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04.10.2019р.             м. Київ                              № 10-07 

 

 

Про підсумки проведення 

Всеукраїнського конкурсу творчості 

дітей та учнівської молоді  

«За нашу свободу» 

 
 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2018             

№ 1292 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти) Українським державним центром 

позашкільної освіти були підведені підсумки Всеукраїнського конкурсу 

творчості дітей та учнівської молоді «За нашу свободу». 

Цьогоріч на конкурс подано 700 робіт з 20 областей України, а саме: 

Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, 

Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Одеської,   

Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, 

Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей та м. Києва. Були 

представлені роботи у розділах: образотворче мистецтво 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»: 

Андрощук Олександру, вихованку Шепетівського навчально-виховного 

комплексу № 3 у складі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Н.Рибака та 
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ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» Хмельницької області, за 

роботу «Козацькому роду нема переводу!», керівник Андрощук А.І.; 

Азенко Дар’ю, вихованку гуртка «Народні ремесла України»                                    

КЗ «Вінницький районний будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької 

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

Бодашко Марію, вихованку Народного художнього колективу-студії 

декоративно-прикладного мистецтва «Сходинки» ПНЗ Багатопрофільний 

молодіжний центр Черкаської міської ради, за роботу «Лелека», керівник                         

Тимошенко Г.В.; 

Бурак Анну, вихованку Зразкової аматорської дитячої студії декоративно-

ужиткового мистецтва «Гостина» Сосонського СБК Вінницької області, за 

роботу «Щирі друзі», керівник Остапенко С.М.; 

Дахненко Катерину, вихованку Народного художнього колективу – студії 

декоративно-прикладного мистецтва «Сходинки» ПНЗ Багатопрофільний 

молодіжний центр Черкаської міської ради, за роботу «Разом до миру», 

керівник Тимошенко Г.В.; 

Дудик Дарію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Центру 

позашкільної освіти м. Володимира-Волинського Волинської області, за роботу 

«Мрія про мир», керівник Дудик Н.М.; 

Зайцеву Марію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Люботинської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 Люботинської міської ради Харківської області, за 

роботу «Голуб миру»; 

Калюка Андрія, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» Будинку 

творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької області, за 

роботу «За Україну, за її волю, за честь і славу, за народ!», керівник                 

Ставінська О.Г.; 

Камінську Марію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Шепетівської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 з 

поглибленим вивченням основ економіки і правознавства Хмельницької 

області, за роботу «Українська воля – то є наша доля!», керівник Камінська 

М.В.; 

Каташинського Максима, учня ОЗО «Андрушківський ліцей імені                       

А.Н. Вітрука» Житомирської області, за роботу «Берегиня», керівник                

Пенькова В.В.; 

Константинова Єгора, вихованця студії образотворчого мистецтва «Юність» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної 

роботи» Павлоградської міської ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Моє серце – Україна», керівник Кропачева О.А.; 

Котенко Євгенію, вихованку гуртка «Студія образотворчого мистецтва»               

КЗ «Кочетоцька санаторна школа» Харківської обласної ради, за роботу «Шлях 

додому», керівник Кащавцев К.К.; 

Кутову Марію, вихованку Народного художнього колективу – студії 

декоративно-прикладного мистецтва «Сходинки» ПНЗ Багатопрофільний 
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молодіжний центр Черкаської міської ради, за роботу «Народження світу», 

керівник Тимошенко Г.В.; 

Кучерук Маргариту, вихованку гуртка «Майстерня чудес» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, за роботу «Країно моя, Україно, ще пращурів пам’ять 

жива, знайома тут кожна стежина і сонце мене зігріва», керівник Кучерук А.Б.; 

Легомину Дар’ю, вихованку гуртка «Художній розпис» Васильківського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу 

«Моя родина – Україна», керівник Канцедал В.В.; 

Макарову Анастасію, вихованку художньої студії «Палітра» комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Білопільської районної ради Сумської області, за роботу «Героям слава!», 

керівник Олексієнко І.А.; 

Манойло Іванну, вихованку художньої студії «Первоцвіт» Зіньківської 

районної станції юних техніків Полтавської області, за роботу «Слава 

захисникам України, живим і загиблим!», керівник Ландик М.І.; 

Мельничук Анну, вихованку гуртка «Мистецтво нашого народу» Будинку 

творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької області, за 

роботу «Ми з вами», керівник Федотова Г.А.; 

Мошковську Ірину, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва «Юний художник» Житомирського Центру 

творчості дітей і молоді, за роботу «Птаха – Україна», керівник Сарата Т.І.; 

Назарук Анну, вихованку гуртка «Юний художник» Хмельницького палацу 

творчості дітей та юнацтва, за роботу «Дякуємо Вам за затишок на нашій 

землі!», керівник Назарук І.М.; 

Пилипенко Злату, вихованку гуртка «Юний художник» Хмельницького 

палацу творчості дітей та юнацтва, за роботу «Життя продовжується, і ми Вам 

за це щиро вдячні!!!», керівник Назарук І.М.; 

Полукєєву Анну, вихованку гуртка «Палітра» Комунального закладу 

«Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» 

Волноваської районної ради Донецької області, за роботу «Янгол-охоронець», 

керівник Бабченко О.В.; 

Процика Максима, вихованця гуртка «Декоративний розпис» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, за роботу «Наш герб – тризуб. У нього сила Отця 

небесного і Сина…», керівник Процик О.О.; 

Рашевську Анастасію, вихованку Зразкового гуртка образотворчого 

мистецтва «Студія Відродження» районного центру дитячої та юнацької 

творчості Харківської районної ради Харківської області, за роботу «За тата, за 

рідну країну, за чисте небо, помолимось разом!», керівник Удовиченко Н.Л.;  

Решетника Андрія, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» Новоград-

Волинського районного центру творчості, спорту та туризму учнівської молоді 

Житомирської області, за роботу «Сила України в її синах», керівник Остапко 

Т.А.; 
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Сахно Анастасію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» КЮМ 

«Азовець» з флотилією м. Бердянськ Запорізької області, за роботу «Герої не 

вмирають», керівник Мітіна Н.А.; 

Сизюк Софію, ученицю Вербської ЗОШ І-ІІІ ступенів Дубенської районної 

ради Рівненської області, за роботу «Борітеся – побороте», керівник                  

Гуменюк М.А.; 

Федорчук Анастасію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» КЮМ 

«Азовець» з флотилією м. Бердянськ Запорізької області, за роботу «Батько, ми 

чекаємо тебе», керівник Мітіна Н.А.; 

Чебітько Анастасію, вихованку зразкового гуртка образотворчого мистецтва 

районного центру дитячої та юнацької творчості Харківської районної ради 

Харківської області, за роботу «Воїн миру!», керівник Удовиченко Н.Л.; 

Яковенко Валерію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Лугинського Будинку дитячої творчості Лугинської ОТГ Житомирської 

області, за роботу «Прагнення свободи», керівник Виговська Т.В.; 

Ярмоленко Марію, вихованку гуртка «Декоративно-прикладне мистецтво» 

Гадяцького районного Будинку дитячої та юнацької творчості Полтавської 

області, за роботу «Козацькому роду нема переводу», керівник Бездудна Н.В.;  

Яремчук Софію, вихованку гуртка «Народні ремесла України»                               

КЗ «Вінницький районний будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької 

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

Ящук Ірину, вихованку гуртка «Народні ремесла України» КЗ «Вінницький 

районний будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької області, за 

роботу «Щаслива свобода!», керівник Остапенко С.М. 

