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27.11.2020р.                          м. Київ                                   № 11-06 

 
 

Про підсумки проведення  

Всеукраїнського конкурсу робіт юних фото аматорів  

«Моя Україно!» (заочний) 

 

 

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)» 

27 листопада 2020 р. проведено фінальний етап Всеукраїнського конкурсу робіт юних фото 

аматорів «Моя Україно!» (заочний). 

На конкурс було представлено 1300 робіт з Вінницької, Волинської, 

Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано- 

Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, 

Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, 

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

Відповідно до умов проведення конкурсу та згідно рішення журі  

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити дипломами Українського державного центру позашкільної освіти, 

відповідних ступенів, переможців та учасників Всеукраїнського конкурсу робіт юних фото 

аматорів «Моя Україно!» (заочний) 

 

У номінації «Портрет», (І – категорія 10 – 14 років)  
Дипломом І ступеня 

Черкес Вероніку, вихованку Полтавського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради, за роботу «Східна красуня»; 

Москаленка Владислава, вихованця Гребінківської станції юних техніків Полтавської 

області, за роботу «Одинокий монах»; 

Мартинюк Анастасію, ученицю Кадиєвецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Кам’янець-Подільського району Хмельницької області,  за роботу «Замріяна»; 

Галась Марту, вихованку Буського Будинку дитячої та юнацької творчості Львівської 

області, за роботу «Погляд»; 

Корнецьку Марію, вихованку Будинку творчості дітей та юнацтва м. Чернівці, за 

роботу «Весняний аромат»; 

Попюк Анну, вихованку Путильського районного центру дитячої та юнацької 

творчості Чернівецької області, за роботу «Материнська любов»; 

Дроздюка Артема, вихованця Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації, за роботу 

«Мрійниця»; 



  
Дипломом ІІ ступеня 

Покляцького Мирослава, вихованця Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації, за роботу «... 

Із Любов'ю...»; 

Шиян Дар'ю, ученицю Опорного закладу освіти «Тростянецький заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Тростянецької селищної ради Вінницької області», за 

роботу «Ніжність»; 

Сухарник Ліду, вихованку Закарпатського центру туризму, краєзнавства, екскурсій та 

спорту учнівської молоді, за роботу «Люблю подорожувати»; 

Кульчій Дарину, вихованку Полтавського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради, за роботу «Загадковий гість»; 

Демідкіну Анастасію, вихованку Комунального закладу «Кіровоградський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді», за роботу «Гра у хованки»; 

Юшкевич Михайлину, вихованку Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді Львівської міської ради, за роботу «Погляд у безкінечність»; 

Мельника Дениса, вихованця Комунального позашкільного навчального закладу 

«Станція юних техніків Покровського району» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Мамина донечка»; 

Доброва Гліба, вихованця Центру науково-технічної творчості учнівської молоді м. 

Первомайська Миколаївської області, за роботу «Королева осені»; 

Гомілко Марину, Комунального закладу «Станція юних техніків» Кам'янської міської 

ради Дніпропетровської області, за роботу «Мій відпочинок – це гра»; 

Помаз Владиславу, вихованку Сквирського районного центру дитячої та юнацької 

творчості Київської області, за роботу «Україночка»; 

Мак Анну, вихованку Будинку творчості дітей та юнацтва м. Чернівці, за роботу 

«Земля в ілюмінаторі»; 

Бурлаку Діану, вихованку Чечельницького районного будинку дитячої творчості 

Вінницької області, за роботу «Михасик»; 

Кеверо Анастасію,  вихованку Путильського районного центру дитячої та юнацької 

творчості Чернівецької області, за роботу «Люблю тебе Україно»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Микитюка Артема,  вихованця Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації, за роботу 

«Шаманка»; 

Бойчука Романа, вихованця Міської станції юних техніків м. Миколаєва, за роботу 

«Друг»; 

Панчишину Софію, вихованку Комунального закладу позашкільної освіти  

«Виробничо-творчий центр дітей та юнацтва» Дніпропетровської області, за роботу «Книга, 

як гарний друг»; 

Попюк Анну, вихованку Путильського районного центру дитячої та юнацької 

творчості Чернівецької області, за роботу «Ось такі ми Україночки»; 

Зайця Андрія,  учня Опорного закладу освіти «Тростянецький заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Тростянецької селищної ради Вінницької області», за 

роботу «Погляд в минуле»; 

Савінського Добриню,  вихованця Комунального закладу «Станція юних техніків» 

Кам'янської міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Моя казкова родина»; 

Віхтінську Віталіну,  вихованку Районного центру дитячої та юнацької творчості 

Харківської районної ради Харківської області, за роботу «Креативний карантин»; 

Степанищева Артема, учня Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №116 м. Кривий 

Ріг Дніпропетровської області, за роботу «Іще горять в душі бажання»; 

Ігнатова Микиту,  вихованця Чернігівського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Портрет дівчинки з кульками»; 

Буряк Машу, вихованку Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, за роботу «Сестричка»; 



  
Писаренко Катерину,  вихованку Донецького обласного центру технічної творчості 

дітей та юнацтва, за роботу «А я просто українка…» (триптих);  

Кононевича Данила,  вихованця Сновської станції юних техніків Сновської міської 

ради Чернігівської області, за роботу «Майже близнята»; 

Рязанцеву Маргариту,  ученицю Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 78 м. Кривий 

Ріг Дніпропетровської області, за роботу «Я− україночка»; 

Гикаву Марію,  вихованку Овідіопольської районної станції юних техніків Одеської 

області, за роботу «Заквітчалася»; 

Кривошию Анастасію,  вихованку Корсунь-Шевченківського районного центру 

дитячої та юнацької творчості Корсунь-Шевченківської районної ради Черкаської області, 

за роботу «Флора-арт»; 

Бугая Івана,  вихованця Комунального закладу «Софіївський центр творчості» 

Дніпропетровської області, за роботу «Моя диво-сестричка»; 

Житняковську Валерію, ученицю Комишанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 26 Херсонської міської ради, за роботу «Побачити мрію»; 

Шутько Мілану, ученицю Підлиманської ЗОШ І-ІІ ступеня - філії ООЗ «Борівська ЗОШ 

І-ІІІ ступеня ім. Героя Радянського Союзу В.С. Колісника» Борівської районної ради 

Харківської області, за роботу «Щасливе дитинство»; 

Дусь Алісу, ученицю Загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів 

комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна 

академія» Запорізької обласної ради, за роботу «Завітаємо до осені в гості»; 

У номінації «Портрет», (ІІ – категорія 15 – 18 років)  

Дипломом І ступеня 

Колєснікова Івана, учня Краснокутського професійного аграрного ліцею Харківської 

області, за роботу «Мій брат - моя гордість»; 

Цимбалюк Катерину, вихованку Полтавського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради, за роботу «Вісь обертання»; 

Баркару Микиту, вихованця Комунального закладу «Станція юних техніків №3 

Харківської міської ради», за роботу «Краса буває різною»; 

Сидорака Захара, вихованця Бучацького центру дитячої та юнацької творчості 

«Сузір’я» Тернопільської області, за роботу «В полоні мрій»; 

Невмержицьку Наталію, вихованку Філії Хмельницького обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Вчителька»; 

Ляшенко Анастасію, вихованку Районного будинку школяра Прилуцької районної 

ради Чернігівської області, за роботу «Дивлюсь я на світ і все мене дивує»; 

Шампорову Ксенію, вихованку Навчально-виховного комплексу допрофесійної 

підготовки та технічної творчості молоді м. Києва, за роботу «Портрет юнака»;  

Дипломом ІІ ступеня 

Ринденко Катерину, вихованку Міської станції юних техніків м. Миколаєва, за роботу 

«У Карпатах»; 

Смірнову Анастасію, Карлівської районної Станції юних техніків Полтавської області, 

за роботу «Анька»; 

Сороку Оскара, вихованця Центру творчості дітей та юнацтва Галичини міста Львова, 

за роботу «Мальвуся»; 

Довгалюк Ольгу, ученицю Олешківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2 з 

поглибленим вивченням іноземних мов Олешківської районної ради Херсонської області, 

за роботу «За мить до перемоги»; 

Пасько Аліну,  вихованку Комунального закладу позашкільної освіти 

«Коропський центр дитячої та юнацької творчості» Чернігівської області, за роботу «Ми 

пам'ятаємо...»; 

Куделю Сніжану,  вихованку Комунального закладу «Кіровоградський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді», за роботу «Щаслива»; 

Герасименка Владислава,  вихованця Червоноградської  станції юних техніків 

Львівської області, за роботу «Юна художниця»; 



  
Климчука Ярослава,  вихованця  Рівненського міського центру творчості учнівської 

молоді, за роботу «Суворий погляд»; 

Чернявську Альбіну, вихованку Великобагачанської станції юних техніків 

виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради Полтавської області, за роботу 

«Рослинний татуаж»; 

Шпітько Аліну, вихованку Міського комунального позашкільного навчального 

закладу Центр дитячої творчості «Надія» м. Прешотравневська Дніпропетровської області, 

за роботу «На занятті»; 

Семяну Михайла,  вихованця  Красноградського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Харківської області, за роботу «Український колорит»; 

Кузнецову Поліну, ученицю Комунального закладу «Нікопольська середня 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19» Нікопольської міської ради Дніпропетровської 

області, за роботу «Хованки у полі»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Шевчук Діану, вихованку Конотопського центру дитячо-юнацької творчості 

Конотопської міської ради Сумської області, за роботу «Літній дощ»; 

Гайдамаку Оксану, ученицю загальноосвітньої школи № 14 м. Житомира, за роботу 

«Просто красуня»; 

Герасименко Ангеліну, вихованку Чечельницького районного будинку дитячої 

творчості Вінницької області, за роботу «Моя подруга - наречена»; 

Курушину Анастасію, вихованку Комунального закладу Фастівської міської ради 

«Фастівський центр позашкільної роботи» Київської області, за роботу «Юний художник»; 

Олімпіюк Софію, вихованку Комунального закладу Запорізького центру НТТУМ 

«Грані» Запорізької обласної ради, за роботу «Портрет з яблуком»; 

Колісник Анжеліку, вихованку Борівського будинку дитячої та юнацької творчості 

Борівської районної ради Харківської області, за роботу «Польова Царівна»; 

Бондар Наталію, вихованку Теофіпольського районного центру дитячої творчості 

Теофіпольської райдержадміністрації Хмельницької області, за роботу «Сьогодні - Надія, 

завтра - Перемога»; 

Пузанову Мар’ю, ученицю Комунального закладу «Технічний ліцей імені Анатолія 

Лигуна» Кам'янської міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Вчителька, 

мікрорайону нашого жителька...»; 

