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Про підсумки проведення 

Всеукраїнського конкурсу творчості 

дітей та учнівської молоді  

«За нашу свободу» 

 
 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 

року № 1489 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно - масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 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 350 робіт з 14 областей України, а саме: 

Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Івано-

Франківської, Київської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Херсонської, 

Хмельницької, Черкаської та Чернігівської області. Були представлені роботи у 

розділах: образотворче мистецтво та поезія (вірші) 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»: 

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

«Вінницький районний будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької 

області, за роботу «Королева весни», керівник Остапенко С.М.; 
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Білаш Антоніну, вихованку гуртка образотворчого мистецтва Комунального 

закладу «Шишацький обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 

Полтавської обласної ради», за роботу «Заповіт», керівник Темносагата Л.А.; 

Бірука Владислава, вихованця Зразкової студії «Кольоровий водограй» 

Камінь-Каширського Будинку дитячої та юнацької творчості Волинської 

області, за роботу «За Україну, за волю, за нашу свободу», керівник Бірук Л.М.; 

Вєлкову Мар’ю, вихованку комунального позашкільного навчального 

закладу «Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка» 

Дніпропетровської обласної ради», за роботу «За нашу свободу», керівник 

Панко В.М.; 

Волошину Дарину, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «З 

Україною в серці» комунального закладу «Березівський центр дитячої та 

юнацької творчості» Березівської сільської ради Сумської області, за роботу «З 

Україною в серці», керівник Мешкова Н.Л.; 

Гарбовську Ксенію, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

«Творча майстерня народного декоративно-ужиткового мистецтва «Барвінок» 

Карлівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості Полтавської 

області, за роботу «Свобода – вища цінність людського буття», керівник 

Колодяжна С.Г.; 

Гогільчин Лілію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Богородчанського центру позашкільної освіти Івано-Франківської області, за 

роботу «Віримо у перемогу», керівник Лецин І.В.; 

Гонтар Вікторію, вихованку гуртка «Малюнок та живопис» Центру дитячої 

та юнацької творчості військово-цивільної адміністрації міста Торецьк 

Донецької області, за роботу «Звільни!», керівник Іноземцева Н.О.; 

Горкушу Ксенію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Комунального комплексного закладу позашкільної освіти Буринської міської 

ради «Будинок дитячої та юнацької творчості» Сумської області, за роботу 

«Україна понад усе!», керівник Горбач А.С.; 

Григорьєву Марію, вихованку гуртка «Народні ремесла України» КЗ 

«Вінницький районний будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької 

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

Душебу Дар’ю, вихованку гуртка «Малюнок та живопис» Центру дитячої та 

юнацької творчості військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької 

області, за роботу «За лінією розмежування», керівник Іноземцева Н.О.; 

Зваричук Дарію, ученицю Любомльського ЗЗСО І-ІІІ ст. №2 Волинської 

області, за роботу «Журба», вчитель Омельчук О.М.; 

Катриченко Валерію, вихованку гуртка «Аквамарин» Центру дитячої та 

юнацької творчості Краснопільської селищної ради Сумської області, за роботу 

«Повертай скоріше, сину, вже на мирну Україну!», керівник Колесникова-

Колодка С.С.; 

Лівандівську Ілону, вихованку гуртка «Народні ремесла України» КЗ 

«Вінницький районний будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької 

області, за роботу «Золотий оберіг», керівник Остапенко С.М.; 
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Мацько Анну, вихованку гуртка «Народні ремесла України» КЗ 

«Вінницький районний будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької 

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

Невмержицьку Альону, вихованку гуртка образотворчого мистецтва 

Будинку дитячої творчості смт. Лугини Житомирської області, за роботу «Борці 

за волю», керівник Виговська Т.В.; 

Осадчу Уляну, вихованку Народної студії образотворчого мистецтва 

«Фантазія» Центру дитячої та юнацької творчості міста Добропілля Донецької 

області, за роботу «Бажаю мира Україні», керівник Кімеріна А.М.; 

Остапенка Володимира, вихованця гуртка «Чарівний пензлик» 

Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27», 

за роботу «Повертайтесь, журавлі, додому…», керівник Медяник О.П.; 

Остапчука Дениса, вихованця Зразкової аматорської дитячої студії 

декоративно-ужиткового мистецтва «Гостина» Сосонського СБК Вінницької 

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

Охріменко  Дар’ю, вихованку гуртка «Народні ремесла України» КЗ 

«Вінницький районний будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької 

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

Палій Софію, вихованку Народної студії образотворчого мистецтва 

«Фантазія» Центру дитячої та юнацької творчості міста Добропілля Донецької 

області, за роботу «Біль утрат», керівник Кімеріна А.М.; 

Папушу Дмитра, вихованця гуртка «Декоративно-прикладне, образотворче 

мистецтво» ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне училище», за 

роботу «Аміна Окуєва – ангел воїна добра»; 

Попову Ярину, вихованку гуртка «Декоративно-прикладне мистецтво» 

Гадяцького районного Будинку дитячої та юнацької творчості Полтавської 

області, за роботу «За мирне майбутнє», керівник Бездудна Н.В.; 

Руяткіну Дар’ю, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Комунального комплексного закладу позашкільної освіти Буринської міської 