 

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

 

Атаманчук Анастсію, вихованку гуртка «Літературне віконечко» 

Володимир-Волинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Володимир-

Волинської міської ради Волинської області, за роботу «Лист військовому», 

керівник Стукова В.А.; 

Бєлан Аніту, ученицю Голопристанського навчально-виховного комплексу 

«Гімназія – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням предметів 

художнього профілю» Голопристанської міської ради Херсонської області, за 

роботу «Лист солдату», вчитель Кучерук Т.Г.; 

Березовську Олександру, ученицю Комунального закладу освіти 

«Навчально-виховний комплекс № 108 «дошкільний навчальний заклад – 

загальноосвітній навчальний заклад компенсуючого типу для дітей з малими та 

затихаючими формами туберкульозу» Дніпровської міської ради, за роботу 

«Спасибі за спокій, за наше життя!», вчитель Анацька Т.О.; 

Блищик Анастасію, ученицю Олександрівської ЗОШ І-ІІ ступенів 

Рівненської області, за роботу «Подарунок», вчитель Саприкіна О.В.; 
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Бойко Вікторію, ученицю Орлівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок» 

Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області, за роботу «Ми часто 

чули про війну», вчитель Полегенько М.П.; 

Борець Поліну, ученицю Ліщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Житомирської області, за роботу «Лист військовому від внутрішньо 

переселеної», вчитель Смолянова К.В.; 

Волощук Єлізавету, вихованку «Студії художнього читання» 

Ємільчинського Будинку дитячої творчості Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області, за роботу «Лист від тата», керівник Шмарко Н.С.; 

Гаврилюк Валентину, вихованку гуртка «Сувенір» районного центру 

дитячої та юнацької творчості смт. Ратне Ратнівського  району Волинської 

області, за роботу «Прошу за Вас», керівник Приходько О.Г.; 

Гловацьку Анастасію, ученицю Григорівської ЗОШ Херсонської області, за 

роботу «Нехай Господь оберігає!», вчитель Сивцева О.М.; 

Гонтаєву Олександру, ученицю Голопристанського навчально-виховного 

комплексу «Гімназія – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим 

вивченням предметів художнього профілю» Голопристанської міської ради 

Херсонської області, за роботу «Лист солдату», вчитель Романи Ю.М.; 

Гринюка Вадима, вихованця зразкової літературної студії «Первоцвіт» 

Маневицького районного Центру творчості дітей та юнацтва Волинської 

області, за роботу «Лист солдату», керівник Боричевська Л.Ф.; 

Данчишину Ангеліну, ученицю Лозівської загальноосвітньої школи                     

І-ІІ ступенів Волочиської міської ради Хмельницької області, за роботу «Віра в 

перемогу», вчитель Сюрко Н.П.; 

Демчука Олександра, вихованця гуртка «Юні поети» Шепетівського 

навчально-виховного комплексу №1 у складі: «Загальноосвітня школа                           

І-ІІ ступенів та ліцей ім. Героя України М. Дзявульського» Хмельницької 

області, за роботу «Братові-солдату», керівник Вітковська С.Р.; 

Зеленівську Олександру, ученицю Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Глибоцького району Чернівецької області, за роботу «Є надія», керівник 

Чижемська Д.В.; 

Карлійчук Анастасію, ученицю Кам’янської ЗОШ Чернівецької області, за 

роботу «За свободу», вчитель Карпюк Д.Г.; 

Козечко Анну, ученицю Синельниківської загальноосвітньої школи                      

І-ІІІ ступенів № 6 Синельниківської міської ради Дніпропетровської області, за 

роботу «Добридень, солдате!», вчитель Козечко Н.П.; 

Комлєву Алісу, ученицю Новотроїцького НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія» 

Херсонської області, за роботу «Захисникам», вчитель Комлєва Г.В.; 

Літвінчук Олександру, ученицю Нововолинської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 7 Волинської області, за роботу «Лист солдату», вчитель 

Тимчук Н.Є.; 

Магонь Анну, вихованку гуртка «Літературне віконечко» Володимир-

Волинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Володимир-Волинської 
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міської ради Волинської області, за роботу «Лист військовому», керівник 

Стукова В.А.; 

Новака Владислава, учня КЗ «Вільненський НВК «Школа – дошкільний 

заклад» Дніпропетровської області, за роботу «Моя мама», вчитель Шерстюк 

Л.І.; 

Панченко Єву, вихованку гуртка «Декор» Будинку дитячої та юнацької 

творчості Срібнянської селищної ради Чернігівської області, за роботу «Тобі, 

солдате», керівник Панченко І.Л.; 

Плахотник Дар’ю, ученицю Комунального закладу освіти 

Дніпровокам’янської філії І-ІІ ступенів комунального закладу «Ганнівський 

навчально-виховний комплекс «Середня загальноосвітня школа – дошкільний 

навчальний заклад» Верхньодніпровської районної ради Дніпропетровської 

області, за роботу «Що сниться тобі, солдате?», вчитель Заїка Л.В.; 

Подоляк Марічку, ученицю Семенівського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів № 1 Семенівської міської ради Чернігівської області, за 

роботу «Слава воїну АТО», вчитель Котляр Т.М.; 

Рахманову Маргариту, вихованку Комунального закладу «Вільненський 

навчально-виховний комплекс «Школа – дошкільний заклад» Новомосковської 

районної ради Дніпропетровської області, за роботу «Лист на фронт», керівник 

Шерстюк Л.І.; 

Склянчук Анну, ученицю Любомльського ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 2 

Волинської області, за роботу «Лист військовому», вчитель Хомич Л.Ф.; 

Сахарчук Юліану, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Нова 

Руда-філія ОЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Троянівка» 

Маневицького району Волинської області, за роботу «Лист солдату», вчитель 

Сахарчук В.В.; 

Федосєєву Вікторію, ученицю Криворізької загальноосвітньої школи                       

І-ІІ ступенів № 76 Дніпропетровської області, за роботу «Батьківщина»; 

Шаповал Ольгу, ученицю Магдалинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Дніпропетровської області, за роботу «Листи на фронт», вчитель Приймак Н.П. 

 

1.2. Дипломом ІІ ступеня Українського державного центру позашкільної 

освіти у розділі:  

«Образотворче мистецтво»: 

Ангурян Ольгу, вихованку гуртка «Барви творчості» КПНЗ ЦДЮТ 

«Сузір’я» Дніпропетровської області, за роботу «Птах миру», керівник     

Севідова О.І.; 

Анталовці Олександру, вихованку гуртка «Таємниці пензля» 

Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН», за 

роботу «Захисники Вітчизни», керівник Стецюк А.П.; 

Афанасьєву Аріну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Іршанської 

школи мистецтв Житомирської області, за роботу «Україно раю наш, квітка 

всього світу…», керівник Жендицька Т.О.; 



7 

 

Васильківську Анастасію, ученицю Новотроїцького НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – 

гімназія» Херсонської області, за роботу «Свобода – це гімн нескорених», 

керівник Мельниченко Т.В.; 

Вєлкову Марію, вихованку гуртка «Анімація» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький 

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

керівник Панко В.М.; 

Волошину Анну, вихованку гуртка «Палітра» Комунального закладу 

«Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» 

Волноваської районної ради Донецької області, за роботу «Душу й тіло ми 

положим за нашу свободу», керівник Бабченко О.В.; 

Гладчук Яну, вихованку гуртка «Шкільний вернісаж» КЗ «Луцька гімназія 

№ 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області», за 

роботу «За Україну», керівник Семенюк А.С.; 