Пузанову Мар’ю, ученицю Комунального закладу «Технічний ліцей імені Анатолія 

Лигуна» Кам'янської міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Красуня»; 

Муравицького Данила, учня Житомирського професійного політехнічного ліцею, за 

роботу «На порозі дорослості»; 

Баландюк Маргариту, ученицю Комунального закладу «Технічний ліцей імені 

Анатолія Лигуна» Кам'янської міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Вдалий 

кадр»; 

У номінації «Пейзаж», (І – категорія 10 – 14 років) 

 Дипломом І ступеня 

Распутну Ніку, ученицю Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 78 м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської області, за роботу «Вогонь Прометея»; 

Кириленко Ірину, ученицю Опорного навчального закладу «Навчально - виховний 

комплекс: заклад загальної середньої освіти І ступеня - гімназія Ямпільського району 

Вінницької області», за роботу «Скельний храм на березі Дністра с. Оксанівка Вінницької 

області»; 

Шаповалову Юлію, вихованку Міської станції юних техніків м. Миколаєва, за роботу 

«У горах»; 

Зуєнко Анастасію, ученицю Криворізького навчально-виховного комплексу №35 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - багатопрофільний ліцей «Імпульс» 

Дніпропетровської області, за роботу «Прапор України створений самою природою»; 

Краківського Олександра, учня Опорного закладу освіти «Тростянецький заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Тростянецької селищної ради Вінницької 



  
області», за роботу «Вечір над річкою»; 

Рокало Інну, вихованку Лубенської міської станції юних техніків та натуралістів 

Полтавської області, за роботу «Краса Полтавського краю»; 

Родзоняк Людмилу, ученицю Волочиського навчально-виховного комплексу у складі 

середньої загальноосвітньої школи І ступеня та гімназії Волочиської міської об’єднаної 

територіальної громади Хмельницької області, за роботу «Світанок над Збручем»; 

Онищенко Анну, ученицю Давидівобрідської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Велитколександрівсьного району Херсонської області, за роботу «Осіння пора»; 

Козаченко Єлизавету, вихованку Комунальний позашкільний навчальний заклад 

Центр дитячої творчості «Надія» м. Прешотравневська Дніпропетровської області, за 

роботу «Захід»; 

Парафіленко Кирила, учня Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 37 

ім. В. Дробота Херсонської міської ради, за роботу «Дорога в мрію»; 

Мізіна Івана, учня Ірпінської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 12 з 

вивченням іноземних мов (школа лінгвістики) ім. Заріфи Алієвої Ірпінської міської ради 

Київської області, за роботу «Марево»; 

Хмизь Дарину, вихованку Сокальської станції юних техніків Львівської області, за 

роботу «Край, де я родився і живу»; 

Яценко Валерію, ученицю Криворізької педагогічної гімназії м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської області, за роботу «Візитка міста»; 

Степанищева Артема, учня Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №116 м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської області, за роботу «...а човен - як срібний птах!»; 

Тимощука Артема, вихованця Районний Будинок школяра Прилуцької районної ради 

Чернігівської області, за роботу «Перлина Приудайського краю»; 

Турську Олену, вихованку Корецького районного будинку школярів Рівненської 

області, за роботу «Не в золоті щастя ...»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Мірошниченко Ірину, вихованку Позашкільного навчального закладу «Станція юних 

техніків відділу освіти Покровської міської ради» Донецької області, за роботу 

«Могутність»; 

Гагенко Анастасію, ученицю Осоївського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - заклад дошкільної освіти» Краснопільської 

селищної ради Сумської області, за роботу «Ранок настає»; 

Боднарашек Олександру, вихованку Путильського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Чернівецької області, за роботу «За вечірнім горизонтом»; 

Тарарадченко Олену, вихованку Миколаївського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Тиха заводь»; 

Рукавченко Єлизавету, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу 

«Станція юних техніків Довгинецького району»  Криворізької міської ради  

Дніпропетровської області, за роботу «Схід сонця»; 

Потапенко Дарію, ученицю Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 123 

Дніпропетровської області, за роботу «Величний Київ»; 

Рябокінь Катерину, ученицю Опорного закладу освіти «Тростянецький заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Тростянецької селищної ради Вінницької 

області», за роботу «Осінь золота»; 

Копотун Дар'ю, вихованку Лубенської міської станції юних техніків та натуралістів 

Полтавської області, за роботу «Її величність осінь»; 

Перепилицю Олександру, вихованку Гребінківської Станції юних техніків 

Полтавської області, за роботу «Перед штормом»; 

Лобанову Катерину, вихованку Комунальний позашкільний навчальний заклад Центр 

дитячої творчості «Надія» м. Прешотравневська Дніпропетровської області, за роботу 

«Зима в місті»; 

Дудник Аліну, ученицю Джулинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Джулинської сільської ради 

Вінницької області, за роботу «Південний Буг купає вечір у лататті»; 



  
Тимошенка Єгора, вихованця Комунального закладу «Кіровоградський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді», за роботу «Дзеркало природи»; 

Юріну Світлану, вихованку Комунального закладу «Кіровоградський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді», за роботу «Чудовий захід в Дніпровському 

лимані»; 

Черняєва Станіслава, вихованця Комунального закладу «Печенізький центр дитячої та 

юнацької творчості» Печенізької районної ради Харківської області, за роботу «Осіння 

позолота»; 

Межерицького Максима, учня Коломацького ліцею імені Героя Радянського Союзу І. 

Є. Єгорова Коломацької селищної ради Коломацького району Харківської області, за 

роботу «Ліс»; 

Семенець Ірину, ученицю Комунального закладу «Дергачівський ліцей №2» 

Дергачівської районної ради Харківської області, за роботу «Повний місяць»; 

Слупко Анну, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу «СЮТ 

Тернівського району» Криворізької міської ради м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 

за роботу «Вид з вікна на улюблене місто»; 

Раєвич Єлизавету, ученицю Гімназії № 127 м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 

за роботу «Рідне поле»; 

Степанищева Артема, учня Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №116 м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської області, за роботу «Росте берізка одинока в скелі...»; 

Тищенка Кіріла, вихованця Районного будинку школяра Прилуцької районної ради 

Чернігівської області, за роботу «Немов сльоза з гори скотилася ріка»; 

Обитоцьку Яну, вихованку Чернігівського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Я бачу світ... (серія)»; 

Катюкова Дмитра, учня Навчально-виховного комплексу допрофесійної підготовки та 

технічної творчості молоді м. Києва, за роботу «Вид на Київ»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Кошмана Лева, вихованця Комунального позашкільного навчального закладу «СЮТ 

Покровського району» Криворізької міської ради  Дніпропетровської області, за роботу 

«Золото Карпат»; 

Петраву Артема, вихованця Сновської станції юних техніків Сновської міської ради 

Чернігівської області, за роботу «Морські далі»; 

Мєнькову Олександру,  ученицю Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 78 м. 

Кривий Ріг Дніпропетровської області, за роботу «Квітка весни»; 

Манжарову Валерію, вихованку Комунального закладу «Дитячий екологічний центр» 

Кам'янської міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Сонячний промінь скрізь 

краплини води»; 

Гриценко Валерія, учня Кам'янського закладу загальної середньої освіти Херсонської 

області, за роботу «Осінній Барвограй»; 

Зуєнко Анастасію,  ученицю  Криворізького навчально-виховного комплексу №35 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - багатопрофільний ліцей «Імпульс» 

Дніпропетровської області, за роботу «Пташиний політ»; 

Верес Анастасію, вихованку Карлівської районної Станції юних техніків Полтавської 

області, за роботу «Солодкий смак»; 

Оковитого Романа, вихованця Комунального підприємства Богданівської сільської 

ради “Центр дитячої та юнацької творчості” Дніпропетровської області, за роботу «Дорога в 

степу»; 

Кукоту Вікторію,  ученицю  Закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 2 – 

загальноосвітній заклад І-ІІІ ступенів» Новомосковської міської ради Дніпропетровської 

області, за роботу «Багряне небо»; 

Полосенко Катерину, вихованку Міського комунального позашкільного навчального 

закладу Центр дитячої творчості «Надія» м. Прешотравневська Дніпропетровської області, 

за роботу «Літо»; 

Гулієва Тамірлана, учня Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 28 ім. 



  
О.С. Пушкіна Херсонської міської ради, за роботу «Стрімка ріка»; 

Коваля Максима, учня Комишанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 

Херсонської міської ради, за роботу «Задзеркалля»; 

Криворучко Дар'ю,  ученицю Комунальному закладу «Гімназія №17» Кам'янської 

міської ради  Дніпропетровської області, за роботу «Коли сідає сонце..»; 

Цимбала Михайла,  учня Комунальному закладу «Гімназія №17» Кам'янської міської 

ради  Дніпропетровської області, за роботу «Прогулянка містом»; 

Мусія Олега, вихованця Сокальської станції юних техніків Львівської області, за 

роботу «Нічні вогні»; 

Пронь Єлизавету,  ученицю Гришівського НВК Сахновщиннської районної ради 

Харківської області, за роботу «Зимова краса»; 

Гогунську Поліну,  Новотроїцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 

Новотроїцького району Херсонської області, за роботу «Хмара»; 

Кулик Христину, вихованку Тернопільського обласного комунального центру 

науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді, за роботу «Казковий захід 

сонця»; 

Гука Владислава, вихованця Будинку творчості дітей та юнацтва м. Чернівців, за 

роботу «Чарівний край Черемоша й Прута..»; 

Стінкового Максима, вихованця Районного будинку школяра Прилуцької районної 

ради Чернігівської області, за роботу «Холодна тиша. Місяцю, зі мною будь і освяти печаль 

мою»; 

Ленець Єлизавету, вихованку Районного будинку школяра Прилуцької районної ради 

Чернігівської облаcті, за роботу «Лелечий клекіт понад отчим краєм»; 

Середу Каріну, вихованку Районного будинку школяра Прилуцької районної ради 

Чернігівської області, за роботу «Одвічний сюжет- нерозгадана осінь...»; 

Демченко Анастасію, вихованку Районного будинку школяра Прилуцької районної 

ради Чернігівської області, за роботу «Волошкове поле»; 

У номінації «Пейзаж», (ІІ – категорія 15 – 18 років) 
Дипломом І ступеня 

Дзимінського Євгенія, вихованця Борівського будинку дитячої та юнацької творчості 

Борівської районної ради Харківської області, за роботу «Місячне сяйво»; 

Зібніцьку Каріну, вихованку Станції юних техніків Пирятинської міської ради 

Полтавської області, за роботу «Рештки минулої слави (рештки фортеці Тустань IX-

XVIст.)»; 

Худика Миколу, вихованця Закарпатського центру туризму, краєзнавства, екскурсій 

та спорту учнівської молоді, за роботу «Закарпаття – Срібна земля»; 

