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15  листопада  2021р.   м. Київ                   № 11-07 

 

 

 

Про підсумки проведення 

Всеукраїнського конкурсу творчості 

дітей та учнівської молоді  

«За нашу свободу» 

 
 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1452 від 

24.11.2020 року «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти) з обов’язковим виконанням вимог 

Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2»,                  

15 листопада 2021 року у місті Києві були підведені підсумки фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу творчості дітей та учнівської молоді «За нашу 

свободу». 

Цьогоріч на конкурс подано 1021 робота з усіх регіонів України, крім 

Вінницької області. Були представлені роботи у розділах: образотворче 

мистецтво та поезія (вірші). 

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»: 
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Витягловську Людмилу, вихованку гуртка декоративно-ужиткового 

мистецтва Бучацького центру дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» 

Тернопільської області, за роботу «Україна єдина»; 

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

образотворчого мистецтва «Фантазія» Центру дитячої та юнацької творчості                     

м. Добропілля Донецької області, за роботу «За нашу свободу, мир кожному 

дому», керівник Кімеріна А.М.; 

Димкар Андріану, вихованку студії образотворчого мистецтва 

Рогатинського ЦДЮТ Івано-Франківської області, за роботу «Мужність і 

краса», керівник Верстин Н.В.; 

Климюк Мирославу, вихованку зразкової студії образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва «Художній дивосвіт» Комунального 

закладу позашкільної освіти «Рожищенський будинок дитячої творчості» 

Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області, за роботу 

«Козацькому роду нема переводу!», керівник Шатунова О.І.; 

Коваленко Ангеліну, вихованку студії образотворчого мистецтва 

Позашкільного навчального закладу Центру дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради Донецької області, за роботу «Ні метру нашої 

землі!!!», керівник Прокопенко О.В.; 

Короля Дмитра, вихованця гуртка «Чарівний пензлик» Будинку дітей та 

юнацтва Верхньосироватської сільської ради Сумської області, за роботу «Хай 

війна буде тільки в іграшках…», керівник Карпенко В.В.; 

Крисанову Софію, ученицю Кременчуцького педагогічного коледжу імені 

А.С. Макаренка Полтавської області, за роботу «Свобода через віки», вчитель 

Матюха Ю.О.; 

Кручок Владислава, учня Конотопської дитячої художньої школи Сумської 

області, за роботу «Мов у вінку барвистім Україна…», вчитель Лященко О.В.; 

Куртову Анастасію, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Палітра» 

Комунального закладу – центру позашкільної роботи Путивльської міської ради 

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

Лису Катерину, ученицю Конотопської дитячої художньої школи Сумської 

області, за роботу «Жінки України на варті миру», вчитель Ракітіна О.В.; 

Лузан Анастасію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

образотворчого мистецтва «Креатив» Центру дитячої та юнацької творчості                  

м. Малина Житомирської області, за роботу «Моя прекрасна Україна, пісень і 

волі сторона», керівник Литвиненко Н.В.; 

Могильницьку Любов, вихованку гуртка «Дизайн» Монастириського 

будинку дитячої та юнацької творчості Монастириської міської ради 

Тернопільської області, за роботу «З вірою у краще майбутнє України», 

керівник Чабан О.І.; 

Носача Данила, вихованця зразкової арт-студії «Колібрі» Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Добропілля Донецької області, за роботу «Славетний 

український козак», керівник Мазій В.В.; 
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Огуй Всеволода, учня Спеціалізованої загальноосвітньої школи                           

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

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

Кременчуцького району Полтавської області, за роботу «І повітря з запахом 

свободи…», вчитель Малахова А.М.; 

Осадчу Анну, Музиченко Ірину, вихованок гуртка «Чарівні прикраси» 

Центру позашкільної освіти Броварського навчально-виховного об’єднання 

Київської області, за роботу «Перемога добра над злом», керівник Матвєєва 

Л.В.; 

Савич Анастасію, вихованку гуртка декоративного живопису «Яйце-райце» 

Дитячо-юнацького центру Дарницького району м. Києва, за роботу «Вишнева 

моя Україна!», керівник Матвієнко В.О.; 

Сівак Катерину, ученицю Отроківської загальноосвітньої школи                                

І-ІІІ ступенів Хмельницької області, за роботу «Буде мир над Україною», 

вчитель Воєвода А.С.; 

Трубнікову Єлизавету, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

гуртка образотворчого мистецтва «Народна художня творчість» Хмельницького 

палацу творчості дітей та юнацтва, за роботу «За наше майбутнє!», керівник 

Костенко Т.М.; 

Ужву Катерину, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

образотворчої студії «Малюнок та живопис» Комунального позашкільного 

навчального закладу Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва, за 

роботу «За мирне небо! За Україну!», керівник Красний Е.К.; 

Яцук Машу, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Центру 

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

«Татусь», керівник Дудик Н.М. 

 

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

Барську Олександру, ученицю Пантаївського ліцею Пантаївської селищної 

ради Олександрійського району Кіровоградської області, за роботу «Війна», 

вчитель Хабібулліна І.О.; 

Бондарчук Анастасію, вихованку гуртка народної творчості «Берегиня» 

Головинського вищого професійного училища нерудних технологій 

Житомирської області, за роботу «Прощання», керівник Лисюк І.О.; 

Братишко Діану, вихованку гуртка «Природа рідного краю» 

Староушицького ліцею Староушицької селищної ради Хмельницької області, за 

роботу «Сини України», керівник Левко Л.А.; 

Бровко Крістіну, ученицю Комунального закладу «Кущівська гімназія 

Міської ради міста Кропивницького», за роботу «Тим, чиї долі перекреслила 

війна», вчитель Бровко Т.Ю.; 

Бродецьку Оксану, вихованку гуртка «Чарівне слово» Чотирбоцького ліцею 

Ленковецької сільської ради Шепетівського району Хмельницької області, за 

роботу «Подяка», керівник Бродецька С.П.; 
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Бучинську Вікторію, вихованку гуртка «Юнкор» Летичівського Центру 

творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, за роботу «Я повернусь», 

керівник Ількова М.С.; 

Васяніну Каріну, ученицю Червонокостянтинівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Петрівської селищної ради Олександрійського району 

Кіровоградської області, за роботу «Журлива осінь», вчитель Кулибаба Ю.О.; 

Вихованці гуртка «Кольорове слово» Старокостянтинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 Хмельницької області, за роботу 

«Поетичні струни серця дитячого», вчитель Лісова І.М.; 

Гамзу Івана, вихованця національно-патріотичного гуртка «Патріот» 

ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей» Рівненської області, за 

роботу «Крик души матері», керівник Белік О.Л.; 

Гембік Світлану, вихованку гуртка «Літературна творчість» ОЗЗСО 

«Камінь-Каширський ліцей» №1 ім. Євгена Шабліовського Волинської області, 

за роботу «Небесний воїн», керівник Куниця О.В.; 

Геращенко Світлану, вихованку гуртка «Юні журналісти» Лебединського 

центру позашкільної освіти Лебединської міської ради Сумської області, за 

роботу «Патріотизм – це не просто слова», керівник Федірко А.М.; 

Горбенко Марію, вихованку гуртка «Англійська мова для моряків» 

Комунального закладу «Флотилія юних моряків і річковиків» Кам’янської 

міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Я вірю!», керівник 

Плахотнік І.В.; 

Гречанюк Дар’ю, ученицю Бердянської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№16 з поглибленим вивченням іноземних мов Запорізької області, за роботу 

«Волонтер і берегиня Анетта Омельченко», вчитель Нюкало О.В.; 

Данилюк Маргариту, вихованку гуртка «Фольклористика» Рожнятівського 

будинку дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області, за роботу 

«Вірю», керівник Гриців Т.М.; 

Деркевич Марту, вихованку гуртка «Громадянин-патріот» Тустанського 

ліцею Дубовецької сільської ради Івано-Франківської області, за роботу «Герої 

не вмирають», керівник Шевчук О.С.; 

Іщик Оксану, ученицю Маневицького ліцею №1 імені Героя України Андрія 

Снітка Маневицької селищної ради Волинської області, за роботу «Вірю в 

майбутнє України», вчитель Секеда С.М.; 