ради «Будинок дитячої та юнацької творчості» Сумської області, за роботу 

«Слава Україні! Героям слава!», керівник Горбач А.С.; 

Санак Маргариту, вихованку гуртка «Диво калинове» Опорного закладу-

Остерська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Ю. Збанацького Чернігівської області, за роботу 

«Мир в наших руках», керівник Смовська І.Ю.; 

Стингу Анастасію, ученицю гуртка «Дивограй» Державного навчального 

закладу «Крижопільський професійний будівельний ліцей» Вінницької області, 

за роботу «Повертайся живим!», керівник Кришталь Н.М.; 

Темносагату Вікторію, вихованку гуртка образотворчого мистецтва 

Комунального закладу «Шишацький обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ 

ступенів Полтавської обласної ради», за роботу «Дівчата зрізають коси і туго 

шнурують берці», керівник Темносагата Л.А.; 

Темносагату Вікторію, вихованку гуртка образотворчого мистецтва 

Комунального закладу «Шишацький обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ 
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ступенів Полтавської обласної ради», за роботу «Мій тато - герой», керівник 

Темносагата Л.А.; 

Томчук Віталіну, ученицю гуртка «Народні промисли» Вищого художнього 

професійно-технічного училища №5 м. Вінниці, за роботу «За нашу свободу», 

керівник Григор’єва Г.О.; 

Фролову Анастасію, ученицю Розсошенської гімназії Щербанівської 

сільської ради Полтавського району Полтавської області, за роботу «В пам’яті 

назавжди», вчитель Бойко О.А.; 

Шепотька Матвія, вихованця гуртка «Аквамарин» Центру дитячої та 

юнацької творчості Краснопільської селищної ради Сумської області, за роботу 

«Мирна звістка», керівник Колесникова-Колодка С.С. 

Шевченко Олександру, вихованку Народної студії образотворчого 

мистецтва «Фантазія» Центру дитячої та юнацької творчості міста Добропілля 

Донецької області, за роботу «Діти України за мир!», керівник Кімеріна А.М.; 

Яремчук Софію, вихованку Зразкової аматорської дитячої студії 

декоративно-ужиткового мистецтва «Гостина» Сосонського СБК Вінницької 

області, за роботу «В життя потрібно вірити», керівник Остапенко С.М.   

Юрченко Олександру, вихованку Народної студії образотворчого мистецтва 

«Фантазія» Центру дитячої та юнацької творчості міста Добропілля Донецької 

області, за роботу «Молитва за Україну», керівник Кімеріна А.М.; 

 

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

Веретюк Вікторію, ученицю Волочиської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Волочиської 

ОТГ Хмельницької області, за роботу «Останні спогади солдата», вчитель 

Ткачук С.В.; 

Гаврилюк Єлєну, ученицю ДНЗ «Подільський центр професійно-технічної 

освіти» Хмельницької області, за роботу «Пишу тобі, солдате, лист…», вчитель 

Маслова Л.; 

Годуна Богдана, вихованця гуртка «Мій рідний край» Куземинської ЗОШ              

І-ІІІ ступенів Сумської області, за роботу «Мрії маленького українця», керівник 

Павленко О.В.; 

Головчицького Артема, учня Тростянецького навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний 

заклад» Дубенської районної ради Рівненської області, за роботу «Воєнні 

реалії», керівник Доманська Л.П.; 

Даньчишину Ангеліну, вихованку гуртка «Проба пера» Лозівської ЗОШ                         

І-ІІ ступенів Волочиської ОТГ Хмельницької області, за роботу «Пісня про 

брата», керівник Сюрко Н.П.; 

Жилу Тетяну, ученицю гуртка «Світогляд» Державного професійно-

технічного навчального закладу «Вінницьке міжрегіональне вище професійне 

училище», за роботу «Одна!», керівник Січкоріз Н.П.; 

Зуєву Дарину, вихованку гуртка «Мистецтво слова» районного Будинку 

школяра Прилуцької районної ради Чернігівської області, за роботу «Лист 

солдату на фронт «Ти повертайсь живим…», керівник Шматко М.С.; 
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Ілляшенко Софію, вихованку гуртка «Вокальний» Районного Центру 

дитячої та юнацької творчості Коропської РДА Чернігівської області, за роботу 

«Пам’ятаємо», керівник Баранова Т.С.; 

Ковальову Єсенію, вихованку гуртка «Диво калинове» Опорного закладу-

Остерської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Ю.Збанацького Чернігівської області, за роботу 

«Лист солдату», керівник Смовська І.; 

Кононенко Світлану, вихованку гуртка «Пролісок» Дубов’язівського 

навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад» Конотопського району Сумської області, за 

роботу «Щастя не шукай за океаном», керівник Беседа Ж.М.; 

Кравчук Вероніку, ученицю Вищого професійного училища №38                            

смт. Гриців Хмельницької області, за роботу «Лист солдату», вчитель 

Верещагіна В.І.; 

Леончик Софію, вихованку літературного гуртка «Поетичне слово» 

Тріскинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Сарненської районної ради Рівненської 

області, за роботу «За нашу свободу», керівник Параниця І.Д.; 

Максимчук Юлію, ученицю Нетішенського професійного ліцею 

Хмельницької області, за роботу «Солдате!», вчитель Степанюк С.С.; 

Мартинчика Дмитра, вихованця гуртка «Лідер» Комунального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості» Рокитнівської районної ради 