Гончарову Інну, вихованку Народної студії образотворчого мистецтва 

«Полісяночка» комунального закладу Ямпільського районного Центру дитячої 

та юнацької творчості Сумської області, за роботу «Довгоочікуваний 

відпочинок», керівник Бабаєва В.Г.; 

Грушко Марію, вихованку гуртка «Народна художня творчість» 

Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, за роботу «Уклін нашим 

берегиням», керівник Костенко Т.М.; 

Дзигаленко Аліну, вихованку Зразкової аматорської дитячої студії 

декоративно-ужиткового мистецтва «Гостина» Сосонського СБК Вінницької 

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

Задорожню Ксенію, вихованку гуртка «Умілі руки» Мирненської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Каланчацького району Херсонської 

області, за роботу «Квітуча Україна», керівник Кузнєцова Г.В.; 

Іванову Поліну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Охтирського 

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

роботу «Подумками з рідними», керівник Охромєєва А.В.; 

Ісопеску Андрею, вихованку гуртка «Живопис» Глибоцького РБТДЮ на 

базі Багринівської ЗОШ Чернівецької області, за роботу «За мир. За свободу», 

керівник Лазареску А.Ш.; 

Кальницьку Анастасію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Пирятинського Центру дитячої та юнацької творчості Полтавської області, за 

роботу «На сторожі», керівник Горбань О.В.; 

Карпенко Ліну, вихованку художньої студії «Палітра» комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Білопільської районної ради Сумської області, за роботу «Як птаха, хай вільна, 

Україна буде жити з усіма завжди…», керівник Олексієнко І.А.; 

Карплюк Катерину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Новоград-

Волинського районного центру творчості, спорту та туризму учнівської молоді 

Житомирської області, за роботу «За волю України», керівник Остапко Т.А.; 
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Коваленко Анастасію, ученицю Збур’ївської загальноосвітньої школи                 

І-ІІІ ступенів Херсонської області, за роботу «Свобода», керівник Коханевич 

Я.В.; 

Красноплахова Антона, вихованця Народної студії образотворчого 

мистецтва «Фантазія» Центру дитячої та юнацької творчості м. Добропілля 

Донецької області, за роботу «Мир кожній родині», керівник Кімеріна А.М.; 

Кравчук Валерію, вихованку Зразкової аматорської дитячої студії 

декоративно-ужиткового мистецтва «Гостина» Сосонського СБК Вінницької 

області, за роботу «Весняний настрій», керівник Остапенко С.М.; 

Лахтюк Тетяну, вихованку гуртка «Мистецтво нашого народу» Ратнівського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, за роботу 

«Дух свободи», керівник Маринчук Ю.В.; 

Лемішка Владислава, вихованця студії «Renaissance» КЗ «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості», керівники Чаєнко О.Д., Міхова 

М.С.; 

Літвінчук Тетяну, вихованку гуртка «Патріот» КЗ «Луцька гімназія № 21 

імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області», за роботу 

«Україні-мир!», керівник Куса Т.М.; 

Маляра Нікіту, вихованця зразкового гуртка образотворчого мистецтва 

«Студія Відродження» районного центру дитячої та юнацької творчості 

Харківської районної ради Харківської області, за роботу «Вони – наша історія, 

гордість та честь!», керівник Удовиченко Н.Л.; 

Марієнко Софію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Васильківського міського центру дитячої та юнацької творчості Київської 

області, за роботу «Міцна родина – вільна Україна», керівник Коваленко О.В.; 

Мартинюк Анастасію, вихованку гуртка «Основи художнього мистецтва» 

Кам’янець-Подільського районного Будинку школяра Хмельницької області, за 

роботу «За нашу свободу», керівник Мельник О.О.; 

Мартинюка Богдана, вихованця гуртка образотворчого мистецтва «Веселка» 

Ізяславського районного Будинку творчості дітей та юнацтва «Веселка» 

Хмельницької області, за роботу «Вільна й незалежна! Моя Україна», керівник 

Мартинюк О.О.; 

Мар’янич Наталю, вихованку гуртка «Народна художня творчість» 

Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, за роботу «Дякуємо воїнам 

за мирне літо!», керівник Костенко Т.М.; 

Мацько Анну, вихованку гуртка «Народні ремесла України» КЗ 

«Вінницький районний будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької 

області, за роботу «Барвистий цвіт», керівник Остапенко С.М.; 

Муштай Софію, вихованку гуртка «Дизайну та малювання» комунальної 

установи Сумської спеціалізованої школи І-ступеня № 30 Сумської міської 

ради, за роботу «Дякуємо за наш спокій!», керівник Водолага К.І.; 

Любарську Єву, вихованку Народного гуртка декоративно-ужиткового 

мистецтва «Юний художник» Центру дитячої та юнацької творчості 
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Чорнобаївської районної ради Черкаської області, за роботу «Ми – майбутнє 

України», керівник Стеблина О.П.; 

Лівандівську Ілону, вихованку гуртка «Народні ремесла України» КЗ 

«Вінницький районний будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької 

області, за роботу «Золота нива», керівник Остапенко С.М.; 

Назарову Маргариту, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Васильківського міського центру дитячої та юнацької творчості Київської 

області, за роботу «Вільний наче птах», керівник Коваленко О.В.; 

Овсійчука Іллю, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» 

Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, за роботу «Свобода очима дитини», керівник Мінчук А.С.; 

Овсянікову Анну, вихованку гуртка «Народна творчість» Волочиського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Волочиської міської ради Хмельницької 

області, за роботу «Листи в небуття», керівник Ковальова Т.В.; 

Окаєвич Дарину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Новоград-

Волинського районного центру творчості, спорту та туризму учнівської молоді 

Житомирської області, за роботу «Молюсь за тебе, солдате!», керівник   

Остапко Т.А.; 

Ортинську Дарину, вихованку Народного художнього колективу – студії 

декоративно-прикладного мистецтва «Сходинки» ПНЗ Багатопрофільний 

молодіжний центр Черкаської міської ради, за роботу «Крізь віки до волі», 

керівник Тимошенко Г.В.; 

Пархоменко Софію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Люботинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 Люботинської міської ради Харківської 

області, за роботу «Все залежить від нас»; 

Парубок Ангеліну, вихованку гуртка «Народні ремесла України» КЗ 

«Вінницький районний будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької 

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

Патієвич Іванну, ученицю Любомльського НВК «ЗЗСО І-ІІІ ст. – гімназія» 

Любомльської міської ради Волинської області, за роботу «Жіноче обличчя 

війни», керівник Богута О.М.; 

Перехрест Ірину, вихованку Народного гуртка декоративно-ужиткового 

мистецтва «Юний художник» Центру дитячої та юнацької творчості 

Чорнобаївської районної ради Черкаської області, за роботу «Зроби життя своєї 

держави яскравим!», керівник Стеблина О.П.; 

Перехрест Дарину, вихованку Народного гуртка декоративно-ужиткового 

мистецтва «Юний художник» Центру дитячої та юнацької творчості 

Чорнобаївської районної ради Черкаської області, за роботу «Вільні й щасливі у 

рідній країні», керівник Стеблина О.П.; 

Петренко Марію, вихованку Народного гуртка декоративно-ужиткового 

мистецтва «Юний художник» Центру дитячої та юнацької творчості 

Чорнобаївської районної ради Черкаської області, за роботу «З вдячністю за 

нашу свободу!», керівник Стеблина О.П.; 
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Проценка Данила, учня Голопристанського навчально-виховного комплексу 