Кадикову Софію, ученицю Зарічанської загальноосвітньої школи                              

І-ІІ ступенів Ружинської територіальної громади Житомирської області, за 

роботу «За волю і долю!», вчитель Кадикова А.С.; 

Кобу Максима, вихованця Комунального закладу «Сахновщинський 

будинок дитячої та юнацької творчості» Сахновщинської селищної ради 

Красноградського району Харківської області, за роботу «Моя Україна!», 

керівник Коба Т.Ю.; 

Козацьку Стефанію, вихованку гуртка «Театральне мистецтво» 

Комунального закладу «Софіївський центр творчості» Софіївської селищної 
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ради Дніпропетровської області, за роботу «Я пишу на фронт солдату», 

керівник Білоус Н.О.; 

Короташ Поліну, вихованку гуртка «Літератор» Шепетівської СЗОШ №2             

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням основ економіки та правознавства 

Хмельницької області, за роботу «В серці пам’ятаємо», керівник Короташ Т.В.; 

Красильнікову Марію, вихованку гуртка «Літературна творчість» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, за роботу «Молитва», керівник Проказюк Л.І.; 

Кузьменка Богдана, вихованця гуртка «Мистецтво живого слова» КЗПО 

«Божедарівський Будинок дитячої та юнацької творчості» Дніпропетровської 

області, за роботу «Хай на планеті запанує мир», керівник Кузьменко О.В.; 

Кулика Тимофія, вихованця гуртка «Диво калинове» Опорного закладу – 

Остерської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Ю. Збанацького 

Чернігівської області, за роботу «Заповітна мрія», керівник Смовська І.Ю.; 

Куценка Тимура, вихованця літературної студії «Муза» комунального 

закладу позашкільної освіти «Семенівський Будинок дитячої та юнацької 

творчості» Семенівської селищної ради Полтавської області, за роботу «Мій 

дядько – Герой!», керівник Заложчик З.В.; 

Мироненко Анастасію, вихованку гуртка «Слово» Староіржавецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лубенського району Полтавської 

області, за роботу «За нашу свободу», вчитель Назаренко Г.Г.;  

Насобкову Анну-Марію, вихованку гуртка літературознавства «Перлина» 

Летичівського Центру творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, за 

роботу «Побратими», керівник Юрченко В.В.; 

Петухова Данила, учня Енергодарської багатопрофільної гімназії 

«Гармонія» Енергодарської міської ради Запорізької області, за роботу «Про 

Україну мрію я нову», вчитель Яковенко Л.І.; 

Поспєлова Владислава, учня Новотроїцького ліцею №1 Новотроїцької 

селищної ради Херсонської області, за роботу «За нашу свободу!»; 

Проскуріну Вероніку, ученицю Комунального закладу «Сазано-Баланівська 

гімназія» Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської 

області, за роботу «Ми хочемо миру», вчитель Коломик Л.В.; 

Созонюк Тетяну, ученицю Квасилівського професійного ліцею Рівненської 

області, за роботу «Наша Батьківщина», вчитель Сокальська К.М.; 

Солоділову Катерину, ученицю Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №31 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Нескорені», вчитель Солоділова О.О.; 

Терещенко Дашу, ученицю Ліцею №5 ім. Т.Г. Шевченка Коростишівської 

територіальної громади Житомирської області, за роботу «За нашу свободу», 

вчитель Давидюк О.С.; 

Трачук Аліну, вихованку гуртка «Художнє читання» загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів села Торське Тернопільської області, за роботу «Подвиг», 

керівник Кондуб Л.А.; 
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Федчук Катерину, ученицю Рудківського закладу загальної середньої освіти 

Рівненської області, за роботу «Листи на фронт», вчитель Федчук О.Є.; 

Фоменко Вікторію, ученицю Озерненської гімназії Новогуйвинської 

територіальної громади Житомирської області, за роботу «Ода Україні», 

вчитель Нефедова Т.О.;  

Хорішман Олену, ученицю Єлизаветівського ліцею Петриківської селищної 

ради Дніпропетровської області, за роботу «Моя ти ненько, Україно», вчитель 

Фейзер К.І.; 

Шерстнікову Злату, вихованку театральної студії «Фора» Будинку дитячої 

творчості м. Славита Хмельницької області, за роботу «Плакало небо», 

керівник Приймак Т.Я., Рибіцька С.І.; 

Ярмоленко Софію, вихованку літературного гуртка Ружинської гімназії 

Ружинської територіальної громади Житомирської області, за роботу «Україно 

моя!», вчитель Ципцюра Н.М. 

 

1.2. Дипломом ІІ ступеня Українського державного центру позашкільної 

освіти у розділі:  

«Образотворче мистецтво»: 

Ал-Джанабі Махді, вихованця «Народного художнього колективу» гуртка 

«Малюнок і живопис» Центу дитячої та юнацької творчості Дружківської 

міської ради Донецької області, за роботу «Мирне небо», керівник Ал-Джанабі 

В.П.; 

Білу Анжеліку, вихованку студії образотворчого мистецтва «Кольорова 

палітра» Волочиського Будинку дитячої та юнацької творчості Волочиської 

міської ради Хмельницької області, за роботу «Славні захисники», керівник 

Стасюк Т.С.; 

Братарчук Богдану, ученицю Млинівської загальноосвітньої школи                       

І-ІІІ ступенів №1 Млинівської селищної ради Рівненської області, за роботу 

«Пливе кача…», вчитель Шишко О.О.; 

Булачок Тетяну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Вараського 

ліцею №3 Рівненської області, за роботу «І буде мир, і буде спокій», керівник 

Катюха Л.Ф.; 

Ведеріс Вікторію, вихованку театрального колективу естрадної мініатюри 

«Мозаїка» Солоницівського дитячого клубу «Орлятко» Харківської області, за 

роботу «Захищаємо нашу рідну Україну», керівник Тєрєхова Я.С.; 

Войтюк Ангеліну, 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 

«Жага свободи», вчитель Паляниця Т.В.; 

Гаврилюк Юлію, вихованку студії образотворчого мистецтва «Веселка» 

Олевського Центру дитячої та юнацької творчості Житомирської області, за 

роботу «Зустріч батька і сина», керівник Басюк Т.В.; 

Герасименко Євгенію, ученицю Полтавського ліцею №13 «УСПІХ», за 

роботу «За свободу до останнього подиху», вчитель Кривенко Н.М.; 
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Грабко Юлію, ученицю Новотроїцького ліцею №1 Новотроїцької селищної 

ради Генічеського району Херсонської області, за роботу «Бережи себе, 

козаче!», вчитель Гладка А.В.; 

Гринь Антоніну, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Веселкова 

палітра» Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді Калуської 

міської ради Івано-Франківської області, за роботу «Ангел – хранитель 

України», керівник Бордун Х.С.; 

Декрет Валентину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Центру 

позашкільної освіти Надвірнянської міської ради Івано-Франківської області, за 

роботу «За нашу свободу», керівник Копчук О.В.; 

Жижиль Єлизавету, вихованку гуртка «Аквамарин» Центру дитячої та 

юнацької творчості Краснопільської селищної ради Сумської області, за роботу 

«Повертайсь скоріше тату, та прийди мир у кожну хату», керівник 

Колесникова-Колодка С.С.; 

Задорожняк Ольгу, вихованку гуртка «Юний дизайнер» Комунального 

закладу «Чернівецький обласний центр естетичного виховання «Юність 

Буковини», за роботу «За безпеку моєї сім’ї», керівник Руснак А.Л.; 

Зачкевич Катерину, вихованку арт-студії «Палітра ідей» Комунального 

закладу Підволочиської селищної ради Тернопільської області «Центр дитячої 

та юнацької творчості», за роботу «Слава Україні», керівник Липка Є.Є.; 

Карлюк Антоніну, вихованку гуртка «Диво-намистинки» Шацького 

Будинку дитячої та юнацької творчості Волинської області, за роботу «Наша 

надія», керівник Козак О.В.; 

Карпік Лілію, вихованку гуртка «Декор» Комунального закладу загальної 

середньої освіти «Княгининівський ліцей №34 Луцької міської ради» 

Волинської області, за роботу «Молюсь за ТЕБЕ, Україно!», керівник               

Білінець Є.С.; 