Рівненської області, за роботу «Нескорена», керівник Мартинчик Н.М.; 

Михайлову Катерину, вихованку позашкільного навчального закладу 

«Центр позашкільної роботи №1» Дніпровської міської ради, за роботу 

«Пам’яті героїв битви під Крутами», керівник Кошара А.В.; 

Нетребич Валентину, вихованку літературної студії «Контур» Херсонської 

обласної бібліотеки для дітей ім. Дніпрової Чайки, за роботу «Єдина і вільна», 

керівник Звягінцева Н.Д.; 

Ольховського Максима, учня Полтавської гімназії №17 Полтавської міської 

ради Полтавської області, за роботу «Героям небесної сотні», вчитель Промська 

О.І.; 

Повидиш Валерію, вихованку гуртка «Пролісок» Дубов’язівського 

навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад» Конотопського району Сумської області, за 

роботу «За нашу свободу!», керівник Беседа Ж.М.; 

Пруську Ольгу, ученицю Шепетівського навчально-виховного комплексу 

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

посиленою військово-фізичною підготовкою» Хмельницької області, за роботу 

«Україно не журися», вчитель Фомюк М.В.; 

Прянічнікову Аріну, ученицю комунального закладу «Синельниківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6» Дніпропетровської області, за роботу 

«Патріоти», керівник Трегубенко Н.В.; 

Руднік Юлію, вихованку літературної студії «Первоцвіт» 

Володимирецького районного колегіуму Рівненської області, за роботу «Це – за 

волю війна!», керівник Войтович Н.М.; 
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Склянчук Анну, ученицю Любомльського ЗЗСО І-ІІІ ст. №2 Волинської 

області, за роботу «З Україною в серці…», керівник Хомич Л.Ф.; 

Смовського Максима, вихованця гуртка «Диво калинове» Опорного 

закладу-Остерської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Ю.Збанацького Чернігівської області, за 

роботу «Я повернуся, мамо…», керівник Смовська І.; 

Стінкового Максима, вихованця гуртка «Мистецтво слова» районного 

Будинку школяра Прилуцької районної ради Чернігівської області, за роботу 

«Крізь призму років», керівник Шматко М.С.; 

Цвігун Анастасію, вихованку гуртка «Юнги» комунального закладу 

«Флотилія юних моряків і річковиків» Кам’янської міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «В боротьбі за нашу свободу», керівник 

Лук’янішина І.В. 

 

1.2. Дипломом ІІ ступеня Українського державного центру позашкільної 

освіти у розділі:  

«Образотворче мистецтво»: 

Бодашко Марію, вихованку Народного художнього колективу – студії 

декоративно-прикладного мистецтва «Сходинки» ПНЗ «Багатопрофільний 

молодіжний центр» Черкаської міської ради, за роботу «Охоронець України», 

керівник Тимошенко Г.В.; 

Видерка Андрія, вихованця гуртка образотворчого мистецтва Будинку 

дитячої та юнацької творчості Любешівської селищної ради Волинської 

області, за роботу «Мужність і краса», керівник Любчик А.Г.; 

Войтович Василину, вихованку гуртка «Золотий мольберт» Комунального 

закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 11-колегіум Луцької 

міської ради» Волинської області, за роботу «Птах Свободи», керівник Скорич 

О.В.; 

Гладку Анастасію, вихованку гуртка «Калейдоскоп творчості» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості «Терноцвіт» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за 

роботу «Повернення», керівник Ніцук Д.В.; 

Головську Анастасію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Шепетівського міського ЦДЮТ Хмельницької області, за роботу «Дякую за 

нашу свободу», керівник Антонюк Н.А.; 

Голуб Олександру, вихованку гуртка образотворчого мистецтва 

Комунального закладу «Гадзинська гімназія» Глибочицької сільської ради 

Житомирського району Житомирської області, за роботу «Живи, Україно, живи 

для краси…», керівник Щебет І.В.; 

Дзигаленко Аліну, вихованку Зразкової аматорської дитячої студії 

декоративно-ужиткового мистецтва «Гостина» Сосонського СБК Вінницької 

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

Добрострой Ганну, вихованку студії «Образотворче мистецтво»                                 

м. Слов’янськ Донецької області, за роботу «За нашу свободу», керівник 

Трутко В.Л.; 
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Дятленко Анастасію, вихованку Народної студії образотворчого мистецтва 

«Полісяночка» комунального закладу Ямпільського районного Центру дитячої 

та юнацької творчості Сумської області, за роботу «Ми бережемо ваш спокій», 

керівник Бабаєва В.Г.; 

Карповець Анну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Комунального закладу «Районний Будинок дитячої та юнацької творчості» 

Березнівської районної ради Рівненської області, за роботу «Нам потрібне 

мирне небо…», керівник Люшина О.Ю.; 

Корж Аню, вихованку гуртка «Світ краси» Куликівського центру 

позашкільної освіти Чернігівської області, за роботу «Гірка ціна свободи», 

керівник Качкарда Г.О.; 

Кравченка Андрія, вихованця гуртка «Колорит» позашкільного навчального 

закладу центру дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської 

ради Полтавської області, за роботу «Журба», керівник Горєлова Г.В.; 

Кравченка Артема, вихованця клубу художнього читання «Калинонька» 

