та юнацької творчості» ДМР м. Дніпро, за роботу «Зустріч героя», керівник 

Бровко І.Д.; 

Бондарєву Віталіну, вихованку студії образотворчого мистецтва «Веселка» 

Комунального закладу позашкільної освіти Тростянецької міської ради «Палац 

дітей та юнацтва» Сумської області, за роботу «Збережи мою країну», керівник 

Лахтарина Н.С.; 

Бубенока Єгора, вихованця гуртка «Народна художня творчість» 

Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, за роботу «ЗСУ завжди на 

варті», керівник Костенко Т.М.; 

Буряк Катерину, вихованку Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 108 Дніпропетровської області, за роботу «Янгол-охоронець», 

керівник Буряк Ю.С.; 

Ващенка Данила, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» КЗ 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості», за роботу 

«Війну долають небайдужі!», керівник Ігуменцева-Тесленко Н.В.; 

Волошенюка Олександра, вихованця Тарашанської ЗОШ Чернівецької 

області, за роботу «Розірвемо кайдани», керівник Резничук Л.І.; 

Голік Анну, вихованку народного гуртка декоративно-ужиткового 

мистецтва «Юний художник» Чорнобаївського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Черкаської області, за роботу «Хай буде сонячним 

дитинство»; 

Голенко Анастасію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Білозерського РЦТДЮ Херсонської області, за роботу «З патріотизмом в 

серці», керівник Забудська Л.П.; 

Грабко Юлію, вихованку Новотроїцької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 

Херсонської області, за роботу «За нашу свободу», керівник Гладка А.В.; 

Громніцького Дениса, вихованця Довжоцького НВК І-ІІІ ступенів, колегіум 

Хмельницької області, за роботу «Києво-Печерська лавра», керівник                         

Мельник Х.В.; 

Губу Івана, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» КЗ «Волноваський 

районний будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради 

Донецької області, за роботу «Аеропорт», керівник Шпіньова Л.О.; 

Демченко Дар’ю, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва ПНЗ «Міський Палац дитячої та юнацької творчості» 

м. Запоріжжя, за роботу «Дитячі мрії про мандрівку світом», керівник Арсієнко 

О.Л.; 

Діденко Альбіну, вихованку зразкової студії образотворчого мистецтва 

«Роменцвіт» Роменського центру позашкільної освіти та роботи з талановитою 
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молоддю імені Івана Кавалерідзе Сумської області, за роботу «Два кольори мої, 

два кольори…», керівник Рудик Л.Г.; 

Дорожу Віру, вихованку гуртка «Акварель» Судилківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Хмельницької області, за роботу «В 

дитячих очах!», керівник Сніховська Н.А.; 

Дубіну Ганну, вихованку Ялтинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 1 відділу освіти Мангушської райдержадміністрації Донецької області, за 

роботу «Молитва», керівник Воловікова І.О.; 

Жирну Мар’яну, вихованку Геронимівської філії художньої школи 

Черкаської районної ради Черкаської області, за роботу «Україна сумує за…», 

керівник Крижановська І.Г.; 

Жучкову Вероніку, вихованку КПНЗ «Нікопольський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Нікопольської міської ради Дніпропетровської області, за 

роботу «Перед боєм», керівник Голуб В.В.; 

Загуру Євгенію, вихованку гуртка «Декоративний розпис» 

Старокостянтинівського міського Центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, за роботу «Душа вільного народу», керівник Процик 

О.О.; 

Зінченко Маргариту, вихованку гуртка «Веселка» Комунального 

позашкільного навчально-виховного закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості» відділу освіти Синельниківської міської ради Дніпропетровської 

області, за роботу «Чекаю на тебе, свобода», керівник Строна М.В.; 

Калуцьку Анну, вихованку Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Новотроїцького району Херсонської області, за роботу «Молюся за 

тебе»; 

Калюх Богдану, вихованку Луцького ліцею Луцької міської ради 

Волинської області, за роботу «З нами Бог!!!», керівник Герлинська Т.Л.; 

Качкарду Вікторію, вихованку гуртка декоративно-прикладного мистецтва 

Куликівського районного центру позашкільної освіти Чернігівської області, за 

роботу «Чекаєм на тебе я і весна», керівник Качкарда Г.О.; 

Кіпран Валерію, вихованку гуртка «Акварель» Судилківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Судилківської ОТГ Хмельницької 

області, за роботу «Захистимо майбутнє!», керівник Сніховська Н.А.; 