Кобцеву Єлизавету, вихованку гуртка «Маленькі патріоти» Волинського 

державного центру естетичного виховання учнів загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладів, за роботу «Герої не вмирають», 

керівник Калиш А.В.; 

Кузьмич Ольгу, вихованку гуртка «Народна творчість» Рівненського 

професійного ліцею, за роботу «Україна – непереможна країна», керівник 

Присяжна Д.П.; 

Леонова Владислава, вихованця «Народного художнього колективу» гуртка 

«Малюнок і живопис» Центу дитячої та юнацької творчості Дружківської 

міської ради Донецької області, за роботу «Воля в очах», керівник Ал-Джанабі 

В.П.; 

Малікову Анастасію, вихованку студії образотворчого мистецтва «Юність» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної 

роботи» м. Павлоград Дніпропетровської області, за роботу «Моєму 

захиснику», керівник Кропачева О.А.; 
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Мацик Ольгу, вихованку гуртка «Веселкова палітра» Лохвицького міського 

центру дитячої та юнацької творчості Полтавської області, за роботу «Діти 

війни», керівник Анпілогова О.І.; 

Мостову Анастасію, ученицю Комунального закладу «Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №30 Полтавської міської ради Полтавської 

області», за роботу «Захисники, Вам дякуємо всім за мирні ночі й дні. За спокій 

у оселях і серцях», вчитель Горбенко В.А.; 

Мошківську Катерину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Вертокиївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Новогуйвинської ТГ Житомирської області, 

за роботу «Захисники крізь віки», вчитель Мошківська Л.М.; 

Музику Валерію, вихованку гуртка «Народна художня творчість» 

Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, за роботу «На сторожі 

миру», керівник Красюкова М.С.; 

Нестеренко Софію, вихованку гуртка «Веселі олівці» Токарівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бездрицької сільської ради Сумської 

області, за роботу «Наша країна – вільна Україна!», керівник Карпенко В.В.; 

Новосьолову Ярославу, вихованку «Народного художнього колективу» 

гуртка «Малюнок і живопис» Центу дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради Донецької області, за роботу «Повертайся, наш 

герою», керівник Ал-Джанабі В.П.; 

Носкова Степана, вихованця приватної школи «Ай Діти» м. Київ, за роботу 

«За рідний край», керівник Рябчук А.В.; 

Палій Софію, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва «Фантазія» Центру дитячої та юнацької творчості                     

м. Добропілля Донецької області, за роботу «Дівчина військова», керівник 

Кімеріна А.М.; 

Плахотіну Софію, ученицю Комунального закладу «Курилівська гімназія 

Курилівської сільської ради Куп’янського району Харківської області», за 

роботу «Кольоровий світ мирної України», вчитель Акентьєва В.П.; 

Полюхович Дарину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Будинку 

дитячої творчості смт. Лугини Житомирської області, за роботу «Цінуймо мир, 

шануймо подвиг», керівник Виговська Т.В.; 

Ромашко Анастасію, вихованку «Зразкового художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва «Палітра», гуртка «Юний художник» Центру 

творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської ради Чернігівської області, за 

роботу «Дякуємо за мирне дитинство», керівник Шигань Н.Д.; 

Семеняченко Світлану, вихованку студії образотворчого мистецтва 

«Барвінок» КЗПО «Олександрівський центр дитячої та юнацької творчості» 

Кропивницького району Кіровоградської області, за роботу «Надійність, сила 

духу й міць, впродовж віків у серці України», керівник Чорногор Т.М.; 

Сидоренко Анастасію, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

студії образотворчого мистецтва «Палітра», гуртка «Веселка» Центру творчості 

дітей та юнацтва Прилуцької міської ради Чернігівської області, за роботу 

«Слава героям України!», керівник Сидоренко Л.Л.; 
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Сидоренка Олександра, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» 

Центру дитячої та юнацької творчості Городнянської міської ради Чернігівської 

області, за роботу «Україна єдина», керівник Гармаш Г.О.; 

Словиковську Олександру, вихованку гуртка «Чарівний олівець» 

Тинненського ліцею Сарненського району Рівненської області, за роботу 

«Боже, Україну бережи!», керівник Бакунець Л.А.; 

Тимків Валерію, вихованку гуртка «Юний художник» Підмихайлівського 

ліцею Новицької ТГ Івано-Франківської області, за роботу «Щасливі у мирі», 

керівник Микитин М.П.; 

Черновську Кароліну, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

гуртка ОТМ «Оранжеве небо» Обласного будинку художньої творчості                         

м. Миколаїв, за роботу «Дякуємо за нашу свободу», керівник Масіна Ю.Є.; 

Яцковець Марію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Будинку 

дитячої творчості смт. Лугини Житомирської області, за роботу «Дякую, 

солдатам, за щасливе дитинство», керівник Виговська Т.В. 

 

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

Алєєву Вікторію, ученицю Комунального закладу «Великолепетиський 

ОЗЗСО І-ІІІ ступенів» Великолепетиської селищної ради Херсонської області, 

за роботу «Лист воїнам», вчитель Німченко І.В.; 

Андрюшенкову Валерію, ученицю Гімназії №6 Шепетівської міської ради 

Хмельницької області, за роботу «За нашу свободу», вчитель Скрипнюк О.В.; 

Бойко Марію, ученицю Соколівського закладу загальної середньої освіти                

І-ІІІ ст. Соколівської сільської ради Кіровоградської області, за роботу «Україна 

Нетлінна», вчитель Нестеренко О.Л.; 

Бондар Киру, ученицю Донецького ліцею №2 Донецької селищної ради 

Ізюмського району Харківської області, за роботу «Знов горить десь на Сході 

вогонь…», вчитель Царук О.Я.; 

Велигорю Віктора, вихованця гуртка «Творча майстерня» Житомирського 

державного будинку художньої та технічної творчості, Центру професійно-

технічної освіти м. Житомира, за роботу «Лист солдату», керівник Нестерчук 

Н.О.;  

Вітюка Богдана, вихованця гуртка «Юний журналіст» Опорного закладу 

освіти Староостропільського ліцею з дошкільним відділенням, початковою 

школою та гімназією Староостропільської сільської ради Хмельницької області, 

за роботу «Розрив і тиша», вчитель Вітюк А.В.; 

Волотовську Анну, вихованку гуртка «Художнє читання» 

Коростишівського професійного аграрного ліцею Житомирської області, за 

роботу «Вітаю, мій Захиснику!», керівник Дубівка В.Г.; 

Ганзюка Данила, вихованця гуртка «Українська мова та читання» 

Федорівської гімназії Вирівської сільської ради Рівненської області, за роботу 

«На захист України!», вчитель Мичка Т.О.; 
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Гарабу Ангеліну, ученицю Мирогощанського ліцею Мирогощанської 

сільської ради Дубенського району Рівненської області, за роботу «За мир, за 

колоски налиті!», вчитель Зубко Ю.В.; 

Гаршанову Вікторію, вихованку гуртка «Ліра» Центру позашкільної освіти 

Великосеверинівської сільської ради Кіровоградської області, за роботу 

«Захисникові України, що знаходиться на передовій», керівник Шевченко С.М.; 

Горюк Катерину, ученицю Ліцею №1 м. Кам’янське Дніпропетровської 

області, за роботу «Моя Україна», вчитель Василевська Г.В.; 

Грищук Яну, ученицю Студеницького ліцею Глибочицької територіальної 

громади Житомирської області, за роботу «Ти – воїн, справжній чоловік!», 

вчитель Скок Ю.В.; 

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

ступенів Волочиської міської ради Хмельницької області, за роботу «Символ 

миру», керівник Сюрко Н.П.; 

Дмитрів Аліну, ученицю Слободоболехівської гімназії імені Дмитра Квецка 

Івано-Франківської області, за роботу «Безіменний», вчитель Данилишин М.Д.; 

Євтуха Тимура, учня Коднянського ліцею Станишівської територіальної 

громади Житомирської області, за роботу «Я – нащадок гайдамаків», вчитель 

Кравчук В.Ф.; 

Іванюк Ольгу, ученицю Тараканівського ліцею Тараканівської сільської 

ради Дубенського району Рівненської області, за роботу «Україна», вчитель 

Ковальчук О.А.; 