Дивульську Тетяну, ученицю Коробківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Каховської районної ради Херсонської області, за роботу «Пробудження неба»; 

Малу Вікторію, ученицю Марганецької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 з 

поглибленим вивченням англійської мови Дніпропетровської області, за роботу «Сутінки»; 

Данчака Данила, вихованця Тернопільського обласного комунального центру 

науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді, за роботу «Річка»; 

Муравицького Данила, учня Житомирського професійного політехнічного ліцею, за 

роботу «Світанкова стежина»; 

Гаскевича Ігора, учня Державного навчального закладу «Новоград-Волинське вище 

професійне училище» Житомирської області, за роботу «Берегами рідної Случі»; 

Шампорову Ксенію, вихованку Навчально-виховного комплексу допрофесійної 

підготовки та технічної творчості молоді м. Києва, за роботу «Сутінки»; 

Домослвську Наталію, ученицю Овруцького професійного ліцею Житомирської 

області, за роботу «Краплі спокою»; 

Сороку Оскара, вихованця Центру творчості дітей та юнацтва Галичини міста Львова, 

за роботу «Світло від світла...»; 

Жмаку Володимира, вихованця Районного будинку школяра Прилуцької районної 

ради Чернігівської області, за роботу «Повита тихим сном»; 



  
Дипломом ІІ ступеня 

Мундак Тетяну, ученицю Новотроїцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 

Новотроїцького району Херсонської області, за роботу «Сама собою річка ця тече …»; 

Калембет Софію, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 м. Калинівки 

Вінницької області, за роботу «Осінь»; 

Шпілєвуя Катерину, ученицю Херсонського загальноосвітнього навчально-виховного 

комплексу № 48 Херсонської міської ради, за роботу «Кам’янець-Подільска фортеця»; 

Трубіцину Анастасію, ученицю  Комунального закладу «Гімназія №17» Кам'янської 

міської ради  Дніпропетровської області, за роботу «Дорога додому»; 

Козлову Валерію, ученицю  Новотроїцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 

Новотроїцького району Херсонської області, за роботу «Ставок»; 

Білоусенко Олесю, ученицю  Гімназії № 127 м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 

за роботу «Примхи природи»; 

Оленєву Анастасію, ученицю  Професійно-технічного училища №4 м. Бердичева  

Житомирської області, за роботу «Кущ верби, кущ горобини... тиша над рікою»; 

Рихальського Ігоря, учня  Центру професійно-технічної освіти №1 м. Харкова, за 

роботу «Захід сонця»; 

Орищука Ростислава, учня  Коростишівський професійний аграрний ліцей 

Житомирської області, за роботу «Через місточок у дитинство день забіг, сховавшись за 

село»; 

Вергелюка Артура, учня  Турчинівського професійного ліцею Житомирської області, 

за роботу «Красень Тетерів з Волині...»; 

Малихіна Віктора, учня  Професійно-технічного училища №16 м. Коростеня 

Житомирської області, за роботу «Гірська Карпатська річка»;  

Вознюка Олега, учня  Професійно-технічного училища №16 м. Коростеня 

Житомирської області, за роботу «Захід сонця»; 

Дяченка Віктора, учня  Професійно-технічного училища №16 м. Коростеня 

Житомирської області, за роботу «Літній ранок»; 

Кушніра Іллю, учня  Професійно-технічного училища №16 м. Коростеня 

Житомирської області, за роботу «Загадкове озеро Синевір»; 

Мороза Станіслава, вихованця Комунального позашкільного навчального закладу 

«СЮТ Тернівського району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за 

роботу «На вечірній Риболовлі»; 

Бондаренко Олександра, вихованця Районного будинку школяра Прилуцької районної 

ради Чернігівської області, за роботу «Україно, ти мусиш безсмертно стояти»; 

Олімпіюк Софію, вихованку Комунального закладу Запорізького центру НТТУМ 

«Грані» Запорізької обласної ради, за роботу «Сучасний город»; 

Балик Маргариту, вихованку Комунальної установи «Центр позашкільної освіти» 

Томаківської селищної ради Дніпропетровської області, за роботу «Персики»; 

Бендюг Вероніку, вихованку Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, за 

роботу «Осінній настрій»; 

Балдич Поліну, вихованку Комунального закладу «Кіровоградський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді», за роботу «Назустріч сонцю»; 

Штефан Катерину, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу 

«СЮТ Тернівського району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за 

роботу «Весна у січні»; 

Лизогуб Анну, вихованку районного будинку школяра Прилуцької районної ради 

Чернігівської області, за роботу «Смереки ніжно ріжуть небеса, летить печаль немов 

трембіти звук»; 

Ковальчук Дарину, вихованку Дубенської міської станції юних техніків Рівненської 

області, за роботу «Вечір біля озера»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Проценко Діну, вихованку Борівського будинку дитячої та юнацької творчості 

Борівської районної ради Харківської області, за роботу «Казковий птах»; 



  
Стригуновську Анастасію, вихованку станції юних техніків Пирятинської міської ради 

Полтавської області, за роботу «Між небом та землею (осінні Карпати)»; 

Гричку Анастасію, вихованку Зіньківської районної станції юних техніків Полтавської 

області, за роботу «Літо»; 

Манзюк Марину, вихованку Комунального закладу «Софіївський центр творчості» 

Дніпропетровської області, за роботу «Стежка мого дитинства»; 

Куксенко Дарію, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу 

«Центр позашкільної освіти «Зміна» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

за роботу «Райдуга після дощу»; 

Кисленко Анастасію, вихованку Районного будинку школяра Прилуцької районної 

ради Чернігівської області, за роботу «Венеція у провінції»; 

Різника Олександра, Комунального позашкільного навчального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Зміна» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за 

роботу «Чарівний ранок»; 

Бурову Анастасію, ученицю Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 78 м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської області, за роботу «Світанок Криворіжжя»; 

Васяновича Павла, учня Професійно-технічного училища №16 м. Коростеня 

Житомирської області, за роботу «Купальня Княгині Ольги»; 

Лонську Дар’ю, ученицю Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 27 з 

поглибленим вивченням інформатики та іноземних мов Херсонської міської ради, за роботу 

«Затишок»; 

Фісюк Дарію, ученицю Марганецької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 з 

поглибленим вивченням англійської мови Дніпропетровської області, за роботу 

«Натхнення»; 

Фісюк Дарію, ученицю Марганецької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 з 

поглибленим вивченням англійської мови Дніпропетровської області, за роботу «Для тебе 

дістану сонце»; 

Левковець Яну, ученицю Коростишівського професійного аграрного ліцею 

Житомирської області, за роботу «Фарби осені»; 

Оленєву Анастасію, ученицю Професійно-технічного училища №4 м. Бердичева  

Житомирської області, за роботу «В обіймах тендітного дерева»; 

Новікову Юлію, ученицю Комунального закладу НВК 37 ім. М. Самойловича 

Кам'янської міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Чарівне дзеркало симетрії»; 

Бінятова Юрія, учня Богодухівського професійного аграрного ліцею Харківської 

області, за роботу «Відчиняю двері – осінь на порозі»; 

Швидуна Данііла, учня Державного навчального закладу «Куп'янський регіональний 

центр професійної освіти» Харківської області, за роботу «Карпатські мальви»; 

Мельничука Владислава, учня Бердичівського професійного будівельного ліцею 

Житомирської області, за роботу «Що потрібно, щоб насолоджуватися життям? Дивитись 

навколо себе!»; 

Леонтьєва Івана, учня Комунального закладу Комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс №37 імені Максима Самойловича» Кам'янської міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Захід»; 

Олімпіюк Софію, вихованку Комунального закладу Запорізького центру НТТУМ 

«Грані» Запорізької обласної ради , за роботу «Сучасний город»; 

Дячеко Віктора, учня  Професійно-технічного училища №16 м. Коростеня 

Житомирської області, за роботу «Древлянський парк»; 

Гангала Андрія, учня  Професійно-технічного училища №16 м. Коростеня 

Житомирської області, за роботу «Гірський струмок»; 

У номінації «Натюрморт», (І – категорія 10 – 14 років) 
Дипломом І ступеня 

Маковецьку Анастасію, вихованку Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації, за роботу 

«Експромт»; 



  
Ковальську Кароліну, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу 

«Станція юних техніків» Дніпровської міської ради м. Дніпро, за роботу «Мокрий 

натюрморт»; 

Когут Анну, вихованку Дубенської міської станції юних техніків Рівненської області, 

за роботу «Щойно з печі»; 

Лужецького Данила, вихованця Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Львівської міської ради, за роботу «Хліб і сіль»; 

Куликову Вікторію, ученицю Херсонського академічного ліцею імені О.В. Мішукова, 

за роботу «Барви осені»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Онопрійчук Анну, вихованку Комунального закладу «Луцький міський ЦНТТУМ 

Луцької міської ради» Волинської області, за роботу «Час на відпочинок»; 

Кулик Соломію, вихованку Комунального закладу «Луцький міський ЦНТТУМ 

Луцької міської ради» Волинської області, за роботу «Вічно можна дивитися як горить 

вогонь і як тече вода»; 

Петришину Наталію, вихованку Міської станції юних техніків м. Миколаєва, за 

роботу «Мистецтво»; 

Реброву Анну, вихованку Комунального закладу «Печенізький центр дитячої та 

юнацької творчості» Печенізької районної ради Харківської області, за роботу «Смакота»; 

Гедзь Анастасію, вихованку Комунального закладу «Станція юних техніків» 

Кам'янської міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Осінні дарунки у садку»; 

Миця Артема, вихованця Комунального позашкільного навчального закладу м. 