«Гімназія – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням предметів 

художнього профілю» Голопристанської міської ради Херсонської області, за 

роботу «За волю!»; 

Прусак Ольгу, ученицю ліцею № 1 ім. Лесі Українки м.Новоград-

Волинський Житомирської області, за роботу «Пам’яті полеглих воїнів», 

вчитель Свідерська Л.Л.; 

Рудник Богдану, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Лугинського 

Будинку дитячої творчості Лугинської ОТГ Житомирської області, за роботу 

«Разом – зможемо все!», керівник Виговська Т.В.; 

Савюк Віолету, ученицю Йорданештської ЗОШ Чернівецької області, за 

роботу «Свободу нашу – вони готові захистити», вчитель Бурла О.М.; 

Семенишину Лідію, вихованку Шепетівського навчально-виховного 

комплексу № 1 у складі: «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей»                          

ім. Героя України М.Дзявульського Хмельницької області, за роботу «Молитва 

за свободу», керівник Гальчевська В.А.; 

Сімчука Артема, вихованця Зразкового художнього колективу «Вироби зі 

шкіри» Шепетівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, за роботу «Наші ангели на стороже нашої свободи», 

керівник Колотова О.В.; 

Сумарокова Максима, вихованця гуртка «Студія образотворчого мистецтва» 

КЗ «Кочетоцька санаторна школа» Харківської обласної ради, за роботу 

«Українське козацтво гідне безсмертя», керівник Кащавцев К.К.; 

Сущик Ольгу, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, за 

роботу «Молитва за Україну», керівник Місюра Т.В.; 

Тарасенко Анастасію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Васильківського міського центру дитячої та юнацької творчості, за роботу 

«Символічний оберіг державності», керівник Коваленко О.В.; 

Ткаченка Олександра, учня Сахновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 

Харківської області, за роботу «Збережемо Україну»; 

Устименко Іванну, вихованку Народного гуртка декоративно-ужиткового 

мистецтва «Юний художник» Центру дитячої та юнацької творчості 

Чорнобаївської районної ради Черкаської області, за роботу «За перемогу 

нескорених», керівник Стеблина О.П.; 

Фенько Олександру, вихованку гуртка «Барви творчості» КПНЗ ЦДЮТ 

«Сузір’я» Дніпропетровської області, за роботу «Мирне дитинство», керівник 

Севідова О.І.; 

Фесенець Анастасію, ученицю Громівської загальноосвітньої школи                         

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

Україну збережи», керівник Савочка О.В.; 

Файдун Марію, Зразкової аматорської дитячої студії декоративно-

ужиткового мистецтва «Гостина» Сосонського СБК Вінницької області, за 

роботу «Моє Поділля», керівник Остапенко С.М.; 
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Шакурова Владислава, учня Марганецької загальноосвітньої школи                    

І-ІІІ ступенів № 12 Марганецької міської ради Дніпропетровської області, за 

роботу «Боже, Україну бережи!», керівник Колпак Т.П.; 

Юрченка Богдана, вихованця гуртка «Акварелька» Комунального закладу 

«Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» 

Волноваської районної ради Донецької області, за роботу «Покоління Next», 

керівник Шпіньова Л.О. 

 

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

 

Бабич Дарину, ученицю Голопристанської спеціалізованої школи                    

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням предметів філологічного та 

природничо-математичних циклів Голопристанської міської ради Херсонської 

області, за роботу «Лист солдату», вчитель Михайленко С.А.; 

Білана Дмитра, учня загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 м. Рожище 

Волинської області, за роботу «Молюсь за Україну», вчитель Новосад А.О.; 

Васянович Вікторію, вихованку гуртка «Основи журналістики» Центру 

дитячої та юнацької творчості Овруцької міської ради Житомирської області, за 

роботу «Пишу герою», керівник Калініна Н.С.;  

Вєртікова Максима, учня Голопристанської спеціалізованої школи                    

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням предметів філологічного та 

природничо-математичних циклів Голопристанської міської ради Херсонської 

області, за роботу «Ми знаємо велике щастя», вчитель Вєртікова А.В.; 

Веремійчук Вікторію, вихованку гуртка «Юні поети» Шепетівського 

навчально-виховного комплексу №1 у складі: «Загальноосвітня школа                           

І-ІІ ступенів та ліцей ім. Героя України М. Дзявульського» Хмельницької 

області, за роботу «Захисникам України», керівник Вітковська С.Р.; 

Власюк Ангеліну, вихованку гуртка «Літературна студія» Ізяславського 

районного Будинку творчості дітей та юнацтва «Веселка» Хмельницької 

області, за роботу «Спасибі тобі, солдате!»; 

Власюк Ольгу, вихованку зразкової літературної студії «Первоцвіт» 

Маневицького районного Центру творчості дітей та юнацтва Волинської 

області, за роботу «Тобі, солдате», керівник Боричевська Л.Ф.; 

Волченську Діану, ученицю Нововоронцовської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 

Херсонської області, за роботу «За нашу волю», вчитель Маменчук Т.О.; 

Дітковського Іллю, вихованця гуртка «Літературна творчість» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, за роботу «Слід на снігу», керівник Дітковська Л.О.; 

Єгай Євгенію, ученицю Отрадівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Херсонської області, за роботу «Про наболіле», вчитель Нікітіна О.Р.; 

Журу Антоніну, вихованку літературно-творчої студії, редакції газети «Я» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Міський Палац дітей та 

юнацтва» Дніпровської міської ради, за роботу «Ода Україні», керівник 

Заславська Т.І.; 
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Звонарьова Олега, вихованця гуртка «Малюємо англійською» 

позашкільного навчального закладу Будинку дитячої творчості м. Нетішина 

Хмельницької області, за роботу «Моя мирна Україна», керівник Звонарьова 

Н.М.; 

Золотарьова Сергія, учня НВК «Гімназія – спеціалізована школа І ступеня з 

поглибленим вивченням іноземних мов» Генічеської районної ради 

Херсонської області, за роботу «Повернення тобі, солдате!», вчитель                 

Толубець Г.О.; 

Іванів Владислава, учня Дудчанського ЗОСШП Нововоронцовського району 

Херсонської області, за роботу «Нескореним синам вкраїнського народу», 

вчитель Мельник Т.В.; 

Іванів Юліанну, ученицю Дудчанського ЗОСШП Нововоронцовського 

району Херсонської області, за роботу «Вклонюся низько вам, герої!», вчитель 

Дорохіна С.М.; 

Іванішин Ірину, ученицю ЗЗСО «Судченський ліцей» Волинської області, за 

роботу «Лист солдату», вчитель Іванішина Г.П.; 

Козачук Марію, ученицю Комунальної установи Миропільської селищної 

ради «Опорний навчальний заклад «Миропільська гімназія» Житомирської 

області, за роботу «Любому татусеві!», вчитель Гуменюк О.Б.; 

Комар Тетяну, вихованку національно-патріотичного гуртка «Патріот» 

ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей» Рівненської області, за 

роботу «Я хочу!», керівник Белік О.Л.; 

Косянчук Божену, вихованку літературної студії «Схожослово» Навчально-

виховного комплексу «Маневицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2-

гімназія» Волинської області, за роботу «Лист військовому», керівник Кулініч 

С.А.; 

Котяй Олену, ученицю Опорного закладу «Малівська ЗОШ І-ІІІ ст.» 