Клевету Данила, вихованця Новомар’ївської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Миколаївської області, за роботу «Руки геть від моєї країни», керівник Гірієнко 

С.М.; 

Климович Крістіну, вихованку гуртка «Чарівні фарби» Софіївського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня-ясла-садок» 

Херсонської області, за роботу «Захисники Вітчизни – ДІТЯМ!», керівник 

Скрипник Н.М.; 

Ковальчук Аліну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» КПНЗ 

«Володимирецький районний Будинок школярів та юнацтва» Рівненської 

області, за роботу «Мирне небо і щасливі мами, хай таке майбутнє буде в нашої 

держави», керівник Мороз М.В.; 
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Ковбасу Наталію, вихованку гуртка «Чарівна палітра» Кролевецького 

будинку дітей та юнацтва Сумської області, за роботу «Погляд…», керівник 

Дера-Глушко Ю.О.; 

Козлову Аріну, вихованку гуртка «Початкове малювання» Дитячого 

оздоровчо-екологічного центру Оболонського району м.Києва, за роботу 

«Україна єдина», керівник Рябчук А.В.; 

Коломойця Олексія, вихованця гуртка «Кольори веселки» Калинівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Великоолександрівського району Херсонської області, за 

роботу «Український солдат на сторожі миру», керівник Н.М.; 

Костюк Яну, вихованку гуртка «Мастихін» Комунального закладу «Будинок 

школяра Любомльської міської ради» Волинської області, за роботу «Ми за 

мир», керівник Савич І.Б.; 

Лебець Єву, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Охтирського 

міського центру позашкільної освіти – Мала академія наук Сумської області, за 

роботу «Батько-захисник», керівник Охромєєва А.В.; 

Лихачову Катерину, вихованку Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 42 Дніпропетровської області, за роботу «Воїни світла, воїни 

добра», керівник Кандаурова А.С.; 

Мартиненко Поліну, вихованку гуртка «Майстерня юних дизайнерів» 

Чернівецького міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, 

за роботу «Міцно тримаємо прапор свободи», керівник Гутафель-Мартиненко 

С.В.; 

Марченка Олега, вихованця Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 108 Дніпропетровської області, за роботу «Супер мен», керівник 

Буряк Ю.С.; 

Медведчук Катерину, вихованку гуртка «Художня майстерня» 

Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, за роботу «Жоден ворог не 

пройде», керівник Свібович Т.В.; 

Мілейко Ольгу, вихованку гуртка «Талановиті пальчики» Вільшанської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Чернігівської області, за роботу «Разом переможемо», 

керівник Захарченко В.О.; 

Микитюк Яну, вихованку Привороцької ЗОШ Чернівецької області, за 

роботу «Хай янголи оберігають вас», керівник Шотропа Л.Г.; 

Мисько Олександру, вихованку Херсонської гімназії № 1, за роботу «Ангел 

України», керівник Агаркова В.В.; 

Мотовілову Аліну, вихованку студії образотворчого мистецтва «Народний 

художній колектив» ПНЗ «Міський Палац дитячої та юнацької творчості» м. 

Запоріжжя, за роботу «На свято Незалежності», керівник Арсієнко О.Л.; 

Музику Валерію, вихованку гуртка «Народна художня творчість» 

Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, за роботу «Хочемо миру!», 

керівник Красюкову М.С.; 

Навалову Тетяну, вихованку Козаче-Лагерського закладу початкової, 

базової середньої освіти імені Героя Соціалістичної Праці Квакуші Миколи 
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Степановича Херсонської області, за роботу «Захисник нашої країни», керівник 

Чуча О.А.; 

Нечипоренко Тетяну, вихованку гуртка «Майстерня слова» Борзнянського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за 

роботу «Мир без війни», керівник Арендар Н.М.; 

Ніцук Уляну, вихованку гуртка «Калейдоскоп творчості» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

«Терноцвіт» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Чекаю тебе, тато», керівник Ніцук Д.В.; 

Носаль Валентину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Центр розвитку та 

творчості дітей та юнацтва» смт. Голоби Волинської області, за роботу «Нехай 

у небо відлітають журавлі, а ви назавжди залишайтеся живими на землі!», 

керівник Щесюк І.І.; 

Папенко Діану, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Станції юних 

техніків Краматорської міської ради Донецької області, за роботу «Приїхав 

тато», керівник Триценко С.В.; 

Пікузу Юлію, вихованку Коропського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Чернігівської області, за роботу «Зупиніть війну!», керівник 