Черкаси «Міська станція юних техніків», за роботу «П’ять годин осені»; 

Козака Дмитра, вихованця Ставищенського районного центру дитячої та юнацької 

творчості Ставищенської районної ради Київської області, за роботу «Ранкова свіжість»; 

Трусова Максима, вихованця Комунального закладу ««Верхівцевський Будинок дітей 

та юнацтва» Верхівцевської міської ради» Дніпропетровської області, за роботу «Дари 

осені»; 

Брайду Ярослава, вихованця Навчально-виховного комплексу допрофесійної 

підготовки та технічної творчості молоді м. Києва, за роботу «Десерт»; 

Пукалюка Андрія, вихованця Комунального закладу «Районний Будинок учнівської 

молоді» Дубенської районної ради Рівненської області, за роботу «Осінь у вікні»; 

Бербер Єву, ученицю Оксамитненської загальноосвітньої школи імені І.І. Булгарова 

Болградського району Одеської області, за роботу «Соковитий вересень»; 

Польовчика Арсена, учня Летавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Чемеровецького району Хмельницької області, за роботу «Осінній натюрморт»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Яцьканич Ірину, вихованку Хустського районного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Хустської районної державної адміністрації Закарпатської області, за 

роботу «Полудинок»; 

Романів Анастасію, вихованку Сокальської станції юних техніків Львівської області, 

за роботу «Перед екзаменом»; 

Скачко Марію, вихованку Красноградського районного центру дитячої та юнацької 

творчості Харківської області, за роботу «Натюрморт з грушою»; 

Селецького Богдана, вихованця Комунального закладу «Станція юних техніків №3 

Харківської міської ради», за роботу «Натюрморт справжнього чоловіка»; 

Білякова Дмитра, вихованця Новомиргородського районного центр дитячої та 

юнацької творчості Новомиргородської районної ради Кіровоградської області, за роботу 

«Квіти для бабусі»; 

Павлю Богдана, вихованця Шепетівського міського центру дитячої та юнацької 

творчості Хмельницької області, за роботу «Сім’я»; 

Зайця Андрія, учня Опорного закладу освіти «Тростянецький заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Тростянецької селищної ради Вінницької області», за 

роботу «І хліб, і до хліба»; 



  
У номінації «Натюрморт», (ІІ – категорія 15 – 18 років) 

Дипломом І ступеня 

Сталинську Тетяну, вихованку Охтирського міського центру позашкільної освіти – 

Малої академії наук учнівської молоді Сумської області, за роботу «Скарби осені»; 

Волкову Мішель, вихованку Позашкільного навчального закладу «Міський Палац 

дитячої та юнацької творчості» Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «На 

кухні»; 

Вдовиченка Ашота, вихованця Комунального закладу «Кіровоградський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді», за роботу «You are welcome!»; 

Сидорака Захара, вихованця Бучацького центру дитячої та юнацької творчості 

«Сузір’я» Тернопільської області, за роботу «Спогад про літо»; 

Мітєва Владислава, учня Оксамитненської загальноосвітньої школи імені І.І. 

Булгарова Болградського району Одеської області, за роботу «Дари осені»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Філіна Юрія, вихованця Комунального закладу «Міський Центр науково-технічної 

творчості м. Маріуполя» Донецької області, за роботу «Натюрморт з ракушками»; 

Харчука Віталія, вихованця Шепетівського міського центру дитячої та юнацької 

творчості Хмельницької області, за роботу «Голуб»; 

Куртову Ксенію, вихованку Комунального закладу Запорізького центру НТТУМ 

«Грані» Запорізької обласної ради, за роботу «Чим багаті...»; 

Д'яконову Маргариту, вихованку Районного будинку школяра Прилуцької районної 

ради Чернігівської області, за роботу «Те, що залишилось у спогадах»; 

Шампорову Ксенію, вихованку Навчально-виховного комплексу допрофесійної 

підготовки та технічної творчості молоді м. Києва, за роботу «Скло»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Варченка Олександра, вихованця Комунального позашкільного навчального закладу 

м. Черкаси «Міська станція юних техніків», за роботу «Відбиток минулого»; 

Романовича Романа, вихованця Васильківської міської Станції юних техніків 

Київської області, за роботу «Осінні барви»; 

Рулу Наталію, вихованку Шепетівського міського центру дитячої та юнацької 

творчості Хмельницької області, за роботу «Писачки»; 

Невмержицьку Наталію, вихованку Філії Хмельницького обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Пам'ять»; 

У номінації «Побутові або жанрові фотографії», (І – категорія 10 – 14 років) 

Дипломом І ступеня 

Грищенка Костянтина, вихованця Конотопського районного Центр позашкільної 

роботи  Сумської області, за роботу «Де господар добре робить, там і поле щедро родить»; 

Волкова Олександра, вихованця Комунального закладу «Станція юних техніків» 

Кам'янської міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Творча тиша»; 

Ігнатова Микиту, вихованця Чернігівського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Приборкувач техніки»; 

Бутовича Максима, учня Сахновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Сахновщинської 

районної ради Харківської області, за роботу «Знайдіть мене»; 

Тимошенко Маргариту, ученицю Житомирської міської гуманітарної гімназії № 23 ім. 

М. Очерета, за роботу «Дорога в нікуди»;  

Артамонову Мар’яну, ученицю Новотроїцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№1 Новотроїцького району Херсонської області, за роботу «Мрійлива осінь»; 

Задорожну Яну, ученицю Кадиєвецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, за роботу «За читанням»; 

Курушину Марину, вихованку Комунального закладу Фастівської міської ради 

«Фастівський центр позашкільної роботи» Київської області, за роботу «Нове знайомство»; 

Шорнікову Анастасію, вихованку Міського центру науково-технічної творчості 

Марганецької міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Вірний друг завжди чекає 

на тебе»; 



  
Тарарадченко Олену, вихованку Миколаївського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Друзі»; 

Чернову Дар’ю, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості Ізмаїльського 

району Одеської області, за роботу «Радісна мить»; 

Гуц Ксенію, вихованку Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, за роботу «Погожий день на річці»; 

Гуц Ксенію, вихованку Гребінківської Станції юних техніків Полтавської області, за 

роботу «Українські йоги»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Козій Яну, вихованку Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації, за роботу «Тиша»; 

Кулик Соломію, вихованку Комунального закладу «Луцький міський ЦНТТУМ 

Луцької міської ради» Волинської області, за роботу «Вогняна книга»; 

Москаленко Віру, Комунального позашкільного навчального закладу 

«Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних 

технологій учнівської молоді», за роботу «Стара леді»; 

Ватрас Анастасію, Дубенської міської станції юних техніків Рівненської області, за 

роботу «Таїнство хрещення»; 

Осокіна Іллю, вихованця Комунального позашкільного навчального закладу 

«СЮТ Покровського району» Криворізької міської ради  Дніпропетровської області, за 

роботу «Оце так диво!»; 

Токарчука Володимира, вихованця Чечельницького районного 

будинку дитячої творчості Вінницької області, за роботу «Під час навчання – важлива 

підтримка»; 

Гука Владислава, вихованця Будинку творчості дітей та юнацтва м. Чернівців, за 

роботу «Завіяні вітром»; 

Гука Владислава, вихованця Будинку творчості дітей та юнацтва м. Чернівців, за 

роботу «Не прийшла»; 

Самойленка Дмитра, вихованця Районного будинку школяра Прилуцької районної 

ради Чернігівської області, за роботу «Довгоногий агроном»; 

ФедоренкаТараса, вихованця Куликівського центру позашкільної освіти 

Куликівської селищної ради Чернігівської області, за роботу «Дівчачі байки»; 

Гулієва Тамірлана, учня Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 28 ім. 

О.С. Пушкіна Херсонської міської ради, за роботу «Політ»; 

Потапенко Дарію, ученицю Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 123 

Дніпропетровської області, за роботу «Ковток повітря»; 

Придачину Марину, ученицю Херсонської багатопрофільної гімназії № 20 ім. Б. 

Лавреньова Херсонської міської ради, за роботу «Настала черга й на мою зорю»; 

Герасимук Діану, ученицю Комунальному закладу «Гімназія №17» Кам'янської 

міської ради  Дніпропетровської області, за роботу «Граніт Науки»; 

Ахтемійчук Анастасію, ученицю Заліщицької державної гімназії Тернопільської 

області, за роботу «Незабутня подорож»; 

Кирушок Ангеліну, ученицю Синівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Гощанського району Рівненської області, за роботу «Володар калюж»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Карпову Дар’ю, ученицю Смілянського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І ступеня — гімназія імені В.Т. Сенатора» Смілянської міської 

ради Черкаської області, за роботу «Сніданок на долоньках»; 

Жуняк Катерину, ученицю Опорного закладу освіти «Тростянецький заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Тростянецької селищної ради Вінницької області», за 

роботу «Осінній вечір»; 

Рябокінь Катерину, ученицю Опорного закладу освіти «Тростянецький заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Тростянецької селищної ради Вінницької 

області», за роботу «На хвилі творчості»; 



  
Межерицького Максима, учня Коломацького ліцею імені Героя Радянського Союзу І. 

Є. Єгорова Коломацької селищної ради Коломацького району Харківської області, за 

роботу «Автобус»; 

Михайлову Олену, вихованку Клубу юних моряків «Азовець», м. Бердянська 

Запорізька області, за роботу «У роздумі»; 

Твердовську Наталію, вихованку Клубу юних моряків «Азовець», м. Бердянська 

Запорізька області, за роботу «По той бік життя»; 

Семергей Іванну, вихованку Великобагачанської станції юних техніків виконавчого 

комітету Великобагачанської селищної ради Полтавської області, за роботу «Вечірня 

прогулянка»; 

Перегінець Арину, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу 

Центру дитячої та юнацької творчості «Гармонія» Криворізької міської ради  

Дніпропетровської області, за роботу «Щасливі разом»; 

Новак Аліну, вихованку Комунального закладу «Кіровоградський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді», за роботу «Сільське надвечір'я»; 

Пухальську Марію, вихованку Чернівецького обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Книжковий дивосвіт»; 

Буряк Машу, вихованку Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, за роботу «Мелодії осені»(серія); 

ФедоренкаТараса, вихованця Куликівського центру позашкільної освіти Куликівської 

селищної ради Чернігівської області, за роботу «Черговий походу»; 

У номінації «Побутові або жанрові фотографії», (ІІ – категорія 15 – 18 років) 

Дипломом І ступеня 

Фастовець Анастасію, вихованку Міської станції юних техніків м. Миколаєва, за роботу 

«Космос»; 

Ярошик Дар'ю, ученицю Новотроїцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 

Новотроїцького району Херсонської області, за роботу «Кращий друг»; 

Муравицького Данила, учня Житомирського професійного політехнічного ліцею, за 

роботу «Спогад, cерпень»; 

Тищенко Миколу, учня Житомирського професійного ліцею Житомирської обласної 

ради, за роботу «Зачекай-но, песику, зупинись! Ось який вже виріс я — Подивись!»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Мельничука Владислава, учня Бердичівського професійного будівельного ліцею 

Житомирської області, за роботу «Усмішка – поцілунок душі»; 

Літнецького Артема, учня Житомирського професійного ліцею Житомирської 

обласної ради, за роботу «Скільки любові в дружніх очах…»; 

Даніну Аміну, ученицю Низівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Сумської 

районної ради Сумської області, за роботу «Думи мої, думи...»; 

Волотовську Анну, ученицю Коростишівського професійного аграрного ліцею 

Житомирської області, за роботу «Сходами до маєтку Олізарів»; 

Березівську Світлану, ученицю Коростишівського професійного аграрного ліцею 

Житомирської області, за роботу «Равлик та яблуко – майже Bob Snail»; 

Шарапату Максима, вихованця Сновської станції юних техніків Сновської міської 

ради Чернігівської області, за роботу «На краю землі»; 