Рівненської області, за роботу «Весняний дощ надії», вчитель Якимович Г.Є.; 

Кошляк Ярославу, ученицю Сахновщинської загальноосвітньої школи                   

І-ІІІ ступенів № 2 Харківської області, за роботу «За нашу свободу»; 

Кравчук Олександру, ученицю КУ Миропільської селищної ради 

«Миропільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Житомирської області, за 

роботу «Лист до тата», вчитель Бірюк Н.А.; 

Крупу Анну, вихованку літературно-поетичної патріотичної студії «Надія 

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

району Херсонської області, за роботу «Повертайтесь додому живими», 

вчитель Крупа Н.П.; 

Кучмук Анастасію, вихованку гуртка «Юні театрали» КЗ «Рожищенський 

будинок дитячої творчості» Волинської області, за роботу «Ми хочемо миру і 

чистого неба», керівник Мачушинець О.В.; 

Лісінську Анастасію, ученицю Ізяславської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 

Хмельницької області, за роботу «Лист Герою», вчитель Притульська Н.В.; 

Нечипорук Людмилу, вихованку гуртка «Юні поети» Шепетівського 

навчально-виховного комплексу №1 у складі: «Загальноосвітня школа                           
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І-ІІ ступенів та ліцей ім. Героя України М. Дзявульського» Хмельницької 

області, за роботу «Слава й повага тобі, наш герою!», керівник Вітковська С.Р.; 

Ніколайчук Анастасію, ученицю Шепетівської ЗОШ № 1                                         

ім. М.Островського Хмельницької області, за роботу «За нашу свободу», 

вчитель Мазур Г.В.; 

Пальчевську Мар’яну, ученицю Рівненського економіко-правового ліцею 

Рівненської міської ради, за роботу «Сподівання», вчитель Алексійчук Н.М.; 

Подлознюк Валерію, ученицю ДПТНЗ «Славутський професійний ліцей» 

Хмельницької області, за роботу «Українському солдату», вчитель                    

Мальчик А.О.; 

Полєщука Владислава, учня Семенівського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів № 1 Семенівської міської ради Чернігівської області, за 

роботу «Ода солдатові», вчитель Полєщук С.В.; 

Прокопенко Діану, ученицю Генічеського професійно-технічного училища 

№ 27 Херсонської області, за роботу «Привіт солдате», вчитель Гаркуша В.І.; 

Радзимовського Назара, вихованця гуртка «Мистецтво живого слова» 

Комунального закладу позашкільної освіти «Божедарівський Будинок дитячої 

та юнацької творчості» Божедарівської селищної ради Криничанського району 

Дніпропетровської області, за роботу «Побажання», керівник Кузьменко О.В.; 

Савчук Аліну, ученицю Тростянецького НВК Рівненської області, за роботу 

«Біля воріт схилилася калина», вчитель Савчук О.В.; 

Савчука Дениса, учня Тростянецького НВК Рівненської області, за роботу 

«лист на фронт», вчитель Ковальчук В.А.; 

Сидорчук Наталію, ученицю Новоселицької загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Попільнянської селищної ради Житомирської області, за роботу 

«Пишу тобі…», вчитель Риндич Ж.В.; 

Солтис Марію, вихованку літературної студії «Зорецвіт» Здолбунівського 

районного центру творчості дітей та юнацтва Рівненської області, за роботу 

«Кохання, охоплене війною», керівник Бржечко Ю.Р.; 

Ткачука Івана, учня Вищого професійного училища № 38 смт. Гриців 

Хмельницької області, за роботу «Лист військовому», вчитель Верещагіна В.І.; 

Федчук Вікторію, ученицю Княгининівського ліцею Волинської області, за 

роботу «Усім, хто Україну захищає», вчитель Яручик Т.В.; 

Чабан Анжеліку, ученицю Херсонської гімназії № 1 Херсонської міської 

ради, за роботу «Лист солдату», вчитель Фролов М.В.; 

Шахмарданову Альбіну, ученицю Збур’ївської загальноосвітньої школи                 

І-ІІІ ступенів Херсонської області, за роботу «Ми дякуємо тобі, солдате!», 

вчитель Коваленко І.А.; 

Шульбу Уляну, ученицю Вищого професійного училища № 20 м. Львова, за 

роботу «Майдан», вчитель Мриц М.М.; 

Якимчука Андрія, вихованця гуртка «Юні поети» Шепетівського 

навчально-виховного комплексу №1 у складі: «Загальноосвітня школа                           

І-ІІ ступенів та ліцей ім. Героя України М. Дзявульського» Хмельницької 

області, за роботу «Лист-оберіг», керівник Вітковська С.Р. 
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1.3. Дипломом ІІІ ступеня Українського державного центру позашкільної 

освіти у розділі: 

 «Образотворче мистецтво»: 

Алексевич Анну, вихованку художньої студії «Палітра» комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Білопільської районної ради Сумської області, за роботу «Татава шляпа», 

керівник Олексієнко І.А.; 

Андрощук Валерію, вихованку Народного художнього колективу-студії 

декоративно-прикладного мистецтва «Сходинки» ПНЗ Багатопрофільний 

молодіжний центр Черкаської міської ради, за роботу «Юний художник», 

керівник Тимошенко Г.В.; 

Андрушко Дарію, ученицю Шепетівської ЗОШ №1 ім. М.Островського 

Хмельницької області, за роботу «За нашу свободу», керівник Давидова Л.В.; 

Базелюк Соломію, вихованку гуртка «Юний художник» Вараської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Рівненської області, за роботу «Я 

пишаюсь тобою, тату! Ти – мій герой!», керівник Катюха Л.Ф.; 

Беух Владу, вихованку гуртка «Писанкарство» Хмельницького ОЦНТТУ на 

базі Ярмолинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, за роботу «Ми за вільну Україну», 

керівник Прокопчук Л.І.; 

Бойко Крістіану, вихованку гуртка «Яскрава палітра» Ізяславського 

районного Будинку творчості дітей та юнацтва «Веселка» Хмельницької 

області, за роботу «Дорогою ціною», керівник Мартинюк О.О.; 

Бондара Дмитра, учня Сахновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Харківської 

області, за роботу «Збережемо Україну разом»; 

Будовіцьку Марію, вихованку гуртка «Юний художник» Хмельницького 

палацу творчості дітей та юнацтва, за роботу «Мир та свобода нашій країні!», 

керівник Назарук І.М.; 

Виговську Поліну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Будинку 

дитячої творчості Лугинської ОТГ  Житомирської області, за роботу «Світле 

майбутнє», керівник Виговська Т.В.; 

Видюк Тетяну, вихованку гуртка «Основи живопису та флористики» 

Рівненського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-спеціалізована спортивна 

школа» № 26 Рівненської міської ради, за роботу «Збережемо Україну», 

керівник Дзюбак В.В.; 

Гладира Євгена, учня 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»; 

Гогільчин Ілону, вихованку гуртка «Декоративно-образотворче мистецтво» 

Богородчанського районного будинку дитячої та юнацької творчості                              

Івано-Франківської області, за роботу «Дитячі мрії», керівник Лецин І.В.; 
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Голубенко Софію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» ДНЗ 

«Центр сфери обслуговування м. Житомира», за роботу «Благаємо миру», 

керівник Ткач І.А.; 

Гончарову Тіну, вихованку гуртка «Умілі ручки» Шепетівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Валі Котика Хмельницької 

області, за роботу «Повертайтесь живими», керівник Гурська О.Б.; 

Григоряк Наталію, ученицю Коровійської ЗОШ Чернівецької області, за 

роботу «Лагідний дотик гарячого сонця», керівник Чимчинська О.І.; 

Григор’єву Марію, вихованку гуртка «Народні ремесла України» КЗ 

«Вінницький районний будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької 

