
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

(УДЦПО) 

 
 

 

 

Н А К А З  
 
 

 

 

 

08.05.2022 р.              м. Київ             № 05-02 

 

 

Про підсумки проведення 

Всеукраїнського творчого арт 

фестивалю до Дня Матері  

«Україна- ненька, Україна-мати»    

(дистанційний формат)                              

 

 

З метою підтримки морального духу дітей та молоді під час війни, 

зміцнення фундаментальних національних цінностей, зокрема поваги до 

України, розкриття краси та величі своєї Батьківщини, поширенні 

патріотичного настрою серед дітей та молоді різних регіонів країни 

Українським державним центром позашкільної освіти, у дистанційному 

форматі, був проведений  Всеукраїнський творчий арт фестиваль до Дня Матері 

«Україна-ненька, Україна-мати». 

У  фестивалі взяли участь 1500 учасників з Вінницької, Волинської, 

Дніпропетровьскої, Донецької, Житомирської, Запорізької, Закарпатської, 

Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської,  Львівської, 

Миколаївської,  Одеської, Полтавської, Рівненської,  Сумської, Тернопільської, 

Харківської,  Хмельницької, Черкаської областей та міста Києва 

Відповідно до умов проведення заходу  

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити дипломом Українського державного центру позашкільної 

освіти учасників Всеукраїнського творчого арт фестивалю до Дня Матері 

«Україна- ненька, Україна-мати»    (дистанційний формат):  
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Дениско Маргариту, вихованку гуртка «Флористика та живопис» 

Полицького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Полицької 

сільської ради Вараського району Рівненської області, за світлину «Моє ім’я 

Україна», керівник Крижанська Наталія; 

Швагу Марину, ученицю Чистоводненської загальноосвітньої школи                       

І-ІІ ступенів Одеської області, за світлину «Доброго ранку! Ми з України!»; 

учнів 9 класу Сахкамінської гімназії Гуменецької сільської ради 

Хмельницької області, за  світлину «Україна в моєму серці»; 

Герегу Марію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Центру 

позашкільної освіти м.Чорноморськ Одеської області, за світлину «Краса 

українська», керівник Стеценко Оксана Леонідівна; 

Панайотову Поліну, вихованку гуртка «Палітра» Розівського ЗЗСО                       

І-ІІ ступенів Білгород-Дністровського району Одеської області, за світлину «Я 

дитина України…», керівник Старіш Валентина Миколаївна; 

Домашенко Євгенію, ученицю Дитячої школи мистецтв Решетилівської 

міської ради Полтавської області, за світлини «Я-українка і цим пишаюсь», 

«Єдиний мій, коханий рідний краю!», керівник Боровенська Ліна Миколаївна; 

Купенко Дарину, ученицю Опорного закладу «Решетилівський ліцей імені 

І.Л. Олійника Решетилівської міської ради» Полтавської області, за світлину 

«Ми діти твої, Україно!», керівник Домашенко Ріта Вікторвіна; 

Кривенко Софію, ученицю Опорного закладу «Решетилівський ліцей імені 

І.Л. Олійника Решетилівської міської ради» Полтавської області, за світлину 

«Україна - це наша земля, це наша Батьківщина», керівник Домашенко Ріта 

Вікторвіна; 

Нестерець Поліну, ученицю Опорного закладу «Решетилівський ліцей 

імені І.Л. Олійника Решетилівської міської ради» Полтавської області, за 

світлину «Моя країна - Україна», керівник Домашенко Ріта Вікторвіна; 

Шелевер Мирославу, ученицю Опорного закладу «Решетилівський ліцей 

імені І.Л. Олійника Решетилівської міської ради» Полтавської області, за 

світлину «Я українка. І я цим пишаюся!», керівник Домашенко Ріта Вікторвіна; 

Голуба Владислава, учня Опорного закладу «Решетилівський ліцей імені 

І.Л. Олійника Решетилівської міської ради» Полтавської області, за світлину 

«Моя країна - Україна», керівник Домашенко Ріта Вікторвіна;  

Мазура Артема, учня Опорного закладу «Решетилівський ліцей імені І.Л. 