Зацеркляного Олександра, вихованця Кременчуцького міського центру позашкільної 

освіти Полтавської області, за роботу «Золоте надвечір'я»; 

Сороку Оскара, вихованця Центру творчості дітей та юнацтва Галичини міста Львова, 

за роботу «Стиль природи»; 

Рудецького Максима, вихованця Комунального закладу «Софіївський центр 

творчості» Дніпропетровської області, за роботу «Боже, знову на роботу!!»; 

Гераскіна Назара, вихованця Будинку дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» 

Київської області, за роботу «Сцена в бібліотеці»; 

Селецьку Анетту, вихованку Миколаївського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Осінь в мистецтві»; 



  
Пасько Аліну, вихованку Комунального закладу позашкільної освіти «Коропський 

центр дитячої та юнацької творчості» Чернігівської області, за роботу «Вище неба»; 

Балдич Поліну, вихованку Комунального закладу «Кіровоградський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді», за роботу «Дарунки літа»; 

Орищенко Дарину, вихованку Позашкільного навчального закладу «Міський Палац 

дитячої та юнацької творчості» Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу 

«Атака гандбольного клубу «Мотор»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Урівську Євгенію, вихованку Миколаївського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «За обрій сонця колесо котило...»; 

Дубнянську Анну, вихованку Комунального закладу позашкільної освіти  

«Виробничо-творчий центр дітей та юнацтва» Дніпропетровської області, за роботу «Ранок 

в парку»; 

Гальчинського Олексія, вихованця Комунального закладу Запорізького центру 

НТТУМ «Грані» Запорізької обласної ради, за роботу «Вчителька»; 

Литвина Тимура, вихованця Комунального позашкільного навчального закладу м. 

Черкаси «Міська станція юних техніків», за роботу «Подих літа»; 

Зацеркляного Олександра, вихованця Кременчуцького міського центру позашкільної 

освіти Полтавської області, за роботу «Білий янгол – рятівник»; 

Фесенко Максима, учня Комунального закладу «Червоненська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів» Гуляйпільської міської ради Гуляйпільського району Запорізької області, за 

роботу «Безтурботне босоноге дитинство»; 

Соломку Вікторію, ученицю Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 78 м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської області, за роботу «Золотиста осінь»; 

Пузанову Мар’ю, ученицю Комунального закладу «Технічний ліцей імені Анатолія 

Лигуна» Кам'янської міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Математика»; 

Березівську Світлану, ученицю Коростишівського професійного аграрного ліцею 

Житомирської області, за роботу «Потаємними осінніми доріжками»; 

Троїцького Данила, учня Коростишівського професійного аграрного ліцею 

Житомирської області, за роботу «Разом у вічність»; 

У номінації «Фото з застосуванням програми Аdobe Photoshop», 

 (І – категорія 10 – 14 років) 

Дипломом І ступеня 

Ковальову Богдану, вихованку Комунальної організації (установи, закладу) 

«Шосткинська міська станція юних техніків Шосткинської міської ради Сумської області», 

за роботу «Нагадування»; 

Жикуліну Софію, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу м. 

Черкаси «Міська станція юних техніків», за роботу «Динаміка»; 

Гордигагу Мирославу, вихованку Старокостянтинівської міської станції юних техніків 

Хмельницької області, за роботу «Зоряна ріка»; 

Штефан Майю, вихованку Комунального закладу позашкільної освіти Центр дитячої 

та юнацької творчості Жовтоводської міської ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Чарівна книга»; 

Сьомочкіна Дмитра, вихованця Обухівського міського центру творчості дітей, 

юнацтва та молоді «Романтик» Київської області, за роботу «В церкві Ангели літають, про 

хрестини сповіщають»; 

Гука Владислава, вихованця Будинку творчості дітей та юнацтва м. Чернівців, за 

роботу «Навіть пси навесні розцвітають»; 

Грицюк Евеліну, вихованку Костопільського Центру технічної творчості та 

комп'ютерних технологій Рівненської області, за роботу «Прояви сутності»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Єфімчук Юлію, вихованку Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації, за роботу «Молодість 

не в'яне!»; 



  
Рябокінь Катерину, ученицю Опорного закладу освіти «Тростянецький заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Тростянецької селищної ради Вінницької 

області», за роботу «Веселка над містом»; 

Станкевича Дениса, учня Загально-освітньої школи № 12 м. Бердичева Житомирської 

області, за роботу «Джеймс Бонд по-бердичівські»; 

Арістова Арсенія, учня Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа 

№ 50» Дніпровської міської ради м. Дніпро, за роботу «Я– краплинка Всесвіту»; 

Орсагоша Вадима, вихованця Комунального закладу «Кіровоградський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді», за роботу «Веселка»; 

Шаровару Владислава, вихованця Філії Хмельницького обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Мальовничий куточок»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Тихоньку Катерину, вихованку Ренійської районної станції юних техніків Одеської 

області, за роботу «Улюблене місце відпочинку»; 

Артеменко Анастасію, вихованку Комунального закладу «Кіровоградський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді», за роботу «Бабине літо»; 

Варгу Аліну, ученицю Кобилецько-Полянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Рахівської районної ради Закарпатської області, за роботу «Танець води»; 

Щербань Єлизавету, вихованку Комунального закладу «Дитячий екологічний центр» 

Кам'янської міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Нічна Середньодніпровська 

ГЕС»; 

У номінації «Фото з застосуванням програми Аdobe Photoshop»,  

(ІІ – категорія 15 – 18 років) 

Дипломом І ступеня 

Юхимчук Анастасію, вихованку Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації, за роботу 

«Володарка ночі»; 

Росоху Ангеліну, вихованку Тячівського районного центру дитячої та юнацької 

творчості Закарпатської області, за роботу «Втрачені роки»; 

Стефанчук Анну, вихованку Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, за 

роботу «Фантастичний колаж»; 

Пророкова Олександра, вихованця Комунального позашкільного навчального закладу 

«Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних 

технологій учнівської молоді», за роботу «Чаювання»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Сороку Оскара, вихованця Центру Творчості дітей та юнацтва Галичини міста Львова, 

за роботу «All comes to disappear...»; 

Кравченко Ірину, ученицю Брусилівського ліцею імені Г.О. Готовчиця Брусилівської 

селищної ради Житомирської області, за роботу «Вечірнє диво»; 

Велігуру Андрія, учня Комунального закладу освіти «Олексіївський ліцей» 

Первомайської районної державної адміністрації Харківської області, за роботу «Кохання 

не старіє»; 

Муравицького Данила, учня Житомирського професійного політехнічного ліцею, за 

роботу «Заблукана»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Рихальського Ігоря, учня Центру професійно-технічної освіти №1 м. Харкова, за 

роботу «Магія та життя»; 

Колєснікова Івана, учня Краснокутського професійного аграрного ліцею Харківської 

області, за роботу «Колізей»; 

Вінника Андрія, учня Немичинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Гвардійської сільської ради Хмельницького району, Хмельницької області, за роботу 

«Зв'язок з космосом»; 

Любачевську Анну, ученицю Ужгородського вищого комерційного училища 

Київського національного торговельно-економічного університету, за роботу «Реалії 2020»; 



  
Статі Антона, вихованця Ренійської районної станції юних техніків Одеської області, 

за роботу «Осінній парк»; 

Пономарьова Юрія, вихованця Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості» Клеванської селищної ради Рівненського району Рівненської області, за роботу 

«Рибалки»; 

У номінації «Архітектура»,(І – категорія 10 – 14 років) 
Дипломом І ступеня 

Мироненко Вероніку, вихованку Позашкільного навчального закладу «Станція юних 

техніків відділу освіти Покровської міської ради» Донецької області, за роботу «Храм»; 

Сидорак Ірину, вихованку Бучацькиого центру дитячої та юнацької творчості 

«Сузір’я» Тернопільської області, за роботу «Червоноградський замок»; 

Воробйову Анастасію, ученицю Зарічанської ЗОШ І-ІІ ступенів Станишівської 

сільської ради Житомирської області, за роботу «Тарасова хата»; 

Чикуркову Аріну, ученицю Красноставської гімназії Чемеровецької селищної 

об’єднаної територіальної громади Хмельницької області, за роботу «Перлина Поділля»; 

Степанищева Артема, учня Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №116 м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської області, за роботу «Українська хата - вічний оберіг»; 

 

Дипломом ІІ ступеня 

Синельник Вероніку, вихованку Лебединського центру позашкільної освіти 

Лебединської міської ради Сумської області, за роботу «Ніч. Миколаївська церква»; 

Петрила-Бурчин Олександру, вихованку Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Windows»; 

Петренко Кіру, вихованку Давидівобрідської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Великоолександрівсьного району Херсонської області, за роботу «Памятник Т.Г. 

Шевченку»; 

Юшкевич Михайлину, вихованку Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді Львівської міської ради, за роботу «Світло віри»; 

Матвійчук Ангеліну, вихованку Здолбунівської районної станції юних техніків 

Рівненської області, за роботу «Старий будинок»; 

Рябокінь Катерину, ученицю Опорного закладу освіти «Тростянецький заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Тростянецької селищної ради Вінницької 

області», за роботу «Після дощу»; 

Соколюка Валентина, учня Опорного закладу освіти «Тростянецький заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Тростянецької селищної ради Вінницької області», за 

роботу «Млин»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Єштокіну Олександру, вихованку Комунального закладу «Волноваський районний 

будинок дитячої та юнацької творчості» Донецької області, за роботу «Віра тебе знайде»; 

Ткаченко Марію, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Дніпровський закат»; 

Ткаченко Марію, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Моє Криворіжжя»; 

Юшкевич Михайлину, вихованку Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді Львівської міської ради, за роботу «Зимова тиша»; 

Печену Юлію, вихованку Борівського будинку дитячої та юнацької творчості 

Борівської районної ради Харківської області, за роботу «Мій улюблений парк»; 

Орсагоша Вадима, вихованця Комунального закладу «Кіровоградський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді», за роботу «Казкова ніч»; 

Ткаченко Марію, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості «Сузір'я « Дніпропетровської області, за роботу «Моя 

Батьківщина»; 



  
Нороху Ніку, ученицю Комунального закладу НВК 37 ім. М. Самойловича 

Кам'янської міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Кам'яні музи»; 

Сімакову Олександру, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу 

«Палац дитячої та юнацької творчості Центрально-Міського району» Криворізької міської 

ради Дніпропетровської області, за роботу «Подих осінньої пори»; 

У номінації «Архітектура», (ІІ – категорія 15 – 18 років)  
Дипломом І ступеня 

Явтушенко Надію, вихованку Комунального закладу «Дитячий екологічний центр» 

Кам'янської міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Наш світ - це Колізей»; 