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

Грищенко Валерію, ученицю Іршанської школи мистецтв Житомирської 

області, за роботу «Їхав козак на війноньку», керівник Жендицька Т.О.; 

Гудзу Євгенію, ученицю Миролюбівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Білозерської районної ради Херсонської області, за роботу «За нашу 

свободу», керівник Вдовиченко Т.Г.; 

Дерлеменко Надію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Іршанського Центру естетичного виховання Житомирської області, за роботу 

«Мир Україні», керівник Стефура М.І.; 

Жогло Анну, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткового мистецтва» 

Біляївського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа – 

дошкільний навчальний заклад (ясла – сад) І-ІІІ ступенів» Херсонської області, 

за роботу «Ми за мир в нашій країні», керівник Махиня О.В.; 

Євсєєву Руслану, ученицю Довжоцького НВК Хмельницької області, за 

роботу «За нашу свободу»; 

Загинай Вероніку, вихованку гуртка «Цікаве дозвілля» КПНЗ ЦДЮТ 

«Сузір’я» Дніпропетровської області, за роботу «Моя Україна», керівник 

Коробкіна С.С.; 

Ількуна Богдана, вихованця гуртка «Райдуга» комунального закладу 

Путивльскої районної ради Сумської області – районний центр позашкільної 

роботу, за роботу «Відстоїмо нашу свободу», керівник Малінін В.О.; 

Іщенко Софію, ученицю Криворізької Тернівської гімназії 

Дніпропетровської області, за роботу «Усе, що ти робиш, ти робиш не дарма», 

керівник Турбаєвська О.В.; 

Калантай Алісу, вихованку гуртка «Палітра» Комунального закладу 

«Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» 

Волноваської районної ради Донецької області, за роботу «Зупинись війна», 

керівник Бабченко О.В.; 

Калиша Максима, вихованця осередку національно-патріотичного 

виховання «Маленькі патріоти» Волинського державного центру естетичного 

виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладів, за роботу «Поверніть мені мир!», керівник Калиш А.В.; 
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Когут Богдану, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, за роботу «Ціна свободи», керівник Мінчук А.С.; 

Козачук Олександру, ученицю Шепетівської ЗОШ №1 ім. М.Островського 

Хмельницької області, за роботу «За нашу свободу», керівник Давидова Л.В.; 

Кондратюк Уляну, вихованку гуртка «Фарбограй» КЗ «Луцький НВК ЗОШ 

І-ІІ ступенів № 7 – природничий ліцей» Волинської області, за роботу «Її 

чекаємо, любимо, віримо», керівник Ковальчук Л.О.; 

Кононович Діану, ученицю ЗЗСО «Судченський ліцей» Волинської області, 

за роботу «За нашу свободу», керівник Токар Н.Г.; 

Конопацьку Олену, вихованку гуртка «Малюнок» Навчально-виховного 

комплексу «Маневицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 – гімназія» 

Волинської області, за роботу «Ніхто нам крила не зламає», керівник Ходорчук 

О.М.; 

Коростовську Каріну, вихованку студії образотворчого мистецтва «Етюд» 

КЗ «Нововоронцовський РЦДТ» Херсонської області, за роботу «Берегиня 

України»; 

Костік Діану, вихованку гуртка «Писанкарство» Шепетівського міського 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Хмельницької 

області, за роботу «Порозуміння», керівник Семенишина Г.В.; 

Котнар Софію, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Пензлик» 

Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Рівненської області, за 

роботу «Повертайся живим», керівник Лисун М.П.; 

Лавринович Яну, ученицю Новоград-Волинського ліцею № 1 ім. Лесі 

Українки Житомирської області, за роботу «І буде син і буде мати…», керівник 

Свідерська Л.Л.; 

Лазарчука Олександра, вихованця «Народного художнього колективу» 

студії образотворчого мистецтва «Юний художник» Житомирського Центру 

творчості дітей і молоді, за роботу «Крилаті захисники України», керівник 

Сарата Т.І.; 

Лисенка Артема, учня Сахновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Харківської 

області, за роботу «Мир в Україні і світі»; 

Лубинець Поліну, вихованку Конотопської дитячої художньої школи 

Сумської області, за роботу «Захистимо родину та збережемо Україну», 

керівник Лященко О.М.; 

Лужну Каріну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Хмельницького 

дитячо-юнацького центру, за роботу «Майбутнє за нами!», керівник                  

Кайота Н.М.; 

Малоока Артема, вихованця гуртка «Веселий пензлик» комунального 

позашкільного навчального закладу Ізмаїльської міської ради «Палац дітей та 

юнацтва» Одеської області, за роботу «Янголу-охоронцю, бережи всіх синів та 

доньок неньки України», керівник Малоок Л.Ф.; 

Макаренка Ігоря, учня Херсонської гімназії № 1 Херсонської міської ради, 

за роботу «Україна – єдина», керівник Кузьменко О.С.; 
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Малунову Анастасію, вихованку художньої студії «Палітра» комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Білопільської районної ради Сумської області, за роботу «Ні – війні!», керівник 

Олексієнко І.А.; 

Мартинюк Софію, вихованку гуртка «Екодизайн» Старокостянтинівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу 

«Там, де лежать гармати досі, ще будуть гратись діти в золоті колосся», 

керівник Пальонко С.В.; 

Мельник Діану, вихованку гуртка «Основи художнього мистецтва» 

Кам’янець-Подільського районного Будинку школяра Хмельницької області, за 

роботу «За нашу свободу», керівник Мельник О.О.; 

Микулку Анну, ученицю Сахновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 

Харківської області, за роботу «За мир!»; 

Надаховську Ілону, вихованку гуртка «Палітра» Квітневської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Дубенської районної ради Рівненської 

області, за роботу «Я єсть народ, якого Правда сили ніким звойована ще не 

була», керівник Надаховська Л.Ю.; 

Нестерчук Ірену, ученицю Володимирецької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 

Рівненської області, за роботу «Ми проти війни!!!», вчитель Гошта С.П.; 

Ніцук Уляну, вихованку гуртка «Калейдоскоп творчості» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

«Терноцвіт» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Перемога за Нами! Віра. Надія. Любов», керівник Ніцук Д.В.; 

Одінцова Павла, вихованця зразкового гуртка образотворчого мистецтва 

«Студія Відродження» районного центру дитячої та юнацької творчості 

Харківської районної ради Харківської області, за роботу «На військових 

традиціях минулого та сучасного, зростає майбутній захисник України», 

керівник Удовиченко Н.Л.; 

Олещенко Катерину, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

образотворчої студії «Малюнок та живопис» Чернігівського обласного Палацу 

дітей та юнацтва, за роботу «За мирне небо! За майбутнє!», керівник                              

Красний Е.К.; 

Пальонко Софію, вихованку гуртка «Писанкарство» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, за роботу «Хвала тобі, сонячний краю!», керівник 

Шлапак Т.А.; 

Паська Руслана, вихованця дитячо-юнацького клубу «Орлятко» 

комунального позашкільного навчального закладу «Об’єднання дитячо-

юнацьких клубів за місцем проживання» Полтавської області, за роботу «За 

свободу краю, боротися маю», керівник Литвиненко К.В.; 

Петрову Олександру, вихованку Народної студії образотворчого мистецтва 

«Фантазія» Центру дитячої та юнацької творчості м. Добропілля Донецької 

області, за роботу «Навіть квіти плачуть, коли іде війна», керівник                       

Кімеріна А.М.; 
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Попову Ярину, вихованку гуртка «Декоративно-прикладне мистецтво» 