Олійника Решетилівської міської ради» Полтавської області, за світлину 

«Україна - моя Батьківщина», керівник Домашенко Ріта Вікторвіна;  

Оларюка Олександра, учня Опорного закладу «Решетилівський ліцей імені 

І.Л. Олійника Решетилівської міської ради» Полтавської області, за світлину 

«Україна - моя Батьківщина», керівник Домашенко Ріта Вікторвіна; 

Сандика Максима, учня 8 класу Виноградівського опорного закладу освіти 

- ліцею з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією Арцизької 

міської ради Болградського району Одеської області, за світлину «Ми діти твої, 

Україно, і доля у нас одна!», керівник Ячименська Л.П.; 

колектив «Всезнайка», гурток «Медіакультура» та гурток декоративно-
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прикладного мистецтва КЗ «Донецький Палац молоді «Юність», за світлину 

«Перше наше слово з нами повсякчас, Мати-Україно, ти одна у нас!», керівник 

Александрова Діана Стефанівна; 

Карпіна Романа, вихованця гуртка «Фотогурток» Комунального закладу 

«Ізяславський БТДЮ» Ізяславської міської ради Хмельницької області, за 

світлину «В традиціях живе душа народу», керівник Карпіна Ірина; 

Мартинюка Богдана, вихованця гуртка «Фотогурток» Комунального 

закладу «Ізяславський БТДЮ» Ізяславської міської ради Хмельницької області, 

за світлину «Моє серце належить тобі,Україно-мати!», керівник Карпіна Ірина; 

Самчук Анну, вихованку гуртка «Яскрава палітра» комунального закладу 

«Ізяславський будинок творчості дітей та юнацтва» Шепетівського району 

Хмельницької області, за світлину «У прабабусі на подвір’ї», керівник 

Мартинюк Олена Олексіївна; 

Курту Ярославу, вихованку гуртка письменницької майстерності, 

журналістики та дубляжу «ART-простір» Палацу творчості дітей та юнацтва 

Броварської міської ради Броварського району Київської області, за світлину 

«Серце України», керівник Тетяна Глінчук; 

Куліш Еліну, вихованку гуртка письменницької майстерності, 

журналістики та дубляжу «ART-простір» Палацу творчості дітей та юнацтва 

Броварської міської ради Броварського району Київської області, за світлину 

«Сторінками української історії», керівник Тетяна Глінчук; 

Громову Софію, вихованку гуртка письменницької майстерності, 

журналістики та дубляжу «ART-простір» Палацу творчості дітей та юнацтва 

Броварської міської ради Броварського району Київської області, за світлину 

«Щасливе дитинство», керівник Тетяна Глінчук;  

Стецюка Матвія, вихованця гуртка «Фотолюбителі» Вільховецького ліцею 

Закупненської ТГ Кам’янець – Подільського району Хмельницької області, за 

світлину «Моє коріння тут, на цій землі!», керівники Цісар Інна Сергіївна, 

Цісар Микола Іванович; 

Матвійко Діану, ученицю 8 класу Слов’яносербського ЗЗСО Одеської 

області, за світлину «Україна – ненька»; 

Сиротюка Юрія, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» 

Красносільського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Вараського 

району Рівненської області, за світлину «Білосніжні анемони», керівник 

Мельник Наталія Петрівна; 

учнів 1-8 класів Одеської загальноосвітньої школи №12                                 

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, за світлину «Україна в 

нас єдина, бережи іі, дитино!», керівник Муженко Світлана  Миколаівна; 

Корчун Ольгу, вихованку гуртка «Екологічне краєзнавство» 

Хмельницького міського центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської 

молоді, за світлину «Мила ненька, Україна», керівник Кошевко Альбіна 

Вікторівна; 

Гаврилюк Юлю, вихованку гуртка «Історичне краєзнавство» 

Хмельницького міського центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської 
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молоді, за світлину «Квітуча ненька», керівник Степанова Оксана 

Володимирівна; 