Кликову Мілану, ученицю філії «Орлівська гімназія» Терпіннівського 

опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів «Джерело» 

Терпіннівської сільської ради Мелітопольського району Запорізької області, за 

роботу «Від серця й до серця – єдина країна», вчитель Кликова К.О.; 

Ковальчук Олександру, вихованку 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 «Ми з тобою Україно!», вчитель Фомюк М.В.; 

Корнєва Сергія, учня Комунальної організації «Дніпровська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів» Петро-Михайлівської сільської ради Запорізької області, 

за роботу «Вишнева моя Україно», вчитель Коляда І.О.; 

Кропивник Анну, ученицю Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 

Бердичівської територіальної громади Житомирської області, за роботу «За 

свободу», вчитель Одинецька Г.В.; 

Лавренюка Тараса, учня Гімназії №4 ім. Валі Котика Шепетівської міської 

ради Хмельницької області, за роботу «Присвята героям», вчитель Веремійчук 

О.Д.; 

Лебідя Євгенія, учня Гімназії №5 Шепетівської міської ради Хмельницької 

області, за роботу «Лист солдату», вчитель Лебідь М.В.; 

Леонова Ярослава, учня загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 

Бердичівської територіальної громади Житомирської області, за роботу «Мої 

Тато і Мама – Герої!», вчитель Одинецька Г.В.; 
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Лотоцьку Анну, ученицю Ліцею «Успіх» Доманівської селищної ради 

Вознесенського району Миколаївської області, за роботу «Свобода», вчитель 

Гуровська О.М.; 

Мартинюк Марію, ученицю Гутівського ліцею Солотвинської селищної 

ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області, за роботу 

«Україна», вчитель Шевчук О.М.; 

Марчук Віталіну, вихованку гуртка «Юні літератори» КЗЗСО 

«Іваничівський ліцей №1» Волинської області, за роботу «Балада про солдата», 

керівник Ракавець В.В.; 

Мизернюк Вікторію, Мизернюк Аріну, вихованок Зразкового художнього 

гуртка «Культура мови та спілкування» Старокостянтинівського міського 

центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «Сльози 

доньки!», керівник Дітковська Л.О.; 

Нагорного Олександра, учня ЗОШ І-ІІІ ступенів №8 Житомирської 

територіальної громади, за роботу «Серія віршів», вчитель Проботюк О.Д, 

Козел Т.Ю.; 

Нєшину Софію, вихованку театральної студії «Фора» Будинку дитячої 

творчості м. Славути Хмельницької області, за роботу «Тобі, захиснику», 

керівники Приймак Т.Я., Рибіцька С.І.; 

Невмержицьку Вероніку, вихованку ОЗО «Покалівський ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів» Овруцької територіальної громади Житомирської області, за роботу 

«Клубок Пам’яті», вчитель Давидюк Ю.В.; 

Нестеренко Вероніку, вихованку гуртка «Еколог» Благовіщенського центру 

дитячої та юнацької творчості Благовіщенської міської ради Кіровоградської 

області, за роботу «Захисникам України», керівник Бойчук О.В.; 

Огер Поліну, ученицю Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 імені    

В.О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району 

Полтавської області, за роботу «Вдячність воїнам», вчитель Хорощак Т.Г.; 

Павлову Марію, вихованку гуртка «Літературне читання» Комунального 

закладу «Будинок дитячої творчості» Кам’янської міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Обеліск», керівник Штефан С.М.; 

Примак Марію, вихованку гуртка «Українська література» Кам’яне-

Случанської гімназії Вирівської сільської ради Рівненської області, за роботу 

«Молю вас, благаю», вчитель Мартинюк О.Ф.; 

Радуту Євгенія, вихованця Миколаївського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Соколівської сільської ради Кіровоградської області, за 

роботу «А матері чекають…», вчитель Жданова В.М.; 

Рибачука Андрія, учня Бердичівського загальноосвітнього навчально-

виховного комплексу №4 Бердичівської територіальної громади Житомирської 

області, за роботу «За нашу свободу», вчитель Степаненко О.С.; 

Рогаль Ангеліну, ученицю Мирогощанського ліцею Мирогощанської 

сільської ради Дубенського району Рівненської області, за роботу «Україна 

починається із тебе», вчитель Зубко Ю.В.; 
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Романову Вікторію, ученицю Деражнянського ліцею №1 ім. Петра 

Стрілецького Деражнянської міської ради Хмельницької області, за роботу 

«Біль», «Сльози матері», вчитель Романова С.С.; 

Свидинюк Софію, 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 «Я вірю…», керівник 

Вітковська С.Р.; 

Середіна Олександра, учня Комунального закладу «Середня 

загальноосвітня школа №44» Кам’янської міської ради Дніпропетровської 

області, за роботу «Запалімо свічу», вчитель Панус В.В.; 

Склянчук Анну, студентку Волинського національного університету імені 

Лесі Українки, за роботу «З Україною в серці…», вчитель Теребус О.Л.; 

Слободенюка Тимофія, учня Мізоцького навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей» Мізоцької громади Рівненської 

області, за роботу «Прагну миру Україні», вчитель Пантелеєва Т.В.; 

Стангеліні Джулію, ученицю Спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №8 з вивченням окремих предметів та курсів Бердичівської 

територіальної громади Житомирської області, за роботу «За нашу свободу», 

вчитель Козачук Н.В.; 

Тимофій Лідію, вихованку гуртка «Поетичне слово» Солотвинського ліцею 

Івано-Франківської області, за роботу «За нашу свободу», керівник Сенчак Л.І.; 

Токарець Ганну, вихованку гуртка «З народної криниці» Староносовицької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Тараканівської сільської ради Рівненської 

області, за роботу «Біль…», керівник Токарець Н.І.; 

Томчук Вікторію, ученицю Пліщинської гімназії Шепетівської міської ради 

Хмельницької області, за роботу «Рідна Україна», вчитель Сіденко О.В.; 

Черняка Тараса, учня Комунального закладу загальної середньої освіти 

«Іваничівський ліцей №1 Іваничівської селищної ради Волинської області», за 

роботу «Героям Слава!», вчитель Парафін С.В.; 

Шевчук Анастасію, вихованку гуртка «Рідне слово» опорного закладу 

«Рокитнівський ліцей №3» Рівненської області, за роботу «Одягну я 

Україну…», керівник Стадник Н.П. 

 

1.3. Дипломом ІІІ ступеня Українського державного центру позашкільної 

освіти у розділі: 

 «Образотворче мистецтво»: 

Бабенка Артура, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» 

Куликівського центру позашкільної освіти Чернігівської області, за роботу 

«Берегиня», керівник Качкарда Г.О.; 

Бліндер Дарину, вихованку гуртка «Чарівний пензлик» Комунального 

закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 28 Луцької міської ради», 

за роботу «Хай живе вільна Україна», керівник Миколайчук А.П.; 



13 

 

Варнавську Поліну, вихованку КЗПО «Семенівський Будинок дитячої та 

юнацької творчості» Семенівської селищної ради Полтавської області, за 

роботу «За свободу», керівник Задорожна Т.І.; 

Васильченко Дар’ю, вихованку гуртка «Джерельце» Комунального закладу 

«Волноваський будинок дитячої та юнацької творчості» Донецької області, за 

роботу «Думи козака», керівник Філоненко Т.О.; 

Вінтоняк Ірину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Богородчанського ліцею №2 Івано-Франківського району Івано-Франківської 

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

Волосюк Софію, ученицю Великоолександрівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №2 Херсонської області, за роботу «Заради майбутнього», 

вчитель Волосюк В.О.; 

Воляник Ярославу, вихованку гуртка конструювання та моделювання одягу 

Ательє «Модерн» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, за роботу 

«Мій світ: свобода і мир», керівник Воляник М.М.; 

Ворону Вероніку, вихованку студії образотворчого мистецтва Дитячого 

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

«Дерево життя України», керівник Панченко Н.В.; 

Ганіч Іванну, ученицю НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня – дитячий 

садок» с. Видраниця Волинської області, за роботу «Ми не здамося – позаду 

Батьківщина!», вчитель Шевчик В.П.; 

Генну Юлію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

дизайну одягу та інтер’єру «Креатив» Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва, за роботу «Птах-захисник збережемо Україну разом», керівник 