Гладун Юлію, вихованку Великолевадського ліцею Городоцької міської об’єднаної 

територіальної громади Хмельницької області, за роботу «Чарівність Карпат»; 

Невмержицьку Наталію, вихованку Філії Хмельницького обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Ратуша»; 

Сороку Оскара, вихованця Центру творчості дітей та юнацтва Галичини міста Львова, 

за роботу «Mirror It!»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Кірчіу Меделіну, вихованку Ренійської районної станції юних натуралістів Одеської 

області, за роботу «Над водою»; 

Турка Владислава, учня Комунального закладу «Опорний заклад Любарська ЗОШ І-ІІІ 

ст. № 2» Любарської селищної ради Житомирської області, за роботу «Підгорецький замок - 

перлина Львівщини»; 

Дипломом ІІI ступеня 

Вяліну Діану, вихованку Центру дітей, юнацтва та молоді відділу освіти Хотінської 

селищної ради Сумської області, за роботу «Вікова спадщина»; 

Кравченко Софію, ученицю Одеської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів «Освітні 

ресурси та технологічний тренінг» № 94 з поглибленим вивченням івриту та інформатики 

імені Володимира (Зеєва) Жаботинського Одеської міської ради Одеської області, за роботу 

«Вечірній погляд»;  

Кошкіна Максима, учня Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 

Марганецької міської ради Дніпропетровської області, за роботу «В Україні всі шляхи 

ведуть до Січі»; 

Гаскевича Ігора, учня Державного навчального закладу  «Новоград-Волинське вище 

професійне училище» Житомирської області, за роботу «Вягель древній і вічно молодий»; 

Явтушенко Надію, вихованку Комунального закладу «Дитячий екологічний центр» 

Кам'янської міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Римо-католицький храм» 

(1895 рік забудови)»; 

Несенко Катерину, вихованку Комунального закладу «Кіровоградський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді», за роботу «Нічний передзвін»; 

Ільєнка Дмитра, вихованця Сновської станції юних техніків Сновської міської ради 

Чернігівської області, за роботу «Мега-споруда»; 

Снігіра Давида, вихованця Васильківської міської Станції юних натуралістів Київської 

області, за роботу «Бібліотека Короленка»; 

Варченка Олександра, вихованця Комунального позашкільного навчального закладу 

м. Черкаси «Міська станція юних техніків», за роботу «Динаміка нічного міста»; 

У номінації «Репортажне фото», (І – категорія 10 – 14 років)  
Дипломом І ступеня 

Чирву Ілону, вихованку Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації, за роботу 

«Братчики»; 

Мандрикіну Юлію, вихованку Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації, за роботу «Я позую!»; 

Грекул Віроніку, вихованку Путильського районного центру дитячої та юнацької 

творчості Чернівецької області, за роботу «Круті віражі»; 

Тірон Віолетту, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості Ізмаїльського району 



  
Одеської області, за роботу «Захоплюючий майстер-клас»; 

Вишню Соф'ю, вихованку Полтавського міського центру позашкільної освіти 

Полтавської міської ради Полтавської області, за роботу «Політ до місяця»; 

Бакаленко Софію, вихованку Рівненського міського центру творчості учнівської 

молоді, за роботу «Дитинство»; 

Осокіна Іллю, вихованця Комунального позашкільного навчального закладу «СЮТ 

Покровського району» Криворізької міської ради  Дніпропетровської області, за роботу 

«Житель неба, цар птахів»; 

Хмирову Артема, вихованця Центру позашкільної освіти Вербківської сільської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «А перемога буде за нами!»; 

Малиновського Данііла, вихованця Комунального закладу «Міський Центр дитячої 

творчості» м.Білгород-Дністровський Одеської області, за роботу «Доброта рятує світ»; 

Марухіна Ярослава, вихованця Первомайського районного Будинку дитячої та юнацької 

творчості Первомайської районної державної адміністрації Харківської області, за роботу 

«Спортивна родина ( за нестандартність мислення)»; 

Ігнатова Микиту, вихованця Чернігівського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Маутенбайн (серія)»; 

Бродовського Матвія, вихованця Чернігівського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Жіночий футбол»; 

ФедоренкаТараса, вихованця Куликівського центру позашкільної освіти Куликівської 

селищної ради Чернігівської області, за роботу «Сонячна Соня»; 

Катеринчук Альону, ученицю Сінгурівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Житомирського 

району Житомирської області, за роботу «Двоє в човні (за уміння бачення)»; 

Тимошенко Маргариту, ученицю Житомирської міської гуманітарної гімназії № 23 ім. 

М.Очерета, за роботу «Підлітковий рух»;            

Дипломом ІІ ступеня 

Шевченко Поліну, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу 

«СЮТ Покровського району» Криворізької міської ради  Дніпропетровської області, за 

роботу «Невтомна трудівниця»; 

Гомілко Марину, вихованку Комунального закладу «Станція юних техніків» 

Кам'янської міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Веселі подружки»; 

Гука Владислава, вихованця Будинку творчості дітей та юнацтва м. Чернівців, за 

роботу «Чекаючи на особливий кадр»; 

Сташенка Ярослава, вихованця Черкаського районного Центру дитячої та юнацької 

творчості Черкаської області, за роботу «Хто кого?»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Лапшина Максима, вихованця Центру позашкільної освіти та професійного 

самовизначення учнівської молоді «Соняшник» Київської області, за роботу «В пошуках 

шляху»; 

Шаровару Владислава, вихованця Філії Хмельницького обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Змагання»; 

ФедоренкаТараса, вихованця Куликівського центру позашкільної освіти Куликівської 

селищної ради Чернігівської області, за роботу «Посвята у водні туристи»; 

Мухіну Софію, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу центру 

дитячої та юнацької творчості « Гармонія» Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, за роботу «Дитяча усмішка»; 

    У номінації «Репортажне фото», (ІІ – категорія 15 – 18 років)  
Дипломом І ступеня 

Кузьмич Ірину, вихованку Міської станції юних техніків м. Миколаєва, за роботу 

«Фестиваль повітряних зміїв у Лебі»; 

Бєлкіну Марію, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу «Центр 

дитячої творчості «Надія» м. Прешотравневська» Дніпропетровської області, за роботу 

«Пленер»; 

Семенович Олександру, вихованку Буського будинку дитячої та юнацької творчості 



  
Львівської області, за роботу «Контраст у настрої»; 

Ващенко Юлію, вихованку Краснокутського центру дитячої та юнацької творчості 

Краснокутської районної ради Харківської області, за роботу «Фотографія поза фокусом»; 

Склянчук Анну, вихованку Волинського національного університету імені Лесі 

Українки, за роботу «В образі...»; 

Сергеєва Олега, вихованця Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації, за роботу «Юний 

ватерполіст»;  

Ковалика Михайла, вихованця Комунального позашкільного навчального закладу 

«Міська станція юних техніків» Дніпровської міської ради м. Дніпро, за роботу «Перша 

фотосесія» (серія); 

Івасіківа Дмитра, вихованця Центру дитячої та юнацької творчості Бережанської 

міської ради Тернопільської області, за роботу «Нерозлучні друзі»; 

Климчука Ярослава, вихованця Рівненського міського центру творчості учнівської 

молоді, за роботу «Танець вогню»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Горіну Дарію, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу Центру 

дитячої та юнацької творчості «Гармонія» Криворізької міської ради  Дніпропетровської 

області, за роботу «Моя велична земля-Україна»; 

Невмержицьку Наталію, вихованку Філії Хмельницького обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Цікаві кадри»; 

Гордієнка Іллю, вихованця Комунального позашкільного навчального закладу м. 

Черкаси «Міська станція юних техніків», за роботу «Черга»; 

Гераскіна Назара, вихованця Будинку дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» 

Київської області, за роботу «Літаючі хлопці»; 

Осипенко Олександра, вихованця Чернігівського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Юні бійці»; 

Омельянчук Яну, ученицю Житомирського коледжу культури і мистецтв імені Івана 

Огієнка, за роботу «Перфоманс в Кмитівському музеї образотворчого мистецтва»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Русановського Дмитра, вихованця Центру творчості дітей та юнацтва Летичівської 

селищної об’єднаної територіальної громади Хмельницької області, за роботу «Важкий 

шлях до перемоги»; 

Шершень Катерину, вихованку Глухівського міського центру позашкільної освіти 

Глухівської міської ради Сумської області, за роботу «Гаряча пора»; 

Колісник Анжеліку, вихованку Борівського будинку дитячої та юнацької творчості 

Борівської районної ради Харківської області, за роботу «Джерело життя»; 

Шпітько Аліну, вихованку Комунальний позашкільний навчальний заклад Центр 

дитячої творчості «Надія» м. Прешотравневська Дніпропетровської області, за роботу 

«Наше творче життя»; 

Орищенко Дарину, вихованку Позашкільного навчального закладу «Міський Палац 

дитячої та юнацької творчості» Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу 

«Атака гандбольного клубу «Мотор»«; 

У номінації «Макрофотографія», (І – категорія 10 – 14 років)            
Дипломом І ступеня 

Солодку Дарину, вихованку Драбівського районного Будинку дитячої та юнацької 

творчості Черкаської області, за роботу «Каплі дощу»; 

Гедзь Анастасію, вихованку Комунального закладу «Станція юних техніків» 

Кам'янської міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Це мій дім»; 

Бугай Анастасію, вихованку Комунального закладу «Софіївський центр творчості» 

Дніпропетровської області, за роботу «Незваний гість»; 

Журбу Ельвіру, вихованку Районного будинку школяра Прилуцької районної ради 

Чернігівської області, за роботу «Дайно-приміряю сукню»; 

Кудашова Андрія, вихованця Комунального позашкільного навчального закладу 



  
«СЮТ Покровського району» Криворізької міської ради  Дніпропетровської області, за 

роботу «Весняна ніжність»; 

Колосовського Євгена, вихованця Благовіщенського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Благовіщенської районної ради Кіровоградської області, за роботу «На 

сторожі»; 

Приймака Давида, учня Кадиєвецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, за роботу «Подив»; 

Семенець Ірину, ученицю Комунального закладу «Дергачівський ліцей №2» 

Дергачівської районної ради Харківської області, за роботу «Погляд ящірки»; 

Антонову Світлану, ученицю Закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів № 10 

військово – цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області, за роботу «Бджілка – 

трудівниця»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Смірнова Марка, учня Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 

Марганецької міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Скажіть: я вдало 

замаскувався?»; 

Холод Софію, вихованку Районного центру дитячої та юнацької творчості Харківської 

районної ради Харківської області, за роботу «Палітра осені»; 

Мірсалова Біналі, вихованця Комунального закладу «Центр позашкільної освіти 

Білозерської районної ради Херсонської області», за роботу «Нарешті дочекалися»; 