Мартинюка Богдана, учня Ізяславського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 5                        

ім. О.П. Онищука, гімназія» Шепетівського району Хмельницької області, за 

світлину «Біля храму Різдва Христового», керівник Мартинюк Олена 

Олексіївна; 

Мартинюка Богдана, вихованця гуртка «Яскрава палітра» Комунального 

закладу «Ізяславський будинок творчості дітей та юнацтва» Шепетівського 

району Хмельницької області, за світлину «З чорнобривцями та майорцями», 

керівник Мартинюк Олена Олексіївна; 

Сапсай Дарину, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Малинського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Житомирської області, за 

композицію «Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами», 

керівник Коваль Ольга Анатоліївна; 

Ярему Владислава, учня Гуменецького ліцею Кам’янець-Подільського 

району Хмельницької області, за світлину «За Україну», керівник Чапай 

Вікторія Миколаївна; 

Барабанову Анну, вихованку гуртка «Крок до сцени» Новоушицького 

будинку дитячої творчості Хмельницької області, за світлину «З Україною в 

серці», керівник Карпова Наталія Сергіївна; 

Сидорову Ірину, вихованку гуртка «Колобок» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості  

«Дивосвіт» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Маленька україночка», керівник Сидорова Інна Анатоліївна; 

Ткаченко Карину, вихованку гуртка «Ірис» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості «Дивосвіт» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за світлину «Моя 

матуся», керівник Гнатюк Анжеліка Миколаївна; 

Совенко Олександру, вихованку гуртка «Спадщина» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості  

«Дивосвіт» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за світлину 

«Моя матуся», керівник Кам'янська Людмила Олегівна; 

Щербину Єлизавету, вихованку гуртка «Рукоділля» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості  

«Дивосвіт» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за світлину 

«Моя  Україна», керівник Похваліт Марія Борисівна; 

Довгу Марію, вихованку гуртка «Природний дизайн» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості  

«Дивосвіт» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за світлину 

«Моя матуся», керівник Копотілова Олена Миколаївна; 

Сидорову Поліну, вихованку гуртка «Колобок» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості  

«Дивосвіт» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за світлину 

«Моя матуся», керівник Сидорова Інна Анатоліївна; 
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Бажакову Крістіну, ученицю Розсошанського ліцею Розсошанської 

сільської ради Хмельницького району Хмельницької області, за світлину «В 

єдності наша сила!»; 

Голубовську Єлизавету, вихованку гуртка «Паперопластика» 

комунального закладу – центру позашкільної роботи Путивльської міської ради 

Сумської області, за світлину «Метелики надії», керівник Гудимова Зоя 

Василівна; 

Няглову Владу, вихованку гуртка «Паперопластика» комунального закладу 

– центру позашкільної роботи Путивльської міської ради Сумської області, за 

світлину «Різдва Богородиці Мовчанський Печерський жіночий монастир», 

керівник Гудимова Зоя Василівна; 

Клименко Ксенію, вихованку гуртка «Палітра» комунального закладу – 

центру позашкільної роботи Путивльської міської ради Сумської області, за 

світлину «Ярославна в Путивлі», керівник Хандуріна Аліна Олегівна; 

Пушенко Альбіну, вихованку гуртка «Барвистий дивокрай» 

Городищенського закладу позашкільнї освіти «Центр дитячої та юнацької 

творчості» Городищенської міської ради Черкаської області, за роботу «Діти 

Городищини – щирі українці!», керівник Ольга Скорик; 

Іванову Яну, ученицю Приморського ЗЗСО Ізмаїльського району Одеської 

області, за світлину «Життєдайна сила неньки України», керівник Кузьмина 

Олена  Миколаївна; 

Харченко Каріну, вихованку Житомирського державного будинку 

художньої та технічної творчості, за світлину «За Мир! За Волю! За Україну!», 

керівник Тетяна Осецька; 

Брянцеву Світлану, Кердівар Карину, Тіору Михайла, Олійниченка 

Романа, учнів Закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №6 Подільської 