Дубова І.А.; 

Гладиш Дарію, вихованку гуртка «Палітра художника» Хмельницького 

палацу творчості дітей та юнацтва, за роботу «Шлях до миру», керівник 

Корнєва Н.А.; 

Гладкович Маргариту, вихованку студії образотворчого мистецтва «Юні 

Пікассо» Центру дитячої та юнацької творчості Дубровицької міської ради 

Сарненського району Рівненської області, за роботу «Я маленька, але сильна!», 

керівник Гладкович О.А.; 

Гнатишену Руслану, вихованку гуртка «Чарівні фарби» Центру 

позашкільної освіти Броварського навчально-виховного об’єднання Київської 

області, за роботу «І прийде мир», керівник Бєлановська О.М.; 

Годованець Камілу, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Рожнятівського будинку дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської 

області, за роботу «Зі святом, захисники!», керівник Андрусяк О.Б.; 

Голтишеву Євангеліну, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове 

мистецтво» Комунального закладу «Позашкільний навчальний заклад 

Лисичанський центр науково-технічної творчості учнівської молоді» 

Луганської молоді, за роботу «Воїне, лицарю славний…», керівник 

Скуржинська Т.В.; 
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Гончарук Олександру, ученицю Студеницького ліцею Глибочицької 

сільської ради Житомирської області, за роботу «Бережіть Україну, бо ви її 

частина!», вчитель Прищепа Т.Ф.; 

Григорчука Кирила, вихованця зразкової арт-студії «Колібрі» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Добропілля Донецької області, за роботу «На 

варті мирного життя», керівник Мазій В.В.; 

Грицькову Аліну, ученицю Олександрівського ліцею Новотроїцької 

селищної ради Генічеського району Херсонської області, за роботу «Україна і 

дитина вдячні Вам», керівник Комлєва М.В.; 

Гусєву Анну, вихованку «Народного художнього колективу» студії «Юний 

художник» Житомирського Центру творчості дітей і молоді, за роботу «Дорога 

додому», керівник Сарата Т.І.;  

Данилюка Романа, вихованця «Зразкового художнього колективу» гуртка 

образотворчого мистецтва «Чарівний пензлик» закладу позашкільної освіти 

«Ковельський Палац учнівської молоді імені Івана Франка» Волинської області, 

за роботу «Ціна свободи», керівник Цюп’яшук О.М.; 

Дахненко Катерину, вихованку Народного художнього колективу – студії 

декоративно-прикладного мистецтва «Сходинки» Позашкільного навчального 

закладу «Багатопрофільний молодіжний центр» Черкаської міської ради, за 

роботу «Слава роду величному, Україні моїй!», керівник Тимошенко Г.В.; 

Делечук Анну, ученицю Староушицького ліцею Староушицької селищної 

ради Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, за роботу «Мій 

прапор на рідній землі», вчитель Горгулько В.В.; 

Демчук Ангеліну, вихованку образотворчої студії «Золотий мольберт» 

Луцької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №11-колегіум Луцької міської 

ради, за роботу «Дякую, тату, за мирний сон», керівник Скорич О.В.; 

Денисова Іллю, вихованця гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Запорізької області, 

за роботу «Ой, ви соняхи, мої соняхи», керівник Радєва С.В.; 

Дулька Георгія, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» Вараського 

ліцею №3 Рівненської області, за роботу «Мій тато герой», керівник Катюха 

Л.Ф.; 

Жидецьку Каріну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Новогуйвинської гімназії Житомирської області, за роботу «Я молюсь за тебе, 

Україно», вчитель Сидорук Т.В.; 

Жетарюк Дарину, вихованку гуртка «Юний дизайнер» Комунального 

закладу «Чернівецький обласний центр естетичного виховання «Юність 

Буковини», за роботу «Мирне небо», керівник Руснак А.Л.; 

Заблоцьку Віру, вихованку гуртка «Народна художня творчість» 

Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, за роботу «Одвічна 

боротьба за свободу», керівник Красюкова М.С.; 

Залевського Анатолія, вихованця гуртка «Юний художник» Комунального 

закладу загальної середньої освіти «Боголюбський ліцей №30 Луцької міської 
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ради» Волинської області, за роботу «Жіноче ім’я в мене – Україна», керівник 

Вільчинська О.М.; 

Зарембу Катерину, ученицю Хмельницької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №13 ім. М.К. Чекмана, за роботу «Буде мир на Україні», вчитель 

Горішна О.І.; 

Іващенко Ксенію, вихованку Народного художнього колективу гуртка 

«Малюнок і живопис» Центу дитячої та юнацької творчості Дружківської 

міської ради Донецької області, за роботу «Дякую за свободу», керівник Ал-

Джанабі В.П.; 

Ільків Анастасію, вихованку Комунального закладу Тернопільської міської 

ради «Станція юних техніків», за роботу «Слава Україні!», керівник Олеськів 

М.М.; 

Калініну Варвару, вихованку зразкової арт-студії «Колібрі» Центру дитячої 

та юнацької творчості м. Добропілля Донецької області, за роботу «Україну – 

не покорити!», керівник Мазій В.В.; 

Калиша Максима, вихованця гуртка «Чарівна палітра» Волинського 

державного центру естетичного виховання учнів загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладів, за роботу «Ангел охоронець», 

керівник Калиш А.В.; 

Калмикову Ярославу, вихованку студії образотворчого мистецтва Дитячого 

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

різна моя Україна», керівник Панченко Н.В.; 

Камінську Марію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Шепетівської спеціалізованої загальноосвітньої школи №2 з поглибленим 

вивченням основ економіки та правознавства Хмельницької області, за роботу 

«Україна доля – то є слава й воля!», керівник Камінська М.В.; 

Каплунову Владиславу, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Деражнянського будинку творчості Хмельницької області, за роботу «На 

захист», керівник Рудзік О.Й.; 

Кариту Анну, вихованку гуртка «Майстерня філіграні» Хмельницького 

палацу творчості дітей та юнацтва, за роботу «Життя війни», керівник Назарук 

С.В.; 

Киселюк Дарію, вихованку гуртка «Чарівний пензлик» Шатавського НВК 

«ЗОШ І-ІІІ ступенів, колегіум» Хмельницької області, за роботу «А Україну – 

раєм називають», керівник Кузь О.О.; 

Клиновську Ульяну, вихованку гуртка «Умілі руки» Кобзівської гімназії 

Наталинської сільської ради Красноградського району Харківської області, за 

роботу «Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі!», 

керівник Дубина Л.В.; 

Климюка Назарія, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» Будинку 

дитячої та юнацької творчості м. Горохів  Волинської області, за роботу «Лише 

Батьківщина, лише Україна світитиме вічно прийдешнім вікам!», керівник 

Гладун Т.М.; 
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Коваль Андрія, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» ЦДЮТ «Мрія» 

Брусилівської селищної ради Житомирської області, за роботу «На варті», 

керівник Курдиш С.І.; 

Ковальчук Анастасію, вихованку студії образотворчого мистецтва 

«Веселка» Олевського Центру дитячої та юнацької творчості Житомирської 

області, за роботу «На захисті миру», керівник Басюк Т.В.; 

Ковальчук Катерину, вихованку студії образотворчого мистецтва «Чарівний 

пензлик» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, за роботу «З 

Україною в серці», керівник Гайдашевська Л.В.; 

Ковальову Євгенію, вихованку гуртка «Джерельце» Комунального закладу 

«Волноваський будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської міської 

територіальної громади Донецької області, за роботу «Символ моєї держави», 

керівник Філоненко Т.О.; 

Козирєву Єлизавету, вихованку студії образотворчого мистецтва «Art eko» 

Коростишівського БДТ Коростишівської ОТГ Житомирської області, за роботу 

«Моя любов», керівник Кушнір Ю.В.; 

Коновал Ксенію, вихованку Комунального закладу «Люботинська 

спеціалізована мистецька школа-інтернат «Дивосвіт» Харківської обласної 

ради, за роботу «Під мирним небом», вчитель Вакуленко Т.О.; 

Костенка Михайла, вихованця Зразкового художнього колективу гуртка 

образотворчого мистецтва «Народна художня творчість» Хмельницького 

палацу творчості дітей та юнацтва, за роботу «Захищаю родину і свою країну», 

керівник Костенко Т.М.; 