Кобеляцького будинку дитячої та юнацької творчості імені Миколи 

Андрійовича Касьяна Полтавської області, за роботу «Незламні захисники 

летовища», керівник Сабадирь Г.В.; 

Мариняк Софію, ученицю Нововолинської загальноосвітньої школи                         

І-ІІІ ступенів № 7 Волинської області, за роботу «Веселка свободи», вчитель 

Мартинюк Л.С.; 

Насеннік Дар’ю, 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.; 

Осецьку Ірину, вихованку гуртка образотворчого мистецтва Станції юних 

техніків смт. Черняхів Житомирської області, за роботу «Жінка-воїн», керівник 

Демчук О.В.; 

Прибиш Тетяну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» ДПТНЗ 

«Радомишльський професійний ліцей» Житомирської області, за роботу 

«Голубко біла, ти лети у світ та принеси нам мир на Україну»; 

Рибалко Уляну, вихованку Народної студії образотворчого мистецтва 

«Фантазія» Центру дитячої та юнацької творчості міста Добропілля Донецької 

області, за роботу «Ми все здолаємо!», керівник Кімеріна А.М.; 

Середняка Дениса, вихованця студії образотворчого мистецтва 

Сенчанського Будинку дитячої та юнацької творчості Полтавської області, за 

роботу «Пісня свободи», керівник Бандурко Н.В.; 

Сибилеву Поліну, вихованку Народної студії образотворчого мистецтва 

«Полісяночка» комунального закладу Ямпільського районного Центру дитячої 

та юнацької творчості Сумської області, за роботу «Повертайтеся живими», 

керівник Бабаєва В.Г.; 

Скубій Максима, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» 

Комунального закладу Новосанжарського будинку дитячої та юнацької 
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творчості Новосанжарської селищної ради Полтавської області, за роботу 

«Вперед до перемоги», керівник Слабка Л.А.;   

Фень Юлію, вихованку гуртка «Кроки в мистецтво» Комунального закладу 

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

№ 7 – природничий ліцей», за роботу «Ні, я жива, я буду вічно жити…», 

керівник Ковальчук Л.О.; 

Файдун Марію, вихованку Зразкової аматорської дитячої студії 

декоративно-ужиткового мистецтва «Гостина» Сосонського СБК Вінницької 

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

Чиннову Марину, вихованку Народного художнього колективу студії 

образотворчих мистецтв «Журавочка» комунального позашкільного 

навчального закладу «Міський палац дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Наша пісня, 

наша воля не вмре, не загине!», керівник Кульнєва М.К.; 

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

Анісімову Анну, вихованку гуртка «Юні екскурсоводи» Лебединського 

центру позашкільної освіти Сумської області, за роботу «За щастя і долю», 

керівник Зелінська І.І.; 

Антонюк Вероніку, вихованку гуртка «Творчість» ДНЗ «Новоград-

Волинське вище професійне училище» Житомирської області, за роботу 

«Моєму захиснику»; 

Бабінську Вікторію, вихованку гуртка «Літературна творчість» 

Богородчанського центру позашкільної освіти Івано-Франківської області, за 

роботу «Братові», керівник Мартинюк М.М.; 

Бучинську Вікторію, вихованку гуртка «Юнкор» Летичівського Центру 

творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, за роботу «Я є…», керівник 

Ількова М.С.; 

Вітюка Іллю, вихованку гуртка «Дивослово» Гімназії с.Завидів – філії 

Павлівського ліцею Павлівської сільської ради Волинської області, за роботу 

«Молитва за Україну», керівник Семинська Т.М.; 

Волковського Миколу, вихованця студії «Пізнайко» Коростенської міської 

гімназії №7, Центру позашкільної освіти м. Коростеня Житомирської області, 

за роботу «Відважні герої», керівник Дітуна К.С.; 

Волошка Олега, вихованця гуртка «Фольклористика» Комунального 

комплексного закладу позашкільної освіти Буринської міської ради «Будинок 

дитячої та юнацької творчості» Сумської області, за роботу «Захист Донецького 

аеропорту», керівник Кладько Т.С.; 

Воронюк Олександру, вихованку гуртка «Юні поети» Шепетівського НВК 

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

М. Дзявульського» Хмельницької області, за роботу «Дуже хочу миру я!», 

керівник Вітковська С.Р.; 

Гіріцай Ангеліну, вихованку гуртка «Проба пера» Лозівської ЗОШ І-ІІ 

ступенів Волочиської ОТГ Хмельницької області, за роботу «В молитві за 

тата», керівник Сюрко Н.П.; 
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Гулєнцову Кіру, вихованку гуртка «Перевесло» Хорольського навчально-

виховного комплексу Полтавської області, за роботу «Спасибі, солдате!», 

керівник Рябенко С.М.; 

Калініченко Анастасію, ученицю Комунального закладу Березівської 

сільської ради «Шевченківський навчально-виховний комплекс: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад «Суничка» 

Сумської області, за роботу «Мрія», вчитель Пешкова І.Л.; 

Касянчук Тетяну, вихованку гуртка «Юні поети» Шепетівського НВК №1 у 

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

М. Дзявульського» Хмельницької області, за роботу «Нехай настане мир на 

Україні!», керівник Вітковська С.Р.; 