міської ради Одеської області, за світлину «Українські долоньки», керівник 

Мазур Анна-Марія Сергіївна; 

Ткаченко Віру, вихованку гуртка бісероплетіння «Намистинка» Центру 

позашкільної освіти та професійного самовизначення учнівської молоді 

«Соняшник» м. Біла Церква Київської області, за світлину «З Україною в 

серці», керівник Гутник В.М.; 

Бойко Анну, ученицю 7-А класу м.Чемерівці Хмельницької області, за 

світлину «Погляд матері», керівник Романова  Дарія; 

Білоус Вікторію, ученицю Медвинського ліцею Медвинської сільської 

ради Білоцерківського району Кмївської області, за вітлину «Незламна ненька 

Україна», керівник Ковтун Л.В.; 

Ольховську Олександру, вихованку ТО «Умійко» Летичівського Центру 

творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, за світлину «Мамина 

ніжність», керівник Ольховська Оксана Василівна; 

Сивопляс Діану, ученицю Старосинявського ліцею ім. О. Романенка 

Старосинявської ОТГ Хмельницької області, за світлину «Козаки Поділля», 

керівник Остраниця Катерина Андріївна; 
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Осадчук Маргариту, ученицю ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 Подільської міської 

ради Одеської області, за світлину «Україночка»; 

Айвазьянц Валерію, вихованку гуртка «Колаж» комунального закладу 

«Центр позашкільної освіти» Новоград-Волинської міської ради Житомирської 

області, за світлину «На свята багата Україна - мати. Ворога здолаємо – будем 

святкувати!», керівник Желєзнова Олена Костянтинівна; 

Бєлугіна Владислава, вихованця гуртка «Оригамі» Комунального закладу 

позашкільної освіти Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської 

області «Палац дітей та юнацтва ім. Алли Іванової», за світлину «Поруч з 

мамою»; 

вихованців гуртка «Цифрова фотографія» Комунального закладу 

позашкільної освіти Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської 

області «Палац дітей та юнацтва ім. Алли Іванової», за світлини «Вітаємо! Ми з 

України», «Майбутнє країни – це її діти», керівник Денисов Сергій 

Михайлович; 

вихованці гуртка  «Школа екскурсоводів та ведучих» Комунального 

закладу позашкільної освіти Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району 

Одеської області «Палац дітей та юнацтва ім. Алли Іванової», за світлину «Моя 

сильна Україна», керівник Помазан Тетяна Ігнатівна; 

Фік Софію, вихованку Зразкової студії образотворчого мистецтва 

«Веселка» Комунального закладу позашкільної освіти Тростянецької міської 

ради «Палац дітей та юнацтва» Сумської області, за світлину «Україна – це 

ми!», керівник Лахтарина Наталія Сергіївна; 

Ващенко Валерію, вихованку Зразкової студії образотворчого мистецтва 

«Веселка» Комунального закладу позашкільної освіти Тростянецької міської 

ради «Палац дітей та юнацтва» Сумської області, за світлину «Ми за мир!», 

керівник Хижняк Анна Володимирівна; 

Гвоздік Анастасію, вихованку Зразкової студії образотворчого мистецтва 

«Веселка» Комунального закладу позашкільної освіти Тростянецької міської 

ради «Палац дітей та юнацтва» Сумської області, за світлину «Мальовнича 

Україна», керівник Хижняк Анна Володимирівна; 

Плаксюк Еріку, ученицю КЗ «Базар`янський ЗЗСО І – ІІІ ст.» Білгород – 

Дністровського району Одеської області, за світлину «Переможна весна», 

керівник Асютенко Антоніна Іванівна; 

Лукаш Єву, ученицю 6 класу, гуртка декоративно-прикладного мистецтва 

Свеської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2 «ліцей» Шосткинського 

району Сумської області, за світлину «Наші кохані мами», керівник Фінашко 

Ліна Михайлівна; 

Гордієнка Родіона, вихованця хореграфічного гуртка «Забава» КЗ 

«Недригайлівський будинок дитячої та юнацької творчості Недригайлівської 

селищної ради Сумської області», за світлину «З Україною в серці», керівник 

Неживело Інна Володимирівна; 