Гадяцького районного Будинку дитячої та юнацької творчості Полтавської 

області, за роботу «Ми вдячні вам за мир у нашім домі», керівник Бездудна 

Н.В.; 

Пустотіну Софію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Шепетівського міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької 

області, за роботу «Дякую солдату за нашу свободу», керівник Антонюк Н.А.; 

Рибченко Кристину, ученицю Сахновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 

Харківської області, за роботу «Україна моя країна»; 

Романченко Кристину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Люботинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 Люботинської міської ради Харківської 

області, за роботу «Скажемо війні: «Ні!»; 

Рудь Дарину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Лубенського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Полтавської області, за роботу 

«Дякуємо за чисте небо», керівник Ятел Н.Г.; 

Рябуху Ангеліну, вихованку Народної студії образотворчого мистецтва 

«Полісяночка» комунального закладу Ямпільського районного Центру дитячої 

та юнацької творчості Сумської області, за роботу «Свобода в поколіннях», 

керівник Бабаєва В.Г.; 

Самуйліч Катерину, ученицю ЗЗСО «Судченський ліцей» Волинської 

області, за роботу «Ми переможемо», керівник Остимчук А.М.; 

Семенюка Антона, вихованця «Зразкового художнього колективу» 

образотворчої студії «Малюнок та живопис» Чернігівського обласного Палацу 

дітей та юнацтва, за роботу «Тримайся, брате!», керівник Красний Е.К.; 

Семенця Артема, учня Іванівської ЗОШ І-ІІ ступенів Житомирської області, 

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

Сидорчук Анастасію, Караван Вікторію, вихованок гуртка «Художні вироби 

з вовни» Шепетівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, за роботу «У полум’ях війни згорають молоді серця…», 

керівник Колотова О.В.; 

Скрипку Анастасію, вихованку Зразкового художнього колективу «Творча 

майстерня» Ніжинського Будинку дітей та юнацтва Чернігівської області, за 

роботу «Берегиня-захисниця», керівник Хоменко Ю.В.; 

Cмалюк Софію, вихованку гуртка «Веселковий дивосвіт» КЗ «Луцька 

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

«Наш дух не зламати, ми край будемо оберігати. Маками й калиною, й 

вишиванкою над Україною!», керівник Янчук О.А.; 

Снітку Владу, вихованку Народної студії образотворчого мистецтва 

«Фантазія» Центру дитячої та юнацької творчості м. Добропілля Донецької 

області, за роботу «Не здійснені мрії», керівник Кімеріна А.М.; 

Стефанську Катерину, вихованку гуртка «Майстерня чудес» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, за роботу Діти – наше майбутнє», керівник                       

Кучерук А.Б.; 
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Суховірську Мирославу, вихованку гуртка дизайну одягу та інтер’єру 

«Креатив» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, за роботу «Птах-

захисник», керівник Дубова І.А.;  

Терещук Ілону, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Сонечко» 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Шосткинської районної ради 

Сумської області, за роботу «Україну захистимо, Україна захистить», керівник 

Воронець А.О.; 

Тетюру Поліну, вихованку Народної студії образотворчого мистецтва 

«Полісяночка» комунального закладу «Ямпільський районний Центр дитячої та 

юнацької творчості» Сумської області, за роботу «Тато повернувся», керівник 

Бабаєва В.Г.; 

Токар Анну, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Веселкова 

палітра» Лохвицького міського центру дитячої та юнацької творчості 

Полтавської області, за роботу «В обіймах України», керівник Анпілогова О.І.; 

Тригубець Тетяну, вихованку гуртка «Декор» Шепетівської 

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

«Україна в вогні», керівник Окунєвич Т.П.; 

Фесенко Марію, вихованку зразкової студії образотворчого мистецтва 

«Роменцвіт» Роменського центру позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю імені Івана Кавалерідзе Сумської області, за роботу «За нашу 

свободу», керівник Рудик Л.Г.; 

Хотинську Анжеліку, вихованку гуртка «Чарівний олівець» Комунального 

закладу «Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» 

Волноваської районної ради Донецької області, за роботу «Бережи Україну», 

керівник Філоненко Т.О.; 

Хуторянську Аріну, вихованку гуртка «Колорит» КЗО «Райпільська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Межівської селищної ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Ми за мир», керівник Іщенко А.Р.; 

Царук Ксенію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Лубенського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Полтавської області, за роботу 

«Янгол-охоронець», керівник Ятел Н.Г.; 

Черниш Юлію, ученицю комунальної установи Сумської спеціалізованої 

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

Чичву Вікторію, вихованку студії образотворчого мистецтва «Юність» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної 

роботи» Павлоградської міської ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Дякуємо за наше мирне небо», керівник Кропачева О.А.; 

Чугуннікову Марію, вихованку КЗ «Рівненський обласний науковий ліцей-

інтернат ІІ-ІІІ ст.» Рівненської обласної ради, за роботу «Надія є!», керівник 

Теслюк М.В.;  

Шапоренко Надію, вихованку студії образотворчого мистецтва «Open Art» 

Коростишівського Будинку дитячої творчості Житомирської області, за роботу 

«Вільна Україна», керівник Новак Я.М.; 
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Шевченко Олександру, вихованку Народної студії образотворчого 

мистецтва «Фантазія» Центру дитячої та юнацької творчості м. Добропілля 

Донецької області, за роботу «Ми за мир», керівник Кімеріна А.М.; 

Шишко Марію, ученицю Нововолинської гімназії Нововолинської міської 

ради Волинської області, за роботу «Вставайте, янголи господні! Час боротьби 

зі злом настав!», керівник Уманець Є.А.; 

Шульц Ірину, вихованку гуртка «Колорит» позашкільного навчального 

закладу центру дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської 

ради Полтавської області, за роботу «Повертайся живим!», керівник Горєлова 

Г.В.; 

Юрченко Владиславу, вихованку гуртка образотворчого мистецтва 

«Акварелька» Роменського центру позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю імені Івана Кавалерідзе Сумської області, за роботу 

«Свобода, що веде до перемоги», керівник Терещенко Л.М.; 

Юрченко Олександру, вихованку Народної студії образотворчого мистецтва 

«Фантазія» Центру дитячої та юнацької творчості м. Добропілля Донецької 

області, за роботу «Птах охоронець», керівник Кімеріна А.М.; 

Яскулу Дарину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Рівненського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Рівненської районної ради 

Рівненської області, за роботу «Дякую захиснику за мирне небо», керівник 

Тимановська А.М.; 

Яцюк Аріну, вихованку гуртка дизайну одягу та інтер’єру «Креатив» 

Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, за роботу «Світ природи 

теж сумує», керівник Дубова І.А. 