Колектив вихованців гуртка «Народні усмішки» Житомирського 

державного будинку художньої та технічної творчості, за роботу «Лист до 

воїнів-захисників», керівник Бахур Н.; 

Литвина Ігоря, вихованця гуртка «Юний поет» Загальноосвітньої школи                  

І-ІІІ ступенів №3 імені В.О.Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради 

Полтавської області, за роботу «Слава героям», керівник Завадська Т.В.; 

Нагорнюк Юлію, ученицю Ліщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Станишівської ОТГ Житомирської області, за роботу «Дитячі 

бажання», керівник Грицько Г.О.; 

Панасюк Олесю, вихованку гуртка «Дивослово» гімназії с.Завидів – філії 

Павлівського ліцею Павлівської сільської ради Волинської області, за роботу 

«За нашу свободу», керівник Семинська Т.М.; 

Петрука Іллю, вихованця гуртка «Юні театрали» КЗ «Рожищенський 

будинок дитячої творчості» Волинської області, за роботу «Що люблять 

українці», керівник Мачушинець О.В.; 

Пруську Ольгу, ученицю Шепетівського навчально-виховного комплексу 

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

посиленою військово-фізичною підготовкою» Хмельницької області, за роботу 

«Брати», вчитель Фомюк М.В.; 

Сахно Юлію, вихованку національно-патріотичного гуртка «Патріот» 

ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей» Рівненської області, за 

роботу «Прийде весна…», керівник Белік О.Л.; 

Таран Карину, вихованку літературного об’єднання «Любисток» 

Комунального закладу Березівської сільської ради «Слоутський навчально-

виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний 

навчальний заклад «Волошка» Сумської області, за роботу «Героям України», 

керівник Непомняща Т.І.; 

Тараспольську Лілію, вихованку гуртка «Юні журналісти» Лебединського 

центру позашкільної освіти Сумської області, за роботу «Ми маємо право», 

керівник Федірко А.М.; 

Токарчука Любомира, вихованця гуртка «Медіа культура. Юний журналіст» 

комунального закладу «Районний Будинок дитячої та юнацької творчості» 
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Березнівської районної ради Рівненської області, за роботу «Десь там…», 

керівник Токарчук М.І.; 

Трач Анну, вихованку гуртка «Осяяні словом» Комунального закладу 

«Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради 

Волинської області», за роботу «Ти знаєш, як мені без тебе, брате?», керівник 

Сладковська Н.О.; 

Чабелець Дарину, вихованку гуртка «Сценічна театралізація» ДПТНЗ 

«Соснівський професійний ліцей» Рівненської області, за роботу «Моя земля», 

керівник Удодік М.В.; 

Шевчук Анастасію, вихованку гуртка «Рідне слово» Опорного 

загальноосвітнього навчального закладу «Рокитнівська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №3» Рівненської області, за роботу «Лист Святому Миколаю», 

керівник Стаднік Н.П.; 

Шуляка Вадима, вихованця гуртка «Юні поети» Шепетівського НВК №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.; 

Ярич Валентину, вихованку гуртка «Літературна творчість» 

Богородчанського центру позашкільної освіти Івано-Франківської області, за 

роботу «Тебе не дочекалася сім’я», керівник Мартинюк М.М. 

 

1.3. Дипломом ІІІ ступеня Українського державного центру позашкільної 

освіти у розділі: 

 «Образотворче мистецтво»: 

Артем’єву Аміну, вихованку гуртка «Золотий мольберт» Комунального 

закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 11-колегіум Луцької 

міської ради» Волинської області, за роботу «Довгоочікувана зустріч», керівник 

Скорич О.В.; 

Бабінець Наталію, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

«Творча майстерня народного декоративно-ужиткового мистецтва «Барвінок» 

Карлівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості Полтавської 

області, за роботу «Спокійно спить Україна-мати, коли на стажі є солдати», 

керівник Колодяжна С.Г.; 

Белих Кіру, вихованку Народного художнього колективу – студії 

декоративно-прикладного мистецтва «Сходинки» ПНЗ «Багатопрофільний 

молодіжний центр» Черкаської міської ради, за роботу «Дякуємо! За мирне 

небо!», керівник Тимошенко Г.В.; 

Босика Адама, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» комунального 

позашкільного навчального закладу «Володимирецький  районний Будинок 

школярів та юнацтва» Володимирецької районної ради Рівненської області, за 

роботу «Наша гостинність», керівник Герман Н.В.; 

Бусло Олену, вихованку гуртка «Декор» Пирятинського Центру дитячої та 

юнацької творчості Полтавської області, за роботу «Ангел-охоронець 

сучасності», керівник Горбань О.В.; 
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Бутурлима Матвія, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» 

Гребінківського Центру дитячої та юнацької творчості Гребінківської міської 

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

Н.О.; 

Вербич Кіру, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Кольорова 

палітра» Волочиського Будинку дитячої та юнацької творчості Волочиської 

ОТГ Хмельницької області, за роботу «Згинуть наші вороженьки», керівник 

Стасюк Т.С.; 

Гладкевич Сніжану, вихованку гуртка образотворчого мистецтва 

«Кольорова палітра» Волочиського Будинку дитячої та юнацької творчості 

Волочиської ОТГ Хмельницької області, за роботу «Мужній захисник», 

керівник Стасюк Т.С.; 