Баранова Т.С.; 

Пінчук Марію, вихованку гуртка «Декоративно-прикладного мистецтва» 

Куликівського районного центру позашкільної освіти Чернігівської області, за 

роботу «Ні війні!», керівник Качкарда Г.О.; 

Питову Аліну, вихованку Народної студії образотворчого мистецтва 

«Фантазія» ЦДЮТ м. Добропілля Донецької області, за роботу «Ми за мир!», 

керівник Кімеріна А.М.; 

Пономаренко Юліанну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Станції юних техніків Управління освіти Краматорської міської ради Донецької 

області, за роботу «Повертайся, мамо!», керівник Триценко С.В.; 

Попович Іванну, вихованку гуртка «Акварель» Судилківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Хмельницької області, за роботу «На 

своїй землі», керівник Сніховська Н.А.; 

Порицьку Анастасію, вихованку гуртка «Веселка» Новотроїцького Будинку 

дитячої та юнацької творчості Херсонської області, за роботу «Україночка», 

керівник Шульга І.Л.; 

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

юнацької творчості» м. Дніпро, за роботу «Вірні друзі», керівник Бровко І.Д.; 

Ростову Олександру, вихованку Мангушської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 2 відділу освіти Мангушської райдержадміністрації Донецької 

області, за роботу «Мир та злагода», керівник Коломоєць Т.В.; 

Рубан Ганну, вихованку Марганецької спеціалізованої природничо-

математичної школи І-ІІІ ступенів № 11 Марганецької міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «За нашу свободу»; 
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Савченко Вікторію, вихованку гуртка «Кольори веселки» Калинівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Великоолександрівського району Херсонської області, за 

роботу «Це – моя Україна», керівник Крошко Н.М.; 

Саматову Юлію, вихованку гуртка «Прикладні мистецтва» Ріпкинського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за 

роботу «Донецький аеропорт:…і на оновленій землі врага не буде, 

супостата…»; 

Сапожник Аліну, вихованку гуртка «Веселковий дивосвіт» Комунального 

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

ради» Волинської області, за роботу «Загояться пекучі рани України», керівник 

Янчук О.А.; 

Сергійчук Дарину, вихованку художньої студії «Чарівна палітра» 

Маневицького районного Центру творчості дітей та юнацтва Волинської 

області, за роботу «З Україною в серці», керівник Мельник О.А.; 

Сердюк Тетяну, вихованку студії образотворчого мистецтва Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «За нашу 

свободу», керівник Бондар Л.А.; 

Сидорчак Ксенію, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Юні 

художники» Полтавського районного Будинку дитячої та юнацької творчості 

Полтавської області, за роботу «Захистимо Україну», керівник Ялинник О.Р.; 

Синявіну Наталію, вихованку КПНЗ «Голопристанський міський Центр 

дитячої та юнацької творчості» Херсонської області, за роботу «Молитва за 

свободу України»; 

Склярук Дар’ю, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Коростишівського професійного аграрного ліцею Житомирської області, за 

роботу «Повертайся живим!»; 

Смалюк Софію, вихованку гуртка «Веселковий дивосвіт» Комунального 

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

ради» Волинської області, за роботу «Не кряч, чорний вороне, біди не віщуй!», 

керівник Янчук О.А.; 

Смика Дмитра, вихованця Херсонської ЗОШ № 37 ім. В.Дробота 

Херсонської міської ради, за роботу «Миру і спокою тобі, Україно!», керівник 

Бутченко Н.І.; 

Смирнова Максима, вихованця Білозерського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів № 18 Добропільської міської ради Донецької області, за 

роботу «Настане день, настане час і буде вільним весь Донбас», керівник 

Галбай К.О.; 

Сніховського Михайла, вихованця гуртка «Акварель» Судилківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Хмельницької області, за роботу «За наш 

спокій!», керівник Сніховська Н.А.; 

Фоміну Аліну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, за 

роботу «Наш Захисник», керівник Трубіцина М.В.; 
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Хоменко Єлізавету, вихованку «Зразкового художнього колективу» студії 

«Малюнок та живопис» Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва, за 

роботу «Тато повернувся!», керівник Красний Е.К.; 

Чепєлєва Руслана, вихованця Метропільського НВК Херсонської області, за 

роботу «Вдячні вам за мир», керівник Багданович Н.І.; 