Коханську Марію, вихованку гуртка «Акварель» Судилківського ліцею 

Судилківської ОТГ Шепетівського району Хмельницької області, за роботу «На 

сторожі», керівник Сніховська Н.А.; 

Круту Олю, вихованку студії образотворчого мистецтва Дитячого 

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

«Вітання», керівник Панченко Н.В.; 

Куделько Варвару, вихованку гуртка «Юний дизайнер» КЗ «Чернівецький 

обласний центр естетичного виховання «Юність Буковини», за роботу «Я – 

маленька українка», керівник Руснак А.Л.; 

Кулаковську Ангеліну, вихованку гуртка «Мистецькі медіа паралелі» 

Комунального закладу «Наталинський ліцей Наталинської сільської ради 

Красноградського району Харківської області», за роботу «Герої не вмирають», 

керівник Бурлаєнко О.М.; 

Кутову Марію, вихованку Народного художнього колективу – студії 

декоративно-прикладного мистецтва «Сходинки» Позашкільного навчального 

закладу «Багатопрофільний молодіжний центр» Черкаської міської ради, за 

роботу «Мирна Україна», керівник Тимошенко Г.В.; 

Лазорко Яну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Рожнятівського 

будинку дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області, за роботу 

«Борітеся – поборете», керівник Андрусяк О.Б.; 
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Легку Людмилу, вихованку гуртка «Умілі руки» Побузького центру дитячої 

та юнацької творчості Побузької селищної ради Кіровоградської області, за 

роботу «Велика надія», керівник Нарбекова Е.Т.; 

Лісняка Владислава, учня Нігинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Гуменецької сільської ради Хмельницької області, за роботу «І буде мир в 

Україні», вчитель Білоус С.Т.; 

Лисенко Марію, вихованку студії образотворчого мистецтва Дитячого 

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

прапор», керівник Панченко Н.В.; 

Лукашука Андрія, учня Шепетівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№8 Хмельницької області, за роботу «Україна – єдина», вчитель Драчук Л.В.; 

Луцак Ангеліну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

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

роботу «За нашу свободу», керівник Кузик Є.М.; 

Манерко Алісу, ученицю Херсонської ЗОШ №50 ім. Р. Набєгова 

Херсонської міської ради, за роботу «Ненька Україна»; 

Межерицького Максима, учня Коломацького ліцею імені Героя Радянського 

Союзу І.Є. Єгорова» Харківської області, за роботу «Все в наших руках!», 

керівник Саєнко Л.; 

Мірошніченка Богдана, вихованця гуртка «Візерунок» Криворізької 

загальноосвітньої школи №42 Дніпропетровської області, за роботу «Нам не 

потрібна війна», керівник Кандаурова А.С.; 

Мяло Анастасію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

образотворчого мистецтва «Фенікс» Полтавського обласного центру 

естетичного виховання учнівської молоді, за роботу «Промінь Надії», керівник 

Койло Я.М.; 

Назарук Анну, вихованку «Зразкового художнього колективу» «Юний 

художник» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, за роботу 

«Дякую тобі, Захиснику за тишу!», керівник Назарук І.М.; 

Неділько Марію, вихованку студії «Picasso» НВО-ліцею НІТ Кам’янської 

міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Козак Мамай», керівник 

Івашина Г.Г.; 

Нестеренко Вероніку, вихованку гуртка «Еколог» Благовіщенського центру 

дитячої та юнацької творчості Благовіщенської міської ради Кіровоградської 

області, за роботу «Дякуємо за мирне життя», керівник Бойчук О.В.; 

Онофришин Анну, ученицю Мединського ліцею Галицької міської ради 

Івано-Франківської області, за роботу «Захисники», вчитель Онофришин М.М.;  

Онацьку Марію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Комунального закладу «Валківський Будинок дитячої та юнацької творчості 

Валківської міської ради Харківської області», за роботу «Птах миру», керівник 

Білецька В.А.; 

Островську Яну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Шепетівської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи №2 з поглибленим вивченням основ 
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економіки та правознавства Хмельницької області, за роботу «Україна моя», 

керівник Камінська М.В.; 

Павлік Катерину, ученицю Лохвицької гімназії №1 Лохвицької міської ради 

Миргородського району Полтавської області, за роботу «Схиляємо голову 

низько…», вчитель Анпілогова О.І.; 

Пасечник Марію, вихованку гуртка «Золотий мольберт» Комунального 

закладу «Луцька загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №11 – колегіум Луцької 

міської ради» Волинської області, за роботу «Наш Герой», керівник Скорич 

О.В.; 

Педорича Антона, вихованця гуртка прикладної графіки «Малювака» 

Решетилівської філії Полтавського обласного центру естетичного виховання 

учнівської молоді, за роботу « не хочу бачити війну», керівник Козлова О.В.; 

Пелешак Ірину, вихованку студії образотворчого мистецтва Рогатинського 

центру дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області, за роботу 

«Незабутнє», керівник Верстин Н.В.; 

Першуту Миколу, вихованця гуртка «Слідопити історії» Вищого 

професійного училища №22 м. Сарни Рівненської області, за роботу «Брат за 

брата», керівник Завгородній М.Л.; 

Поду Анастасію, вихованку Центру військово-патріотичного виховання та 

допризовної підготовки учнівської молоді Дніпровського району на базі 

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №69 Запорізької міської 

ради Запорізької області, за роботу «Збережемо Україну разом», керівник Аука 

М.В.; 

Попович Адріану, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Перегінського будинку дитячої та юнацької творчості Перегінської селищної 

ради Івано-Франківської області, за роботу «…додому», керівник Глушко О.І.; 

Поторась Ірину, вихованку гуртка «Веселковий дивосвіт» Комунального 

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

ради» Волинської області, за роботу «За тебе, рідна Україно, життя я покладу», 

керівник Янчук О.А.; 

Радько Іванну, вихованку гуртка «Берегиня» ДНЗ «Рівненське вище 

професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі», за роботу «…Не вчіть нас 

жить на батьківський землі!», керівник Гулюк С.В.; 

Ревенко Маргариту, ученицю Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №29 Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу 

«Пам’ятаємо наших героїв!», вчитель Цинкуш Н.В.; 

Рудчик Марину, вихованку зразкової студії образотворчого мистецтва 

«Кольоровий водограй» закладу позашкільної освіти «Будинок дитячої та 

юнацької творчості» Камінь-Каширської міської ради Волинської області, за 

роботу «Слава патріотам – борцям за волю, за свободу України», керівник 

Бірук Л.М.; 

Савінову Катерину, вихованку Народного художнього колективу – студії 

декоративно-прикладного мистецтва «Сходинки» Позашкільного навчального 

закладу «Багатопрофільний молодіжний центр» Черкаської міської ради, за 
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роботу «Щоб не пропала предків справа, бо ми від роду – козаки!», керівник 

Тимошенко Г.В.; 

Сагана Руслана, вихованця гуртка «Петриківський розпис» Дитячо-

юнацького центру Дарницького району м. Києва, за роботу «Герої не 

вмирають», керівник Лапшина Н.С.; 

Сергійчук Дарину, вихованку зразкової художньої студії «Чарівна палітра» 

Маневицького Центру творчості дітей та юнацтва Маневицької селищної ради 

Волинської області, за роботу «Дума про перемогу», керівник Мельник О.А.; 

Сінкевич Вікторію, вихованку Комунального закладу загальної середньої 

освіти «Іваничівський ліцей №1 Іваничівської селищної ради Волинської 

області», за роботу «За нашу свободу, за мир», вчитель Павлюк О.Г.;  

Сидора Іллю, вихованця гуртка «Артфлекс» Комунального закладу 

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

Сухомлинського Луцької міської ради Волинської області», за роботу «Мрії 

юних патріотів», керівник Мазур Ю.М.; 

Скрипюк Анну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Центру 

дитячої та юнацької творчості Городоцької сільської ради Рівненського району 

Рівненської області, за роботу «Молитва за батьків», керівник Якимчук І.О.; 

Сокол Юлію, вихованку гуртка «Пензлик» Пісківського ліцею імені Героїв-

земляків Костопільської міської ради Рівненської області, за роботу «Наша 

свобода», керівник Деркач О.І.; 