 

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

 

Балан Олександру, ученицю Глибоцького ліцею Чернівецької області, за 

роботу «Лист воїну», вчитель Богдан В.Д.; 

Беленчук Софію, вихованку гуртка «Фольклористика» Голопристанської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням предметів 

філологічного та природничо-математичних циклів Голопристанської міської 

ради Херсонської області, за роботу «Слава нашим захисникам!», керівник 

Беленчук С.І.; 

Бехбудову Руслану, вихованку літературної студії «Орільчанка» ЗОШ                

І-ІІІ ступенів с.Молодіжне Царичанської районної ради Дніпропетровської 

області, за роботу «Лист до солдата», вчитель Сірко Т.М.; 

Ворощук Анну, вихованку гуртка «Юні поети» Шепетівського навчально-

виховного комплексу №1 у складі: «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та 

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

хочу…», керівник Вітковська С.Р.; 

Гіріцай Ангеліну, ученицю Лозівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Волочиської міської ради Хмельницької області, за роботу «Твоє життя заради 

миру», вчитель Сюрко Н.П.; 
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Гринюка Вадима, вихованця зразкової літературної студії «Первоцвіт» 

Маневицького районного Центру творчості дітей та юнацтва Волинської 

області, за роботу «Героям», керівник Боричевська Л.Ф.; 

Дмитрук Діану, ученицю Щаснівської загальноосвітньої школи                                 

І-ІІ ступенів Волочиської міської ради Хмельницької області, за роботу «Вони 

живуть в серцях», вчитель Жмурко М.П.; 

Домбровського Станіслава, вихованця гуртка «Мистецтво живого слова» 

КЗПО «Божедарівський Будинок дитячої та юнацької творчості» 

Дніпропетровської області, за роботу «Оберіг солдату», керівник                       

Кузьменко О.В.; 

Драчук Марію, ученицю Шепетівського навчально-виховного комплексу              

№ 1 у складі: «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей» ім. Героя України 

М. Дзявульського Хмельницької області, за роботу «Країно моя, Україно!», 

вчитель Білецька Н.С.; 

Зорко Марію, вихованку Сновського Центру дитячої та юнацької творчості 

Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області, за роботу 

«Захиснику моєї країни», керівник Скотаренко О.О.; 

Ємельянову Софію, ученицю КЗ «Вільненський НВК «Школа – 

дошкільний заклад» Новомосковської районної ради Дніпропетровської 

області, за роботу «Воїну АТО», вчитель Шерстюк Л.І.; 

Карпіна Романа, вихованця гуртка «Ляльковий театр» Ізяславського 

районного Будинку творчості дітей та юнацтва «Веселка» Хмельницької 

області, за роботу «Дякую, Солдате!», керівник Карпіна І.М.; 

Кириченко Яну, ученицю Голопристанського навчально-виховного 

комплексу «Гімназія – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим 

вивченням предметів художнього профілю» Голопристанської міської ради 

Херсонської області, за роботу «Лист солдату», вчитель Кириченко Д.І.; 

Корж Аліну, ученицю Новгород-Сіверської гімназії №1 ім. Б.Майстренка 

Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області, за роботу «Повертайся, 

будь-ласка, живим…», вчитель Радковець Г.М.; 

Короташ Поліну, вихованку гуртка «Юні поети та прозаїки» Шепетівської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим 

вивченням економіки і правознавства Хмельницької області, за роботу «Вже не 

повернусь», керівник Кучерук І.В.; 

Кучерук Христину, ученицю КЗ «Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 Луцької 

міської ради» Волинської області, за роботу «Лист солдату», вчитель Кузьмич 

Н.В.; 

Лукащук Софію, вихованку гуртка «Ми – патріоти» КЗ ЗСО «Луцький 

ліцей № 3 Луцької міської ради Волинської області», за роботу «Лист 

військовому», керівник Романюк О.Б.; 

Матвіюк Юліану, ученицю Нововолинської загальноосвітньої школи                        

І-ІІІ ступенів № 2 Нововолинської міської ради Волинської області, за роботу 

«Захисникам Донецького аеропорту», вчитель Матейчук С.Г.; 
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Мороз Владу, вихованку гуртка «Літературна творчість» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, за роботу «Віра у світле майбутнє», керівник Дітковська 

Л.О.; 

Нікіту Яну, ученицю Коровійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Чернівецької області, за роботу «Лист солдату», вчитель Німіжан Г.Д.; 

Огієнка Юрія, члена парламенту дітей Коропщини Коропської ОТГ 

Коропського центру дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за 

роботу «Ми віримо щиро в святу перемогу…», вчитель Мороз О.М.; 

Осіпчука Назарія, учня Ліщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Житомирської 

області, за роботу «Солдату», вчитель Смолянова К.В.; 

Павлову Марію, ученицю СЗШ № 29 Кам’янської міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Україно моя», вчитель Козак О.В.; 

Пилипчук Яну, ученицю ЗОШ І-ІІ ступенів с. Нова Руда-філія ОЗ «ЗОШ                 

І-ІІІ ступенів с. Троянівка» Маневицького району Волинської області, за роботу 

«Нашим захисникам», вчитель Сахарчук В.В.; 

Поліщук Софію, вихованку гуртка «Літературна студія» Ізяславського 

районного Будинку творчості дітей та юнацтва «Веселка» Хмельницької 

області, за роботу «Повертайтесь живими», керівник Ткачук О.М.; 

Пономаренка Дениса, учня Голопристанського навчально-виховного 

комплексу «Гімназія – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим 

вивченням предметів художнього профілю» Голопристанської міської ради 

Херсонської області, за роботу «Любіть Україну!», вчитель Роман Ю.М.; 

Пушкарь Камілу, вихованку гуртка «Мистецтво живого слова» КЗПО 

«Божедарівський Будинок дитячої та юнацької творчості» Дніпропетровської 

області, за роботу «На варті миру», керівник Кузьменко О.В.; 

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

професійний ліцей» Житомирської області, за роботу «Привіт, солдате!»; 

Самодаєву Уляну, вихованку «Театру естрадних мініатюр» Державного 

навчального закладу «Регіональний центр професійної освіти інноваційних 

технологій будівництва та промисловості» м. Харків, за роботу «Гроза», 

керівник Доля С.Є.; 

Стасів Олега, учня Львівського професійного коледжу готельно-

туристичного та ресторанного сервісу, за роботу «Молитва», вчитель                     

Голець І.М.; 

Тітову Анну, вихованку Зразкової художньої театр-студії гуртка 

«Ляльковий театр» Старокостянтинівського міського центру дитячої та 

юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «Україно моя!»; 

Умінського Дмитра, учня Тетерівської загальноосвітньої школи                               

І-ІІІ ступенів Житомирського району Житомирської області, за роботу 

«Захисникам Вітчизни», вчитель Умінська С.В.; 

Фурсу Яну, вихованку літературної студії «Орільчанка» ЗОШ І-ІІІ ступенів 

с.Молодіжне Царичанської районної ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Сьогодення України», вчитель Сірко Т.М.; 
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Хлистова Максима, вихованця гуртка «Юний патріот» позашкільного 

комунального закладу «Клуб юного техніка» Дніпровської селищної ради 

Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, за роботу «Лист 

таткові», керівник Хлистова С.С.; 

Христик Мар’яну, вихованку гуртка «Юнкор» Летичівського Центру 

творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, за роботу «Повертайся!», 

керівник Ількова М.С.; 

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

професійне училище» Житомирської області, за роботу «Янголи на захисті 

Вітчизни»; 

Шенгер Мирославу, вихованку гуртка «Літературна вітальня» Карлівського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Полтавської області, за 

роботу «Доброго дня, захиснику!»; 

Шестак Евеліну, вихованку гуртка «Freedom» Комунального закладу 

«Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» 

Волноваської районної ради Донецької області, за роботу «Солдат України!», 

керівник Мардаренко Н.В.; 

Ширка Давида, учня Хмельницького професійного ліцею, за роботу 

«Солдату», вчитель Легкий В.С.; 

Шум Анастасію, вихованку гуртка «Я – лідер» комунального позашкільного 

навчального закладу «Володимирецький районний Будинок школярів та 

юнацтва» Рівненської області, за роботу «Лист на фронт», керівник                    

Мирончук Г.К. 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора -  

Педоренко О.В. 

 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