Черненка Кіріла, вихованця гуртка «Палітра» Комунального закладу 

«Міський центр – комплекс позашкільної роботи» м. Марганця 

Дніпропетровської області, за роботу «Молю тебе Боже, за нашу свободу», 

керівник Сварінскіс О.Ю.; 

Чернюк Владу, вихованку Херсонської гімназії № 1, за роботу «Хай квітує 

Україна!», керівник Агаркова В.В.; 

Черняк Ніну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Рівненського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Рівненської районної ради 

Рівненської області, за роботу «Україна», керівник Тимановська А.М.; 

Чимчинську Анастасію, вихованку Коровійської ЗОШ Чернівецької області, 

за роботу «Миру в Україні бути», керівник Чимчинська О.І.; 

Шишко Катерину, вихованку гуртка «Кольори веселки» Калинівської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів Великоолександрівського району Херсонської області, за роботу 

«Ми – українці», керівник Крошко Н.М.; 

Шкуро Єлізавету, вихованку Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Каланчацької селищної ради Херсонської області, за роботу «Бережіть 

Україну!», керівник Біляченко Н.О.; 

Щербину Єлизавету, вихованку НВК «Ліцей – СЗШ № 10» 

Дніпропетровської області, за роботу «Кінець війни», керівник                          

Мироненко Н.М. 

Лівандівську Ілону, вихованку гуртка «Іграшки» КЗ «Вінницький районний 

будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької області, за роботу «Ми 

збережемо Україно!», керівник. 

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

Бабій Софію, вихованку курсу «Поетика» Шепетівського навчально-

виховного закладу у складі: «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей                    

ім. Героя України М. Дзявульського» Хмельницької області, за роботу 

«Мужньому українському захиснику», керівник Вітковська С.Р.; 

Брагінець Вікторію, вихованку зразкової літературно-драматичної студії 

«Пролісок» Чорнобаївського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Чорнобаївської районної ради Черкаської області, за роботу «Тобі, Україно!»; 

Бутрій Анну, вихованку гуртка «Дивослово» Михайлівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Нововоронцовського району 

Херсонської області, за роботу «Тобою я пишаюсь», керівник Цьомбур Л.О.; 

Вірич Анастасію, вихованку гуртка «Англійська мова» КПНЗ «Центр 

дитячої та юнацької творчості Ніжинської районної ради Чернігівської області, 

за роботу «Воїни хоробрі! Воїни герої!»; 
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Голосун Вероніку, вихованку Заводівського закладу дошкільної, повної 

загальної середньої освіти Горностаївської селищної ради Херсонської області, 

за роботу «Спасибі рідний солдате!», керівник Жолоб А.Д.; 

Волочнюка Микиту, вихованця Новаківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – 

ДНЗ» Рівненської області, за роботу «Лист солдату», керівник Савонік О.А.; 

Гончарову Валерію, вихованку гуртка «Вокальний» Коропського районного 

центру дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за роботу 

«Солдатові…», керівник Баранова Т.С.; 

Гришко Дар’ю, вихованку Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Каланчацької селищної ради Херсонської області, за роботу «Україні», 

керівник Закльопна Л.В.; 

Дудар Валерію, вихованку Кам’янець-Подільського навчально-виховного 

комплексу № 3 Хмельницької області, за роботу «Воїн»; 

Кальку Наталю, вихованку Нововоронцовської ЗОШ № 1Херсонської 

області, за роботу «Доброго дня, мій мужній герою!», керівник Резлікова Т.С.; 

Касянчук Тетяну, вихованку курсу «Поетика» Шепетівського навчально-

виховного закладу у складі: «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей                    

ім. Героя України М. Дзявульського» Хмельницької області, за роботу 

«Малюнок солдату», керівник Вітковська С.Р.; 

Кичату Юлію, вихованку зразкової поетичної студії «Ластівка» 

Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості Черкаської області, за 

роботу «Послання до янголів», керівник Ткаченко Г.В.; 

Коваленко Іванну, вихованку гуртка «Декоративно-прикладного мистецтва» 

КСРУ «Житомирське вище професійне училище-інтернат», за роботу «Любий, 

солдате!»; 

Ковалінську Анастасію, вихованку гуртка «Поетична лабораторія» 

Нетішинського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей» 

Хмельницької області, за роботу «Герої не вмирають», керівник Ковалінська 

І.Ю.; 

Ковальчук Діану, вихованку гуртка «Юні історики» Корнинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Рівненського району Рівненської області, за роботу «Лист татові», 

керівник Ковальчук З.М.; 

Котова Микиту, вихованця гуртка «Декоративно-прикладного мистецтва» 