Головську Анастасію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Шепетівського міського ЦДЮТ Хмельницької області, за роботу 

«Повертайтесь живими», керівник Антонюк Н.А.;  

Денисова-Чалого Северина, вихованця комунального позашкільного 

навчального закладу «Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький 

кіноцентр «Веснянка» Дніпропетровської обласної ради», за роботу «Те, заради 

чого», керівник Кольцова С.М.; 

Дорохову Олександру, вихованку гуртка «Малюнок та живопис» Центру 

дитячої та юнацької творчості військово-цивільної адміністрації міста Торецьк 

Донецької області, за роботу «Нічого не чую, нічого не бачу…», керівник 

Іноземцева Н.О.; 

Зібчук Єлизавету, ученицю Нововолинської загальноосвітньої школи                      

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

«Віночок свободи», керівник Тимощук Л.П.; 

Ільїну Дарину, ученицю Нововолинської загальноосвітньої школи                         

І-ІІІ ступенів № 2 Волинської області, за роботу «Вартові свободи», керівник 

Смаль Л.М.; 

Калиша Максима, вихованця студії образотворчого мистецтва «Чарівна 

палітра» Волинського державного центру естетичного виховання учнів 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, за роботу 

«Життя продовжую у злеті журавля», керівник Калиш А.В.; 

Колькову Анастасію, вихованку гуртка «Декоративний розпис» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, за роботу «Душу й тіло ми положим за нашу 

свободу…», керівник Процик О.О.; 

Конотоп Алісу, ученицю Великокринківської загальноосвітньої школи                      

І-ІІІ ступенів Глобинської райради Полтавської області, за роботу «Боже, 

Україну бережи», вчитель Яровикова Н.О.; 

Кульнєву Софію, ученицю комунального закладу освіти «Криворізький 

ліцей-інтернат для сільської молоді» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Космічні супутники на варті рідної 

землі», вчитель Верзунова Т.С.; 
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Куща Михайла, вихованця гуртка «Ф-арт» Криворізької загальноосвітньої 

школи № 108 Дніпропетровської області, за роботу «Дзвін волі»; 

Люх Анастасію, вихованку Зразкового художнього гуртка «Писанкарство» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, за роботу «Дай Боже тобі, сину, жити у мирній та 

вільній Вкраїні!», керівник Шлапак Т.А.; 

Малецького Олександра, вихованця гуртка «Візерунок» Криворізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 42 Дніпропетровської області, за 

роботу «Мир та свобода», керівник Генчева Н.М.; 

Мандриченко Валерію, вихованку гуртка «Аквамарин» Центру дитячої та 

юнацької творчості Краснопільської селищної ради Сумської області, за роботу 

«Хто як не ми?», керівник Колесникова-Колодка С.С.; 

Манзик Анну, вихованку «Чарівний пензлик» Володимирецького районного 

колегіуму Рівненської області, за роботу «У світле майбутнє», керівник 

Сиротюк Н.О.; 

Молецьку Олександру, вихованку гуртка «Художня майстерня» Центру 

позашкільної освіти ім. О. Разумкова м. Бердичів Житомирської області, за 

роботу «Захисти майбутнє», керівник Сапонюк В.О.; 

Моргун Марію, вихованку гуртка «Ми малюємо світ» Шепетівської 

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

«Це наш край», керівник Окунєвич Т.П.; 

Мошківську Катерину, вихованку гуртка образотворчого мистецтва 

Вертокиївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Житомирського району Житомирської 

області, за роботу «Захисник майбутнього», керівник Мошківська Л.М.; 

Назарук Анну, вихованку Зразкового художнього колективу «Юний 

художник» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, за роботу «Мати 

Україно, бережи наших воїнів!», керівник Назарук І.М.; 

Ніколаєнко Софію, вихованку Народної студії образотворчого мистецтва 

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

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, за роботу «Сім’я», 

керівник Москаленко О.А.; 

Новицьку Вероніку, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Богородчанського центру позашкільної освіти Івано-Франківської області, за 

роботу «Ви завжди у нашій пам’яті», керівник Лецин І.В.; 

Приймак Наталію, ученицю Нововолинської загальноосвітньої школи                       

І-ІІІ ступенів №2 Волинської області, за роботу «Щит віри, надії і любові…», 

вчитель Смаль Л.М.; 

Процишину Софію, вихованку гуртка дизайну одягу та інтер’єру «Креатив» 

Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва, за роботу «Тато – 

повертайся живим», керівник Дубова І.А.; 

Рудюка Максима, учня Шепетівського навчально-виховного комплексу №3 

у складі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Н. Рибака та ліцей з 

посиленою військово-фізичною підготовкою» Хмельницької області, за роботу 

«Світу мир», вчитель Горох Н.М.; 
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Сердюк Діану, вихованку «Зразкового художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва «Малюнок та живопис» комунального 

позашкільного навчального закладу Чернігівського обласного Палацу дітей та 

юнацтва, за роботу «Солдати уходять на небо», керівник Красний Е.К.; 

Сидора Іллю, вихованця гуртка «Пізнайко» Комунального закладу 

«Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя 

Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», за роботу 

«Свобода понад усе», керівник Мазур Ю.М.; 

Смик Вероніку, вихованку гуртка «Світ мистецтва» Комунального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості» Рокитнівської районної ради 