вихованців «Народного художнього колективу» ансамблю народного танцю 

«Дивограй» Коломийського будинку дитячої та юнацької творчості Івано-
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Франківської області, за світлину «Хай квітне у щасті Україна мати», керівники 

Надія Чаленко, Бован Олеся; 

вихованців гуртка «Чари слова» Комунального закладу Борисівського 

ліцею Плужненської сільської ради Хмельницької області, керівник Лисак 

Наталія Володимирівна; 

Газдійчука Мирослава, Грицюка Мирослава, Панасюк Ілону, Присяжнюка 

Назара, Рудика Михайла, Хацаюка Вадима, учнів 4 класу Вербовецької гімназії  

Шепетівського району Хмельницької області, за світлину «Майбутнє України 

залежить від кожного»; 

Мандебуру Єлизавету, ученицю 10 класу Гуменецького ліцею 

Хмельницької області, за світлину «За Україну»; 

Бацура Матвія, учня Початкової школи імені Софії Русової м. Івано-

Франківська, за світлину «Україна-мати»; 

Іванців Аліну, вихованку 08 групи «Віночок» Початкової школи імені Софії 

Русової м. Івано-Франківська; 

Трусь Анастасію, вихованку гуртка «Макраме» Центру творчості дітей та 

юнацтва смт. Летичів Хмельницької області, за світлину «Україні неньці», 

керівник Ількова Марина Сергіївна; 

Слободянюк Орисю, вихованку гуртка «Чарівний пензлик» Чабанівської 

гімназії Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, за світлину 

«Квіти для України-неньки», керівник Мельник Галина Іванівна; 

Сидоренко Альону, вихованку Зразкової студії образотворчого мистецтва 

«Роменцвіт» Роменського центру позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю імені Івана Кавалерідзе Сумської області, за світлину «Янголи-

охоронці», керівник Рудик Лідія Григорівна; 

Соломаху Анну, вихованку Зразкової студії образотворчого мистецтва 

«Роменцвіт» Роменського центру позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю імені Івана Кавалерідзе Сумської області, за світлину «Лелеки – наші 

обереги», керівник Рудик Лідія Григорівна; 

Цюцюр Марію, ученицю Федорівської ЗОШ І - ІІІ ступенів Антонінської 

ОТГ Хмельницької області, за світлину «Я – красуня українка! Де ще стрінете 

таку?», керівник Васільцова О.М.; 

Лабенко Вікторію, ученицю Лісовогринівецького ліцею Хмельницької 

області, за світлину «Любіть Україну»; 

учнів Адамівського закладу загальної середньої освіти Шабівської 

сільської ради Одеської області, за світлину «Прекрасна і сильна, моя  Україно! 

Ти завжди  для  мене,  як  матір,  єдина!», керівник Гриценко Валентину 

Никифорівна; 

Коваль Анастасію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Красносільського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Рівненської 

області, за світлину «Захід сонця», керівник Мельник Наталія Петрівна; 

Учні, «Рій Молода Січ» Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Зачепилівської ОТГ Красноградського (Зачепилівського) району 
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Харківської області, за світлини «З Україною в серці», «З вірою у перемогу», 

«Доброго вечора, ми з України», керівник Порохня Алевтина Володимирівна; 

учні Городецького ліцею Рівненської області, за світлину «Співуча родина-

співуча Україна», керівник Жданюк Людмила Михайлівна; 

Дригулу Машу, ученицю Лісовогринівецького ліцею Хмельницької 

області, за світлину «Хустка – український оберіг»; 

Жука Романа, учня Лісовогринівецького ліцею Хмельницької області, за 

свілину «В єдності – наша сила»; 

Мойсу Вероніку, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Побузького центру 

дитячої та юнацької творчості Побузької селищної ради Кіровоградської 

області, за світлину «Україна – мати», керівник Третякова Ольга Євгенівна; 