Сороку Михайла, вихованця Коростського ліцею Сарненської міської ради 

Рівненської області, за роботу «Щоб наші воїни не ставали Янголами», вчитель 

Катеринчик І.В.; 

Суворову Ніку, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Хмельницького дитячо-юнацького центру, за роботу «Захисницям українського 

народу», керівник Кайота Н.М.; 

Талалаєвську Софію, вихованку образотворчої студії «Соняшник» 

Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Носівської 

міської ради Чернігівської області, за роботу «Захистимо! Бо це наш край, це 

рідна нам Земля!», керівник Талалаєвська А.І.; 

Темносагату Оксану, ученицю Комунального закладу «Шишацький 

обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів» Полтавської обласної ради, за 

роботу «Козацькому роду нема переводу», вчитель Григорчук Д.О., Сахарова 

С.В.; 

Темносагату Вікторію, ученицю Комунального закладу «Шишацький 

обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів» Полтавської обласної ради, за 

роботу «Лиш той життя й свободи вартий, хто йде щодня за них у бій», вчитель 

Григорчук Д.О.; 

Тетеріну Олександру, вихованку гуртка «Сувенір» Благовіщенського центру 

дитячої та юнацької творчості Благовіщенської міської ради Кіровоградської 

області, за роботу «За наше мирне життя»; 

Ткачук Уляну, вихованку гуртка «Кроки в мистецтво» Комунального 

закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ 
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ступенів №7 – природничий ліцей» Волинської області, за роботу «Українська 

Мадонна: гідність, свобода, майбутнє», керівник Ковальчук Л.О.; 

Токарчука Віктора, учня Рокитнівського професійного ліцею Рівненської 

області, за роботу «Інформаційна війна»; 

Трембу Костянтина, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» 

Комунального закладу «Валківський Будинок дитячої та юнацької творчості 

Валківської міської ради Харківської області», за роботу «Життя створене для 

миру», керівник Білецька В.А.; 

Трутень Дар’ю, вихованку гуртка «Юні дослідники природи» 

Веселодолинської гімназії-філії Великокринківського ліцею Глобинської 

міської ради Кременчуцького району Полтавської області, за роботу «З 

Україною в серці», керівник Трутень Г.С.; 

Фещенка Матвія, учня Коднянського ліцею Житомирської області, за 

роботу «Тато переможе», вчитель Сидорова І.О.; 

Цигику Юлію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Закарпатського 

обласного палацу дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН», за роботу «За 

нашу свободу», керівник Кузик Є.М.; 

Цуман Софію, ученицю Сарненського ліцею №1 імені Т.Г. Шевченка 

Сарненської міської ради Рівненської області, за роботу «У всі роки, у всі віки 

нашу державу захищали, захищають і будуть захищати лише справжні 

чоловіки», вчитель Ромашко Л.М.; 

Чехман Дарію, здобувачку освіти з професії «Живописець. Оформлювач 

вітрин, приміщень та будівель» Вищого професійного училища №25                              

м. Хмельницького, за роботу «Надія у листі», вчитель Мурах Л.Р.; 

Шевчишину Дарину, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

дизайну одягу та інтер’єру «Креатив» Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва, за роботу «Татусю, тату – дякую за мирне небо над головою», 

керівник Дубова І.А.; 

Шумейка Олександра, учня Великоолександрівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №2 Херсонської області, за роботу «Героїчна спадщина», 

вчитель Волосюк В.О.; 

Ямнич Софію, вихованку гуртка декоративно-образотворчого мистецтва 

«Веселі акварельки» Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді 

Калуської міської ради Івано-Франківської області, за роботу «Крізь терни до 

свободи», керівник Матвіїв І.М.; 

Янєва Георгія, вихованця гуртка «Таємниці пензля» Закарпатського 

обласного палацу дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН», за роботу «За 

неньку Україну!», керівник Стецюк А.П. 

 

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

Айвазьянц Валерію, вихованку гуртка «Колаж» Комунального закладу 

«Центр позашкільної освіти» Новоград-Волинської міської ради Житомирської 

області, за роботу «Дівчинці Мілані з Маріуполя», керівник Желєзнова О.К.; 
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Андрієць Каріну, ученицю Коднянського ліцею Станишівської 

територіальної громади Житомирської області, за роботу «Крізь терни – до 

волі», вчитель Цивінська С.М.; 

Бирича Романа, учня Рогатинського ліцею «Гімназія імені Володимира 

Великого» Івано-Франківської області, за роботу «За наше мирне небо та 

свободу!», вчитель Скарбовська Т.Я.; 

Бородій Каріну, ученицю Василівської філії І-ІІ ступенів ОЗО 

«Андрушківський ліцей ім. А.Н. Вітрука» Андрушківської територіальної 

громади Житомирської області, за роботу «Не чути в гаю соловейка…», 

вчитель Струцінська Н.В.; 

Валенко Дар’ю, ученицю Бердянського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Зачепилівської селищної ради Харківської області, за роботу «Рідній 

Україні», вчитель Авдюніна З.В.; 

Гетьмана Даніїла, учня Комунального закладу «Солоницівська гімназія 

«Перлина» Дергачівського району Харківської області, за роботу «Україна – 

моя країна», вчитель Грушковська Л.В.; 

Глухеньку Ангеліну, ученицю Харліївської філії І-ІІ ступенів «ОЗО 

Андрушківський ліцей ім. А.Н. Вітрука» Андрушківської територіальної 

громади Житомирської області, за роботу «Мрія», вчитель Дутчак Т.М.; 

Горлюка Владислава, 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 «Пишу лист…», керівник 

Вітковська С.Р.; 

Дейнеку Ірину, вихованку Зразкового художнього колективу драматичного 

гуртка «Дивослово» Закладу позашкільної освіти «Ковельський Палац 

учнівської молоді імені Івана Франка» Волинської області, за роботу «До 

України», вчитель Чарнюк Р.В.; 

Діденко Аріну, вихованку гуртка «Вертеп» загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №2 Світловодської міської ради Кіровоградської області, за роботу 

«Мрія про мир», керівник Ковтун О.В.; 

Дідика Андрія, вихованця ДНЗ «Львівський професійний ліцей 

залізничного транспорту», за роботу «Не будьмо Німі», вчитель Качмар М.Б.; 

Драчук Ольгу, вихованку гуртка «Дивослово» Благовіщенського центру 

дитячої та юнацької творчості Благовіщенської міської ради Кіровоградської 

області, за роботу «Поклоняємось тобі, мати Україно…», керівник Русавська 

В.І.; 

Каленіченко Ольгу, вихованку літературного клубу «Проби пера» 

Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Горішньоплавнівської міської ради 

Полтавської області, за роботу «Україною єдиною…», вчитель Фокт Я.Ю.; 

Кіладзе Крістину, вихованку гуртка «Мистецтво живого слова» КЗПО 

«Божедарівський Будинок дитячої та юнацької творчості» Дніпропетровської 

області, за роботу «Ми хочемо миру!», керівник Кузьменко О.В.; 
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Кислинського Андрія, вихованця КЗ «Центр позашкільної освіти «Мрія» 

Харківської міської ради, за роботу «Дитячі мрії», керівник Кислинська Т.В.; 

Ковальковського Максима, вихованця гуртка «Ігротехніків» Зборівського 

центру дитячої та юнацької творчості Тернопільської області, за роботу «Лист 

солдатові»; 

Колесник Анну, ученицю ЗОШ І-ІІІ ступенів №36 ім. Я. Домбровського 

Житомирської територіальної громади, за роботу «На сторожі щасливого 

майбутнього», вчитель Повшедна Н.Є.; 

Кондратенка Євгенія, учня Криворізької спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №118 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Татове фото», вчитель Шаповаленко І.П.; 

Кононець Камілу, ученицю Іванівського ліцею №2 Іванівської селищної 

ради Херсонської області, за роботу «Героям Крут», вчитель Крижко С.М.; 

Кравець Юрія, учня Комунального закладу «Середня загальноосвітня школа 

№44» Кам’янської міської ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Присвята героям Другої Світової війни і бійцям ООС», вчитель Ломака М.О.; 