КСРУ «Житомирське вище професійне училище-інтернат», за роботу «Боже, 

бережи захисників»; 

Курас Софію, вихованку гуртка «Літературна веселка» Князегригорівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Великолепетиського району Херсонської області, за роботу 

«Про брата-солдата», керівник Шинкарецька І.А.; 

Кушнарьова Максима, вихованця зразкової літературно-драматичної студії 

«Пролісок» Чорнобаївського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Чорнобаївської районної ради Черкаської області, за роботу «Схаменись, 

брате!»; 
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Литвинова Олександра, вихованця Черкаської гімназії № 9 імені 

О.М.Луценка Черкаської міської ради Черкаської області, за роботу «Вітер 

свободи», керівник Полозенко С.В.; 

Луцюк Ольгу, вихованку гуртка «Юні музеєзнавці» Голопристанської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням предметів 

філологічного та природничо-математичного циклів Херсонської області, за 

роботу «За нашу свободу», керівник Чабанова О.М.; 

Мудріцьку Сніжану, вихованку зразкової поетичної студії «Ластівка» 

Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості Черкаської області, за 

роботу «Ти – серце України», керівник Ткаченко Г.В.; 

Неклесу Олександру, вихованку гуртка «Надвечір’я» Бердичівського 

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

солдату»; 

Нечипорук Людмилу, вихованку курсу «Поетика» Шепетівського 

навчально-виховного закладу у складі: «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та 

ліцей ім. Героя України М. Дзявульського» Хмельницької області, за роботу 

«Сміливим воїнам - захисникам», керівник Вітковська С.Р.; 

Новарчук Анну, вихованку літературної студії «Ми – патріоти» КЗ «Луцька 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Луцької міської ради» Волинської області, за роботу «Я 

повернуся, мамо…», керівник Романюк О.Б.; 

Обелець Анастасію, вихованку гімназії Братської районної ради 

Миколаївської області, за роботу «Листи на фронт», керівник Бондаренко Т.Я.; 

Савчук Анастасію, вихованку Тростянецького навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Дубенської районної ради Рівненської області, за роботу «Вже впали 

роси в скошену траву…», керівник Миронова І.І.; 

Сіндюкова Ростислава, вихованця гуртка «Юний поет» Давидівобрідської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Херсонської області, за роботу «Лист 

воякам», керівник Зубкова Т.М.; 

Скакун Анастасію, вихованку зразкової поетичної студії «Ластівка» 

Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості Черкаської області, за 

роботу «Слово підтримки», керівник Ткаченко Г.В.; 

Трушковську Анжеліку, вихованку Тараканівського ліцею Тараканівської 

сільської ради Рівненської області, за роботу «Захисникові Батьківщини», 

керівник Ковальчук О.А.; 

Цьомбура Олександра, вихованця гуртка «Веселка» Михайлівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Нововоронцовського району 

Херсонської області, за роботу «Ангел-охоронець», керівник Пунейко Н.Р.; 

Шевчук Наталію, вихованку гуртка «Мистецтво» ДНЗ «Бердичівське вище 

професійне училище» Житомирської області, за роботу «На схід сонця», 

керівник Блізніченко Ю.О.; 

Шиліну Анастасію, вихованку Біляївського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа-дошкільний навчальний заклад (ясла-сад)» І-ІІІ 
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ступенів Херсонської області, за роботу «Захисти, Україно, свого сина», 

керівник Івахненко І.В.;  

Щербину Аліну, вихованку гуртка «Майстерня слова» Борзнянського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за 

роботу «Тобі, солдате», керівник Арендар Н.М.; 

Щербину Зоряну, вихованку гуртка «Граматика ефективного спілкування» 

Районного Будинку школяра Прилуцької районної ради Чернігівської області, 

за роботу «Ти повертайся живим…», керівник Шматко М.С.; 

Щербину Поліну, вихованку гуртка «Юний поет» Давидівобрідської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Херсонської області, за роботу «Пишу 

тобі, солдате…», керівник Кириленко І.М.; 

Юрчак Анжеліку, вихованку ДНЗ «Ярмолинецький агропромисловий центр 

професійної освіти» Хмельницької області, за роботу «Україна», керівник 

Фіновська В.В.; 

Яценко Анастасію, вихованку навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – Тернівський ліцей» 

Дніпропетровської області, за роботу «За свободу», керівник Гранюк О.О. 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора -  

Педоренко О.В. 

 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