Рівненської області, за роботу «За нашу свободу», керівник Несенчук Н.І.; 

Таратіну Анастасію, вихованку Народної студії «Юний художник» Центру 

творчості дітей і молоді міста Житомира, за роботу «Сонце миру», керівник 

Сарата Т.І.; 

Тетюру Поліну, вихованку Народної студії образотворчого мистецтва 

«Полісяночка» комунального закладу Ямпільського районного Центру дитячої 

та юнацької творчості Сумської області, за роботу «Завжди на варті», керівник 

Бабаєва В.Г.; 

Угніч Дар’ю, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Колорит» 

Хорольського районного Центру дитячої та юнацької творчості Полтавської 

області, за роботу «За нашу свободу», керівник Лобода Ю.В.; 

Федчук Діану, ученицю Криворізької Тернівської гімназії 

Дніпропетровської області, за роботу «За нашу свободу!», вчитель Педченко 

І.В.; 

Хоронжука Назара, учня Шепетівської загальноосвітньої школи                                 

І-ІІІ ступенів № 3 Хмельницької області, за роботу «За правду, свободу, за 

честь і за волю», вчитель Хоронжук Л.П.; 

Цісар Злату, вихованку гуртка дизайну одягу та інтер’єру «Креатив» 

Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва, за роботу «Захищайте мою 

Україну», керівник Дубова І.А.; 

Швець Вероніку, вихованку гуртка «Палітра» КУ «Чуднівський міський 

будинок школяра» Житомирської області, за роботу «Хай завжди буде мир!», 

керівник Савченко Т.І. 

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

Білаша Іллю, вихованця гуртка Дитячого театру «Котигорошко» 

Кобеляцького будинку дитячої та юнацької творчості імені Миколи 

Андрійовича Касьяна Полтавської області, за роботу «Хай в мирі Україна 

процвіта!», керівник Білаш О.В.; 

Бондар Валерію, ученицю Великожолудського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» 

Володимирецької районної ради Рівненської області, за роботу «Подяка», 

керівник Якимчук Л.В.; 

Василенка Едуарда, учня Ворожбянського навчально-виховного комплексу: 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад № 4 
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Білопільської районної ради Сумської області, за роботу «Ми за мир», вчитель 

Мірошниченко О.М.; 

Веремійчук Вікторію, вихованку гуртка «Юні поети» Шепетівського НВК 

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

М. Дзявульського» Хмельницької області, за роботу «Дякую солдату!», 

керівник Вітковська С.Р.; 

Гальчинського Олега, учня гуртка «Дивослово» Державного професійно-

технічного навчального закладу «Жмеринське вище професійне училище» 

Вінницької області, за роботу «До мого покоління», керівник Свистун Т.А.; 

Гаращенко Світлану, вихованку гуртка «Юні журналісти» Лебединського 

центру позашкільної освіти Сумської області, за роботу «Учора тато 

повернувся мій з війни…», керівник Федірко А.М.; 

Демченко Анастасію, вихованку гуртка «Творча майстерня» районного 

Будинку школяра Прилуцької районної ради Чернігівської області, за роботу 

«За мир та волю я віддам своє життя!», керівник Дмитрієвська Т.І.; 

Дмитрієву Вікторію, ученицю Половлівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ» 

Володимирецької районної ради Рівненської області, за роботу «Солдати», 

керівник Мельник Т.В.; 

Дрозда Романа, вихованця гуртка «Журналістика» Криворізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №42 Дніпропетровської області, за 

роботу «За нашу свободу», керівник Генчева Н.М.; 

Дядечко Єлизавету, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

«Юний журналіст» Полтавського обласного центру естетичного виховання 

учнівської молоді, за роботу «Атовцям», керівник Синягівська І.С.; 

Звонарьова Олега, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» 

Позашкільного навчального закладу Будинку дитячої творчості м. Нетішин 

Хмельницької області, за роботу «Плаче ненька Україна…», керівник                          

Челишева О.; 

Зеленюк Христину, вихованку гуртка «Літературна творчість» 

Богородчанського центру позашкільної освіти Івано-Франківської області, за 

роботу «Повертайся додому живим», керівник Мартинюк М.М.; 

Іваненко Вікторію, вихованку гуртка «Журналістика» Центру позашкільної 

освіти м. Коростеня Житомирської області, за роботу «Історія боротьби», 

керівник Дітуна К.С.; 

Іванюк Марію, вихованку гуртка «Мистецтво» Головинського вищого 

професійного училища нерудних технологій Житомирської області, за роботу 

«Хай прийде мир!»; 

Колісник Анну, вихованку літературної студії «Сяйво» Кобеляцького 

будинку дитячої та юнацької творчості імені Миколи Андрійовича Касьяна 

Полтавської області, за роботу «Іловайськ – це біль і втрата», керівник Кузема 

В.С.; 

Косовського Павла, учня Павлоградської загальноосвітньої школи                             

І-ІІІ ступенів №7 Павлоградської міської ради Дніпропетровської області, за 

роботу «Нотатки з Щоденника 13.12.2015», вчитель Лоза А.Т.; 
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Кравченка Максима, учня Ліщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Станишівської ОТГ Житомирської області, за роботу «Спасибі за 

життя», керівник Мислинська Ю.В.; 

Кулєш Поліну, вихованку КЗ «Районний будинок творчості школярів» 