Максименко Світлану, вихованку Зразкової студії образотворчого 

мистецтва «Роменцвіт» Роменського центру позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю імені Івана Кавалерідзе Сумської області, за світлину 

«Все буде Україна», керівник Рудик Лідія Григорівна; 

Твердохлібову Єлизавету, вихованку художньо-графічного гуртка 

Одеської загальноосвітньої школи №39 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради 

Одеської області, за світлину «Мамина колискова. Ми хочемо миру», керівник 

Соколова Катерина Василівна; 

Шалатову Марію, вихованку художньо-графічного гуртка Одеської 

загальноосвітньої школи №39 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської 

області, за світлину «Козацькому роду нема переводу», керівник Соколова 

Катерина Василівна; 

Аксьонову Анну, вихованку художньо-графічного гуртка Одеської 

загальноосвітньої школи №39 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської 

області, за світлину «Україна єдина», керівник Соколова Катерина Василівна; 

Високоляна Данила, вихованця гуртка «Картинг» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків Покровського 

району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за світлину 

«Козацькому роду нема переводу!», керівник Гаврилов Сергій Володимирович; 

Литвинчука Олександра, за світлину «Мій дім - моя родина.  Моя  країна -  

Україна!»; 

Подуденого Дмитра, учня Липецького закладу загальної середньої освіти  

І-ІІІ ступенів Подільської міської ради Подільського району Одеської області, 

за світлину «О хатко - хатко, чепурна ти й нині, бо Батьківщина наша - 

Україна!»; 

Шевченко Поліну, вихованку гуртка «Конструювання та моделювання 

одягу» комунального позашкільного навчального закладу «Станція юних 

техніків Покровського району» Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, за світлину «Знов будемо життю радіти на рідній чудовій землі», 

керівник Вовненко Ольга Михайлівна; 

Корінну Вікторію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

комунального позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків 

Покровського району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за 
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світлину «Зів’ють лелеки нові гнізда і відбудується земля», керівник Кулик 

Алла Миколаївна; 

 Радченко Марію, вихованку гуртка «Акварель» Шосткинського міського 

клубу дитячої та юнацької творчості «Орлятко» Сумської області, за світлину 

«Зажурилась мати-Україна», керівник Куліш Олена Олегівна; 

Гересименко Анастасію, вихованку гуртка «Мистецькі медіа паралелі» 

Комунального закладу «Наталинський ліцей Наталинської сільської ради 

Красноградського району Харківської області», за світлину «Моя краса для 

тебе,Україно!», керівник Бурлаєнко Олена Миколаївна; 

Завгородню Поліну, вихованку гуртка «Мистецькі медіа паралелі» 

Комунального закладу «Наталинський ліцей Наталинської сільської ради 

Красноградського району Харківської області», за світлину «Україна 

починається з тебе», керівник Бурлаєнко Олена Миколаївна; 

учнів 2-4 класів, гурток «Мистецькі медіа паралелі» Комунального закладу 

«Наталинський ліцей Наталинської сільської ради Красноградського району 

Харківської області», за світлину «Білий цвіт калини - це краса і врода 

України», керівник Бурлаєнко Олена Миколаївна; 

Литвин Анну, ученицю Піщанського ліцею Красноградської міської ради 

Харківської області, за світлину «Лялька-мотанка Берегиня - України», 

керівник Сегеда Вікторія Олександрівна; 

Театральний гурток «Magic drama» та хореографічний колектив «Асорті» 

Коростишівського Будинку дитячої творчості Житомирської області, за 

світлину «Діти за мир», керівник Наталія Сергіївна; 

Мазур Анастасію, ученицю Гвардійського НВК «Загальноосвітня школа І –

ІІІ ступенів, гімназія» Хмельницької області, за світлину «Шануємо традиції 

України-неньки»; 

Недашківського Миколу, учня Клеванського професійного ліцею 

Рівненського району Рівненської області, за світлину «Куди б не глянув, 

Україна», керівник Маленюк Ольга; 

Малафіюк Марію, вихованку «Народного художнього колективу» 