Купрату Вікторію, вихованку гуртка «Словознай» Митковецької гімназії 

імені Демчишина Григорія Миколайовича Меджибізької селищної ради 

Хмельницької області, за роботу «На рідну землю насунула хмара», вчитель 

Патлата Л.М.; 

Курило Ольгу, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості 

Великописарівської селищної ради Сумської області, за роботу «За нашу 

свободу», керівник Курило С.М.; 

Липку Анастасію, ученицю Миколаївського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Соколівської сільської ради Кіровоградської області, за 

роботу «Вірш – дума», вчитель Саламаха І.Ю.; 

Любиченко Софію, ученицю Новобілокоровицької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №3 Білокоровицької територіальної громади Житомирської 

області, за роботу «За незалежність і волю», вчитель Лук’янчук В.М.; 

Макарюка Андрія, вихованця гуртка «Козацько-лицарський гарт» 

Зеленської ЗШ І-ІІ ступенів, філії Козацької ЗШ І-ІІІ ступенів Петрівської 

селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області, за роботу 

«Щоб не було війни», керівник Бережна С.М.; 

Моклюка Максима, вихованця гуртка «Моделювання іграшок та сувенірів» 

Будинку дитячої та юнацької творчості Заводського району м. Миколаєва, за 

роботу «Моя Україна», керівник Моклюк Т.Б.; 

Мурадову Марію, ученицю Грузьківського навчально-виховного комплексу 

«заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» 

Катеринівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області, 

за роботу «Повертайся додому, солдате», вчитель Лісевич Л.В.; 

Нагорну Маргариту, ученицю Григорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Старокостянтинівської міської територіальної громади Хмельницької 

області, за роботу «Ми пам’ятаємо про Вас», вчитель Бондарчук Н.М.; 
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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 «Героям-захисникам», 

керівник Вітковська С.Р.; 

Панчук Валерію, ученицю Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 

Бердичівської територіальної громади Житомирської області, за роботу «Воля 

свята», вчитель Одинецька Г.В.; 

Панчук Соломію, ученицю Курозванівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Гощанської селищної ради Рівненської області, за роботу «Присвята 

Захисникам України», вчитель Панчук І.В.; 

Пенську Валерію, ученицю КЗ «Великолепетиського опорного закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Великолепетиської селищної ради 

Херсонської області, за роботу «Братові», вчитель Мордашова О.М.; 

Поркуян Аліну, ученицю Карлівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Соколівської 

сільської ради Кіровоградської області, за роботу «День Захисника», вчитель 

Мельник О.В.; 

Примачика Максима, учня Вараського ліцею №3 Рівненської області, за 

роботу «Солдатам», вчитель Булачок А.К.; 

Проботюк Анну, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 

Житомирської територіальної громади, за роботу «Славні лицарі держави», 

вчитель Проботюк О.Д.; 

Проказюка Артура, вихованця гуртка «Літературна творчість» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, за роботу «Мій тато захищає Україну», керівник 

Проказюк Л.І.; 

Рендака Даниїла, учня Тараканівського ліцею Тараканівської сільської ради 

Дубенського району Рівненської області, за роботу «Мій рідний край, 

благословенний Богом!», вчитель Перета А.О.; 

Рогаль Ангеліну, ученицю Мирогощанського ліцею Мирогощанської 

сільської ради Дубенського району Рівненської області, за роботу «Нехай 

закінчиться війна», вчитель Зубко Ю.В.; 

Рябоконь Дар’ю, ученицю Соколівського закладу загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів Соколівської сільської ради Кіровоградської області, за роботу 

«Мій герой», вчитель Черненко В.І.; 

Самарчук Соломію, ученицю НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня – дитячий садок»               

с. Річиці Забродівської сільської ради Ковельського району Волинської області, 

за роботу «Хай же здолає всі перешкоди наша стражденна свобода», вчитель 

Самарчук Н.І.; 

Сарнавську Віру, вихованку театрального гуртка «Фортуна» Вищого 

професійного училища №25 м. Хмельницького, за роботу «Лист на фронт», 

керівник Бездєнєжних О.С.; 

Ситник Маргариту, ученицю Опорного закладу «Новооріхівський ліцей 

імені О.Г. Лелеченка Ромоданівської селищної ради Миргородського району» 

Полтавської області, за роботу «Мій солдате», вчитель Тороп Н.А.; 
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Смовського Максима, вихованця гуртка «Диво калинове» Опорного закладу 

– Остерської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Ю.Збанацького Чернігівської області, за 

роботу «Мамочці на фронт», керівник Смовська І.Ю.; 

Соболєва Олександра, учня Вишняківської загальноосвітньої філії 

Карлівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Соколівської сільської ради Кіровоградської 

області, за роботу «Що сниться тобі, солдате?», вчитель Синєок Т.В.; 

Сороку Кароліну, ученицю Нововолинського ліцею №8 Нововолинської 

міської ради Волинської області, за роботу «Тиха молитва козака», вчитель 

Нестерук Л.Р.; 

Стефурак Альбіну, ученицю Сокільського ліцею імені С.М. Кротіка 

Жванецької сільської ради Кам’янець-Подільського району Хмельницької 

області, за роботу «Краще життя починається із нас…», вчитель Цаплюк В.А.; 

Столярчука Володимира, 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 «Брату-солдату», 

керівник Вітковська С.Р.; 

Танчук Вікторію, вихованку гуртка художнього читання та акторської 

майстерні «Промінь» Івано-Франківського міського центру дитячої та юнацької 

творчості, за роботу «За свободу», керівник Косюк С.М.; 

Тараненко Альону, вихованку гуртка «Пробо пера» Лубенської 

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

вірю в тебе, земле моя», керівник Коряпіна Н.І.; 

Тимчуру Анну, ученицю Бериславського фахового педагогічного коледжу 

ім. В.Ф. Беньковського Херсонської області, за роботу «Молитва за синів 

України»; 

Федорович Маргариту, ученицю Сновидовицького ліцею Рокитнівської 

селищної ради Рівненської області, за роботу «Молитва за солдат», вчитель 

Лопуга О.С.; 

Фекете Каріну, вихованку гуртка «Світ творчості» ПТУ №4 м. Бердичева 

Житомирської області, за роботу «Здрастуй, солдате!», керівник Гусар О.Л.; 

Фесенко Світлану, ученицю Сагайдацького навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Шишацької селищної ради Полтавської області, за роботу «Кіборги 

Крут», вчитель Степаненко М.М.; 

Чижевську Софію, вихованку гуртка «Театральне мистецтво» 

Рожнятівського будинку дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської 

області, за роботу «Свобода», керівник Ковальчук І.В.; 

Чмєль Дениса, вихованця гуртка «Козацько-лицарський гарт» Зеленської 

ЗШ І-ІІ ступенів, філії Козацької ЗШ І-ІІІ ступенів Петрівської селищної ради 

Олександрійського району Кіровоградської області, за роботу «Воїну в день 

Святої Покрови», керівник Бережна С.М.; 

Шакулу Альону, ученицю Дмитрівського закладу загальної середньої освіти 

І-ІІ ступенів Волноваської міської територіальної громади Донецької області, за 

роботу «Незалежна», вчитель Пономаренко О.М.; 
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Шатровського Віталія, учня Криворізької гімназії №36 Криворізької міської 

ради Дніпропетровської області, за роботу «Лист воїнам», вчитель 

Хорошковська Н.Г.; 

Шолопак Оксану, вихованку гуртка «Акторська майстерність» 

Перегінського будинку дитячої та юнацької творчості Перегінської селищної 

ради Івано-Франківської області, за роботу «Біль», керівник Тичковська О.О.; 

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 

Батьківщини», керівник Вітковська С.Р.; 

Яремчук Дарину, ученицю Шепетівського навчально-виховного комплексу 

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

М.Дзявульського» Хмельницької області, за роботу «Назавжди в нашій 

пам’яті», вчитель Кочергіна Л.М. 

2. Електронні дипломи розміщенні за посиланням: 

https://drive.google.com/drive/folders/1_Mz6Ju4rJfcTrb50O6ski_sSIREs772L?usp=s

haring 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора -  

Педоренко О.В. 

 

 

Директор                                                                                        Геннадій ШКУРА 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