Глухівської районної ради, Некрасівського НВК Сумської області, за роботу 

«Пісня про Україну», керівник Конопля Г.І.; 

Курило Вадима, вихованця гуртка «Ліра» Градизької гімназії імені Героя 

України Олександра Білаша Полтавської області, за роботу «Не журіться, не 

плачте, матусю…», керівник Лаворько М.В.; 

Мокійчук Надію, вихованку гуртка «Декоративно-прикладне, образотворче 

мистецтво» ДНЗ «Центр легкої промисловості та побутового обслуговування 

населення м. Житомира», за роботу «Лист Захисникам АТО»; 

Несіну Карину, вихованку гуртка «Я – Патріот» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Будинок школяра Чернігівської районної 

ради Чернігівської області», за роботу «Вітання», керівник Шкуренко О.В.; 

Нечипорук Людмилу, вихованку гуртка «Юні поети» Шепетівського НВК 

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

М. Дзявульського» Хмельницької області, за роботу «Солдатам - захисникам», 

керівник Вітковська С.Р.; 

Пальонко Софію, вихованку гуртка «Декоративна вишивка» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, за роботу «Коли…», керівник Пальонко С.В.; 

Пасько Тетяну, вихованку літературної студії «Муза» Семенівського 

Будинку дитячої та юнацької творчості, Семенівського навчально-виховного 

комплексу №1 імені М. М. Хорунжого Семенівської селищної ради Полтавської 

області, за роботу «Благословенні долею», керівник Заложчик З.В.; 

Пашову Марину, вихованку гуртка «Надвечір’я» Професійно-технічного 

училища №4 м. Бердичева Житомирської області, за роботу «Найкращим 

воїнам світу»; 

Пипко Олександру, вихованку гуртка виразного читання «Ластівка» 

Хорольського районного Центру дитячої та юнацької творчості Полтавської 

області, за роботу «Мамо, журавлі летять», керівник Рябенко С.М.; 

Попельнюк Євгенію, ученицю навчально-виховного комплексу «Гімназія 

№11-спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня – 

ДНЗ «Еврика» Кам’янської міської ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Що таке батьківщина моя?», вчитель Рева О.В.; 

Радченко Ладу, вихованку літературного об’єднання «Проба пера» 

Комунального закладу Березівської сільської ради «Березівський навчально-

виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний 

навчальний заклад «Веселка» Сумської області, за роботу «Молитва за 

Україну», керівник Мамай О.М.; 

Рижинську Діану, вихованку гуртка «Юні театрали» КЗ «Рожищенський 

будинок дитячої творчості» Волинської області, за роботу «Ми маєм свій дім, 

який звем Україна», керівник Мачушинець О.В.; 
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Сердюк Богдану, ученицю Спеціалізованої загальноосвітньої школи                          

І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням предметів природничо-

математичного циклу ім. Л.І. Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради 

Полтавської області, за роботу «Син героя», вчитель Драпогуз Л.О.; 

Скаківську Анну, вихованку гуртка «Світ творчості» Центру професійно-

технічної освіти міста Житомира, за роботу «Привіт, солдате!»; 

Столярчук Вікторію, вихованку гуртка «Юні поети» Шепетівського НВК 

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

М. Дзявульського» Хмельницької області, за роботу «Вам я дякую, солдати!», 

керівник Вітковська С.Р.; 

Судакова Марка, учня Криворізької Тернівської гімназії Дніпропетровської 

області, за роботу «Присвячується пам’яті солдатів», керівник Педченко І.В.; 

Сушеницю Сніжану, вихованку гуртка «Вокальний» Районного Центру 

дитячої та юнацької творчості Коропської РДА Чернігівської області, за роботу 

«Молитва», керівник Баранова Т.С.; 

Терлецьку Валентину, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

ТБ і преси «Рожевий слон» Центру дитячої та юнацької творчості                                   

м. Добропілля Донецької області, за роботу «Україна приходить на сповідь», 

керівники Сагайдак Є.В., Лисенко Т.О.; 

Тишкевич Тамару, вихованку гуртка «Креативна майстерня» ДНЗ 

«Малинський професійний ліцей» Житомирської області, за роботу «Привіт, 

солдате!»; 

Токарчука Любомира, вихованця гуртка «Медіа культура. Юний журналіст» 

комунального закладу «Районний Будинок дитячої та юнацької творчості» 

Березнівської районної ради Рівненської області, за роботу «В душі 

українського солдата…», керівник Токарчук М.І.; 

Француз Вікторію, вихованку гуртка «Диво калинове» Опорного закладу-

Остерської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Ю.Збанацького Чернігівської області, за роботу 

«Мені всього лиш 14», керівник Смовська І.Ю.; 

Чалу Софію, ученицю Комунального закладу Березівської сільської ради 

«Шевченківський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа                       

І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад «Суничка» Сумської області, за 

роботу «Повертайтеся додому живими», вчитель Пешкова І.Л.; 

Чернецьку Єлизавету, вихованку літературної студії «Муза» Семенівського 

Будинку дитячої та юнацької творчості, Семенівського навчально-виховного 

комплексу №1 імені М. М. Хорунжого Семенівської селищної ради Полтавської 

області, за роботу «Синові Вкраїни», керівник Заложчик З.В. 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора -  

Педоренко О.В. 

 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 
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