вокального ансамблю «Калинка» Палацу творчості дітей та юнацтва 

Броварської міської ради Київської області, за світлину «Українська весна», 

керівник Кашина Інна Володимирівна; 

Остапенко Валерію, Покрову Олену, Расулову Ангеліну, вихованок 

«Народного художнього колективу» вокального ансамблю «Калинка» Палацу 

творчості дітей та юнацтва Броварської міської ради Київської області, за 

світлину «Голос предків», керівник Кашина Інна Володимирівна;  

Рак Іллю, вихованця «Народного художнього колективу» вокального 

ансамблю «Калинка» Палацу творчості дітей та юнацтва Броварської міської 

ради Київської області, за світлину «Український козачок», керівник Кашина 

Інна Володимирівна; 

колектив вихованців «Народного художнього колективу» Театру народної 

пісні «Слов'яночка» Палацу творчості дітей та юнацтва Броварської міської 
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ради Броварського району Київської області, за світлину «Ми нація єдина – твої 

ми діти, Україно!», керівник Мурзай Тетяна Вікторівна; 

Тодорчук Марину, вихованку «Народного художнього колективу» Театру 

народної пісні «Слов'яночка» Палацу творчості дітей та юнацтва Броварської 

міської ради Броварського району Київської області, за світлину «Матір – це 

берегиня України», керівник Мурзай Тетяна Вікторівна; 

Москаленко Ольгу, ученицю ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 3 м. Подільськ 

Одеської області, за світлину «Разом до перемоги», керівник Балукова І.М.; 

Зозуляк Поліну, ученицю ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 3 м. Подільськ Одеської 

області, за світлину «Моя Україна», керівник Балукова І.М.; 

Михайленко Анну, ученицю ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 3 м. Подільськ 

Одеської області, за світлину «Україна це ми», керівник Корня О.М.; 

Корню Олександра, учня ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 3 м. Подільськ Одеської 

області, за світлину «Я люблю свою країну – Україну», керівник Ткаченко Л.В.; 

Вітрогон Вікторію, ученицю ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 3 м. Подільськ 

Одеської області, за світлину «Я люблю свою Україну», керівник Колесник Т.І.; 

Савенчук Ангеліну, ученицю ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 3 м. Подільськ 

Одеської області, за світлину «Україна-мати», керівник Жукова О.Ю.; 

Шевченко Аделіну, вихованку гуртка «Сувенірний вернісаж» КПНЗ 

«ЦДЮТ «Гармонія» КМР Дніпропетровської області, за світлини «Рідний 

край», «Моя Україна», керівник П’ятниця Н.П.; 

Худько Катерину, учасниця парламенту дітей Великосеверинівської 

громади Созонівського ліцею Великосеверинівської сільської ради 

Кропивницького району Кіровоградської області, за світлину «Наші традиції, 

наш скарб», керівник Клименко Лілія Борисівна; 

Назарук Анну, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Юний художник» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, за 

світлину «Я ненька Україна!», керівник Назарук Ірина Миколаївна; 

Стопчака Дмитра, учня Гвардійського НВК «Загальноосвітня школа І –ІІІ 

ступенів, гімназія» Хмельницької області, за світлину «Подільський  скарб»; 

Жученю Софію, ученицю Цепцевицького ліцею Сарненської міської ради 

Сарненського району Рівненської області, за світлину «Україна-мати, Україна-

ненька!», керівник Никитчук Вікторія Валеріївна; 

 Хазову Вероніку, ученицю Гаївської філії Яковлівської ОЗЗСО Одеської 

області, за світлину «Українські веснянки», керівник Ганган Тетяна Сергіївна; 

Міхієнок Анастасію, вихованку  народної студії образотворчого мистецтва 

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

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, керівник Москаленко 

Ольга Анатоліївна; 

 Зимогляд Тетяну, вихованку народної студії образотворчого мистецтва 

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

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, керівник Москаленко 

Ольга Анатоліївна; 
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Корнієнко Анну, вихованку народної студії образотворчого мистецтва 

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

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, керівник Москаленко 

Ольга Анатоліївна; 