Ільчука Олександра, учня Новодорогинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Народицької ОТГ 

Житомирської області, за роботу «Пушок»; 

Фаренюка Ігора, учня Велетенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Білозерської районної ради Херсонської області, за роботу «Надвечір‛я»; 

Шпанюк Валерію, вихованку Путильського районного центру дитячої та юнацької 

творчості Чернівецької області, за роботу «Колокольні сльози»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Реброву Анну, вихованку Комунального закладу «Печенізький центр дитячої та 

юнацької творчості» Печенізької районної ради Харківської області, за роботу «Мумії»; 

Дануленко Дар'ю, вихованку Районного будинку школяра Прилуцької районної ради 

Чернігівської області, за роботу «Вишень білопінний цвіт»; 

Кутаєву Анну, вихованку Дубенської міської станції юних техніків Рівненської 

області, за роботу «Протистояння»; 

Москальова Владислава, вихованця Районного будинку школяра Прилуцької районної 

ради Чернігівської області, за роботу «Надійне плече»; 

Смірнова Марка, учня Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 

Марганецької міської ради Дніпропетровської області, за роботу «У минулому житті я 

точно був нафтовиком»; 

Хаджієва Ігора, учня Гімназії № 127 м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, за 

роботу «Пухнасті зірочки»; 

У номінації «Макрофотографія», (ІІ – категорія 15 – 18 років)  
Дипломом І ступеня 

Тимко Вікторію, вихованку Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації, за роботу «Росяна 

сорочка»; 

Клименко Ольгу, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу 

«Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Металургійного району» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Народження павутинки»; 

Рибалку Олександру, вихованку Дворічанського центру дитячої та юнацької творчості 

Дворічанської районної ради Харківської області, за роботу «Осінь-художник»; 

Жмаку Володимира, вихованця Районного будинку школяра Прилуцької районної 

ради Чернігівської області, за роботу «Порушив спокій неочікуваний дощ»; 

Кравчевського Романа, учня Комунального закладу «В’язівоцька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів» Вербківської об’єднаної територіальної громади Павлоградського 



  
району Дніпропетровської області, за роботу «Дивись мені в очі»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Пасько Аліну, вихованку Комунального закладу позашкільної освіти «Коропський 

центр дитячої та юнацької творчості» Чернігівської області, за роботу «Щедрий подарунок 

осені»; 

Манзюк Марину, вихованку Комунального закладу «Софіївський центр творчості» 

Дніпропетровської області, за роботу «Насолода»; 

Гачан Юлію, вихованку Світловодського центру дитячої та юнацької творчості 

Кіровоградської області, за роботу «Кожен раз, міцніють крила»; 

Дронь Ангеліну, вихованку Заліщицького центру науково-технічної творчості 

школярів Тернопільської області, за роботу «Рожеве диво»; 

Невмержицьку Наталію, вихованку Філії Хмельницького обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Мальви»; 

Гордієнка Іллю, вихованця Комунального позашкільного навчального закладу м. 

Черкаси «Міська станція юних техніків», за роботу «Ранок»; 

Іценка Вячеслава, вихованця Позашкільного навчального закладу «Міський Палац 

дитячої та юнацької творчості» Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу 

«Ящірка на Хортиці»; 

Кирилюка Богдана, учня Комунального закладу «Горошківське НВО «ЗЗСО І-ІІ 

ступенів - дитячий садок» Тетіївської міської ради Київської області, за роботу «Дзеркало 

душі»; 

Огороднік Христину, ученицю Заліського-2 навчально-виховного комплексу у складі 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та дошкільного навчального закладу Гуменецької 

сільської об’єднаної територіальної громади Хмельницької області, за роботу 

«Трудівниця»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Колісник Анжеліку, вихованку Борівського будинку дитячої та юнацької творчості 

Борівської районної ради Харківської області, за роботу «Краса рідного краю»; 

Лисняк Анастасію, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу 

«Палац дитячої та юнацької творчості Центрально-Міського району» Криворізької міської 

ради Дніпропетровської області, за роботу «Смачно»; 

Рибалку Олександру, вихованку Дворічанського центру дитячої та юнацької творчості 

Дворічанської районної ради Харківської області, за роботу «Коник снідає»; 

Липку Віталіну, вихованку Районного будинку школяра Прилуцької районної ради 

Чернігівської області, за роботу «Щоденні турботи»; 

Ільєнка Дмитра, вихованця Сновської станції юних техніків Сновської міської ради 

Чернігівської області, за роботу «Побачення»; 

Гонту Дмитра, учня Опорного закладу освіти «Тростянецький заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Тростянецької селищної ради Вінницької області», за 

роботу «Бджілки-трудівниці»; 

Кошкіна Максима, учня Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 

Марганецької міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Дощик нас умив – пора 

розквітати»; 

Бойко Віктора, учня Державного навчального закладу  «Бердичівське вище 

професійне училище» Житомирської області, за роботу «Небезпека поруч»; 

У номінації «Флора і фауна», (І – категорія 10 – 14 років) 

 Дипломом І ступеня 

Савченко Аріну, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу «СЮТ 

Покровського району» Криворізької міської ради  Дніпропетровської області, за роботу 

«Ой, хто це?»;  

Аноку Анастасію, Комунального закладу «Верхівцевський Будинок дітей та юнацтва» 

Верхівцевської міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Рано вранці»;  

Діденко Дашу, вихованку Дворічанського ЦДЮТ Дворічанської районної ради 

Харківської області, за роботу «Несподівана зустріч»;  



  
Стрельцову Марію, вихованку Рівненського міського центру творчості учнівської 

молоді, за роботу «Безмовне прохання»;  

Токарчука Володимира, вихованця Чечельницького районного будинку дитячої 

творчості Вінницької області, за роботу «“Сон-трава”, – казала ще бабуся, - “Символ 

спокою, кохання й чистоти!” Я дивлюсь на неї і молюся, Щоб усі були щасливі на землі»; 

Мусія Олега, вихованця Сокальської станції юних техніків Львівської області, за 

роботу «Голуб миру»; 

Стінкового Максима, вихованця Районного будинку школяра Прилуцької районної 

ради Чернігівської області, за роботу «Булгаківський Майстер і Маргарита»; 

Кузьму Анну, ученицю Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №20 – 

ліцей ,,Лідер” Ужгородської міської ради Закарпатської області, за роботу «Пухнасті 

кульки»; 

Охоту Богдану, ученицю Михайловецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Красилівського району Хмельницької області, за роботу «Подих зими»; 

Гарібян Мері, ученицю Комунального закладу «Верхньотерсянська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів» Воздвижівської сільської ради Гуляйпільського району Запорізької 

області, за роботу «Квітами багата Україна мати: маки червоніють, ромашки ясніють»; 

Темного Богдана, учня Криворізької гімназії І-ІІІ ступенів № 36 Криворізької міської 

ради Дніпропетровської області, за роботу «Акробат»; 

Смірнова Марка, учня Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 

Марганецької міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Таке мале, а вже хижак»; 

Козарика Макара, учня Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №116 м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської області, за роботу «Яблуневий рай»; 

Смерчинського Леоніда, учня Немичинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Гвардійської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області, за роботу 

«Душевна близькість»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Тихоньку Катерину, вихованку Ренійської районної станції юних техніків Одеської 

області, за роботу «Трудові будні»;  

Отовчиць Марію, Комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої 

творчості «Надія» м. Прешотравневська Дніпропетровської області, за роботу «На 

прогулянці»;  

Юшкевич Михайлину, вихованку Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді Львівської міської ради, за роботу «Лебедина сім'я»;  

Слупко Анну, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу «СЮТ 

Тернівського району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Пливи за мною»;  

Пуляєву Єву, вихованку Комунального закладу «Станція юних техніків № 1 

Харківської міської ради», за роботу «Курчатко»;  

Євтічнєєву Альбіну, вихованку Тернопільського обласного комунального центру 

науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді, за роботу «Кіт Гришка»;  

Мак Анну, Будинку творчості дітей та юнацтва м. Чернівців, за роботу «Так хочеться 

тепла!»;  

Приходько Єву, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, за роботу «Гарне і прозоре диво»;  

Гаврилова Кирила, вихованця Комунального закладу «Дитячий екологічний центр» 

Кам'янської міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Чорнобривець»; 

Дар'єва Вадима, вихованця Міської станції юних техніків м. Миколаєва, за роботу 

«Хто хазяїн»; 

Ковальова Георгія, вихованця Комунального позашкільного навчального закладу 

«СЮТ Тернівського району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за 

роботу «Білка пісеньки співає, та горішки все гризе»; 

Гука Владислава, вихованця Будинку творчості дітей та юнацтва м. Чернівців, за 



  
роботу «У страху очі великі»; 

Гелевей Дарину, ученицю Львівського ліцею ім.В.Симоненка м.Львова, за роботу 

«Єноти»; 

Нєдєльку Аліну, ученицю Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №116 м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської області Дніпропетровської області, за роботу «Макова казка»; 

Козарика Макара, учня Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №116 м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської області, за роботу «Муркотлива ніжність»; 

Манжарову Валерію, вихованку Комунального закладу «Дитячий екологічний центр» 

Кам'янської міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Вечірня прибрежна флора»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Росол Діану, вихованку Центру творчості дітей, юнацтва та молоді Білозерської 

селищної ради Херсонської області, за роботу «Качина родина»; 

Петльовану Валерію, вихованку Станції юних техніків міста Умані Черкаської 

області, за роботу «Польовий букет»; 

Ващенко Марію, вихованку Комунального закладу «Софіївський центр творчості» 

Дніпропетровської області, за роботу «Відро води, як у суху землю...»; 

Демченко Мирославу, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу 

«Центр позашкільної освіти «Зміна» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

за роботу «Дельфін»; 

Красоту Людмилу, вихованку Вільшанського центру дитячої та юнацької творчості  

Кіровоградської області, за роботу «Очікування»; 

Ружевську Зоряну, вихованку Дубенської міської станції юних техніків Рівненської 

області, за роботу «Смарагд»; 

Сузік Анну, вихованку Чайкинського навчально-виховного комплексу Новгород-

Сіверської районної ради Чернігівської області, за роботу «Сріблясте мереживо невтомного 

майстра»; 

Бондарець Ольгу, вихованку Чайкинського навчально-виховного комплексу 

Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області, за роботу «Лебедине сімейство»; 

Гаврилова Кирила, вихованця Комунального закладу «Дитячий екологічний центр» 

Кам'янської міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Український Скрудж 

МакДак»; 

Сивоченко Павла, вихованця Комунального підприємства Богданівської сільської ради 

“Центр дитячої та юнацької творчості” Дніпропетровської області, за роботу «Сонечко»; 

Омельченка Кирила, вихованця Комунального позашкільного навчального закладу 

Центр дитячої творчості «Надія» м. Прешотравневська Дніпропетровської області, за 

роботу «Після дощику»; 

Гука Владислава, вихованця Будинку творчості дітей та юнацтва м. Чернівців, за 

роботу «Друзяко, поділись!»; 

Шаровару Владислава, вихованця Філії Хмельницького обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Сім'я»; 

Дзюбука Станіслава, вихованця Костопільського Центру технічної творчості та 

комп'ютерних технологій Рівненської області, за роботу «Бабайку не чекали?»; 

Володовську Дар'ю, ученицю Корнинського опорного освітнього закладу І-ІІІ ступенів 

Корнинської селищної ради Житомирської області, за роботу «Серенада на пеньочках»; 

Бевзу Марію, ученицю Філіії закладу середньої освіти І-ІІ ступенів с. Гальжбіївка 

опорного навчального закладу «навчально - виховний комплекс: «заклад загальної 

середньої освіти і ступеня-гімназія» Ямпільського району Вінницької області, за роботу 

«Ромашковий вальс»; 

Іщенко Анастасію, ученицю Запорізької гімназії № 14 Запорізької міської ради 

Запорізької області, за роботу «Бабка»; 

Краснощокова Дмитра, учня Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 61 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Білка-Ласунка»; 

Степанищева Артема, учня Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №116 м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської області, за роботу «Задивилася лебедонька на воду...»; 



  
У номінації «Флора і фауна», (ІІ – категорія 15 – 18 років) 

 Дипломом І ступеня 

Ікім Лауру, вихованку Ренійської районної станції юних натуралістів Одеської 

області, за роботу «Територія чайок»; 

Колісніченко Яну, вихованку Яготинського районного будинку дитячої та юнацької 

творчості Київської області, за роботу «На варті»; 

Тихович Анастасію, вихованку Чернівецького обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Голова сім'ї»; 

Климчука Ярослава, вихованця Рівненського міського центру творчості учнівської 

молоді, за роботу «Сторож світла»; 

Ткачук Христину, ученицю Оліївської гімназії Оліївської сільської ради 

Житомирської області, за роботу «Дружня знахідка»; 

Грабовську Вероніку, ученицю Ясінянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 

Рахівської районної ради Закарпатської області, за роботу «В десятку…»; 

Писарчук Крістіну, ученицю Ізяславського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 ім.О.Онищука, гімназія» Ізяславської районної 

ради Хмельницької області, за роботу «Граційний красень»; 

Новоселі Катерину, ученицю Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Царичанський аграрний професійний ліцей» смт. Царичанка Царичанського району 

Дніпропетровської області, за роботу «Лебідь на воді»; 

Новоселі Катерину, ученицю Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Царичанський аграрний професійний ліцей» смт. Царичанка Царичанського району 

Дніпропетровської області, за роботу «Лебідь на воді»; 

Бехлер Олександру, ученицю Гімназії № 127 м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 

за роботу «Пильний охоронець»; 

Компанієць Тетяну, ученицю Гімназії № 127 м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 

за роботу «Цілющі барви дощу»; 

Білик Софію, ученицю Комунального закладу «Технічний ліцей ім. А. Лигуна» 

Кам'янської міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Майже хижак»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Яцюк Ніку, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу «СЮТ 

Тернівського району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Обідня перерва»; 

Шампорову Ксенію, вихованку Навчально-виховного комплексу допрофесійної 

підготовки та технічної творчості молоді м. Києва, за роботу «Обідня перерва»; 

Ільєнка Дмитра, вихованця Сновської станції юних техніків Сновської міської ради 

Чернігівської області, за роботу «Провісник літа»; 

Білоусенко Олесю, ученицю Гімназії № 127 м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 

за роботу «Нарешті дощ»; 

Бауманн Мішель, ученицю Гімназії № 127 м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 

за роботу «В очікуванні нового дня»; 

Опаренко Тетяну, ученицю Опорного закладу Великочернеччинської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів Сумської районної ради Сумської області, за роботу «На варті 

порядку»; 

Гаврилюк Вероніку, ученицю Сиваської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2  

Новотроїцького району Херсонської області, за роботу «Ходить коник по лужку...»; 

Бровді Ірину, ученицю Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 45 Криворізької 

міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Ходить коник по лужку...»; 

Кошкіна Максима, учня Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 

Марганецької міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Будь особливий у 

натовпі!»; 

Музику Петра, учня Коростишівського професійного аграрного ліцею Житомирської 

області, за роботу «Дерев’яний халк»«; 

Жмаку Володимира, вихованця Районного будинку школяра Прилуцької районної 



  
ради Чернігівської області, за роботу «П'янлива юності весна»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Корюковець Надію, вихованку Чернігівського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Краб»; 

Лантух Дарію, вихованку Комунального закладу «Центр позашкільної освіти» 

Дмитрівської сільської ради Знам’янського району Кіровоградської області, за роботу 

«Кольоровий красень»; 

Полоз Олександру, вихованку Районного будинку школяра Прилуцької районної ради 

Чернігівської області, за роботу «Морське багаття»; 

Д'яконову Маргариту, вихованку Районного будинку школяра Прилуцької районної 

ради Чернігівської області, за роботу «Чотирилапий мандрівник»; 

Орищенко Дарину, вихованку Позашкільного навчального закладу «Міський Палац 

дитячої та юнацької творчості» Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу 

«Несподіваний гість»; 

Ромасевича Назара, вихованця Шепетівського міського центру дитячої та юнацької 

творчості Хмельницької області, за роботу «Хвостата»; 

Турлевську Марину, ученицю Вищого професійного училища №42 м. Погребище 

Вінницької області, за роботу «Весна прийшла»; 

Скороходька Павла, учня Державного навчального закладу «Бердичівське вище 

професійне училище» Житомирської області, за роботу «Обід за розкладом»; 

Юзькова Артема, учня Коростишівського професійного аграрного ліцею 

Житомирської області, за роботу «В житті так часто «каченя гідке» насправді білим лебедем 

буває»; 

Соколова Олександра, учня Професійно-технічного училища №4 м. Бердичева  

Житомирської області, за роботу «Ходить Бусол по болоту, кличе жабу на роботу!»; 

У номінації «Експериметнальне фото», (І – категорія 10 – 14 років) 

Дипломом І ступеня 

Савченко Аріну, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу «СЮТ 

Покровського району» Криворізької міської ради  Дніпропетровської області, за роботу 

«Чорний ворон, я не твій!»; 

Дануленко Дар'ю, Районного будинку школяра Прилуцької районної ради 

Чернігівської області, за роботу «Украдене дитинство»; 

Стрельцову Марію, Рівненського міського центру творчості учнівської молоді, за 

роботу «Таємничий силует»; 

Подлісецького Петра, вихованця Озерянківської ЗОШ І-ІІ ступенів Житомирського 

району Житомирської області, за роботу «Там на горі»; 

Коваля Антона, учня Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №22 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу «На прогулянці» (серія); 

Дипломом ІІ ступеня 

Мироненко Вероніку, вихованку Позашкільного навчального закладу «Станція юних 

техніків відділу освіти Покровської міської ради» Донецької області, за роботу «Портал»; 

Сімакову Олександру, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу 

«Палац дитячої та юнацької творчості Центрально-Міського району» Криворізької міської 

ради Дніпропетровської області, за роботу «Запальний танець полум’я»; 

Глебова Сергія, учня Мукачівського ліцею №11 Мукачівської міської ради 

Закарпатської області, за роботу «Політ над Мукачевом»; 

Тимошенко Маргариту, ученицю Житомирської міської гуманітарної гімназії № 23 ім. 

М.Очерета, за роботу «Екстремальний стрибок»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Скибу Дарію, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу «СЮТ 

Тернівського району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Мандрівка на місяць»; 

Калмикову Валерію, вихованку Комунального закладу «Харківська спеціальна школа 

№6» Харківської обласної ради, за роботу «На шляху до мрії. Черпаємо натхнення – 



  
рівняємося на наших (Ягупова А.О. – капітан збірної України з баскетболу)»; 

Гомон Анастасію, Районного будинку школяра Прилуцької районної ради 

Чернігівської області, за роботу «Народження небесного птаха»; 

Васильєву Анастасію, ученицю Данилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Васильківського 

району Київської області, за роботу «Світ крізь рожеві окуляри»; 

У номінації «Експериметнальне фото», (ІІ – категорія 15 – 18 років)  

Дипломом І ступеня 

Сороку Оскара, вихованця Центру Творчості дітей та юнацтва Галичини міста Львова, 

за роботу «Вгадай що це?» (серія); 

Матвійчука Богдана, вихованця Здолбунівської районної станції юних техніків 

Рівненської області, за роботу «Ракушняковий калейдоскоп»; 

Кузя Євгена, учня Комунального закладу освіти «Миколаївське навчально-виховне 

об’єднання» с. Миколаївка Новомосковського району Дніпропетровської області, за роботу 

«Подорож у часі»; 

Мельничука Владислава, учня Бердичівського професійного будівельного ліцею 

Житомирської області, за роботу «Ти бачиш світло вдалині таке яскраве і прекрасне, неначе 

у вечірнім сні воно ніколи не погасне ...»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Мальцева Данііла, учня Загально-освітньої школи № 21 м. Житомира, за роботу 

«Міські джунглі»; 

Бендюг Вероніку, вихованку Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, за 

роботу «Осінні мотиви»; 

Невмержицьку Наталію, вихованку Філії Хмельницького обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Нічне місто»; 

Шампорову Ксенію, вихованку Навчально-виховного комплексу допрофесійної 

підготовки та технічної творчості молоді м. Києва, за роботу «Дотик»; 

Климчука Ярослава, вихованку Рівненського міського центру творчості учнівської 

молоді, за роботу «Місто ніколи не спить»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Литвина Тимура, вихованця Комунального позашкільного навчального закладу м. 

Черкаси «Міська станція юних техніків», за роботу «Силует»; 

Толоконцева Павла, вихованця Кременчуцького міського центру позашкільної освіти 

Полтавської області, за роботу «Молодість і старість»; 

Бабич Іванну, вихованку Хустського районного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Хустської районної державної адміністрації Закарпатської області, за 

роботу «Погляд із Замкової гори»; 

Велігуру Андрія, учня Комунального закладу освіти «Олексіївський ліцей» 

Первомайської районної державної адміністрації Харківської області, за роботу «Після 

дощу»; 

Дивульську Тетяну, ученицю Коробківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Каховської районної ради Херсонської області, за роботу «Русалонька»; 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора – Педоренко О.В..  
 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1k5v5tsi7LzA0uZUhk9BAWoAVngFsbnAx 

 

 

Директор                            Г. А. Шкура 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1k5v5tsi7LzA0uZUhk9BAWoAVngFsbnAx