Бугу Ангеліну, вихованку Гощанського центру позашкільної освіти 

Рівненської області, за світлину «Все буде Україна»; 

Гливу Анну, ученицю 1 класу Сухолиманської початкової школи 

Таїровської селищної ради Одеської області, за світлину «З Україною в серці!», 

керівник Продоус К.В.; 

Вапельник Надію, ученицю 1 класу Сухолиманської початкової школи 

Таїровської селищної ради Одеської області, за світлину «Україна понад усе!», 

керівник Продоус К.В.; 

Метанову Ніколь, ученицю 1 класу Сухолиманської початкової школи 

Таїровської селищної ради Одеської області, за світлину «Все буде Україна!», 

керівник Продоус К.В.; 

Мукан Вікторію, ученицю 1 класу Сухолиманської початкової школи 

Таїровської селищної ради Одеської області, за світлину «Україно моя!», 

керівник Продоус К.В.; 

Лубу Ангеліну, ученицю 1 класу Сухолиманської початкової школи 

Таїровської селищної ради Одеської області, за світлину «Ми за мир!», 

керівник Продоус К.В.;  

Петровчан Злату, ученицю 4 класу Сухолиманської початкової школи 

Таїровської селищної ради Одеської області, за світлину «Україна - моя 

країна», керівник Орлова Олена Олександрівна; 

Леськів Наталію, ученицю Меджибізького ліцею Хмельницького району 

Хмельницької області, за світлину «Погляд в минуле», керівник Недял Галина 

Борисівна; 

учні 4-б класу Десантнеського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Ізмаїльського району 

Одеської області, за світлину «Я люблю українську мову!», керівник Мишалова 

Жанна Василівна; 

Петриченко Аріну, ученицю 3-Г класу Навчально-виховного комплексу              

№ 4 м. Хмельницький, за світлину «Україна весняна», керівник Гринчук Тетяна 

Валеріївна; 

Причиненка Данила, м.Суми, за світлину «Україна в серці»; 

Пазаненка Івана, учня Кременчуцької гімназії № 12 Полтавської області, за 

світлину «Україна-ненька пахне житом», керівник Купенко Надія 

Станіславівна; 

Ярового Богдана, Цимбалісту Андріану, учнів Івахновецької гімназії 

Камянець – Подільського району Хмельницької області, за світлину «Ми за мир 

в Україні», керівник Андрусиник Таїсія; 

Кравчука Артема, вихованця гуртка відеооператорів (студія ДКТ «Стильні 

штучки») Старокостянтинівської міської станції юних техніків Хмельницької 

області, за світлину «Шаную маму – захисницю України», керівник Турбан 

Володимир Ілліч; 



12 

 

Білоненко Аліну, ученицю Гребінківського НВК Київської області, за 

світлину «Я – українка!», керівник Білоненко Наталія Василівна; 

Зразковий ансамбль народного танцю «Сонечко» Комунального закладу 

Сумської обласної ради - обласний центр позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю, за світлину «Сумщина - це Україна»; 

Гуцалюк Ангеліну, ученицю Требуховецької загальноосвітньої школи                     

I–III ступенів Хмельницької області, за світлину «Живи Україно, живи для 

краси», керівник Мазур Лілія Іванівна; 

Бадуліну Марину, вихованку гуртка «Народна творчість» Комунальної 

організації (установа, заклад) Шосткинського міського клубу дитячої та 

юнацької творчості «Орлятко» Шосткинської міської ради Сумської області, за 

світлину «Зажурилась Україна», керівник Жидченко З. І.; 

вихованці театрального гуртка Будинку дитячої та юнацької творчості 

Решетилівської міської ради Полтавської області, за світлину «З Україною в 

серці», керівник Омельченко Тетяна Валеріївна; 

Тарасенко Вікторію, вихованку гуртка юних фотоаматорів м.Суми, за 

світлину «Україна в серці кожного»; 

Урядко Мар`яну, вихованку хореографічного гуртка «Дзвіночок» 

Рожнятівського будинку дитячої та юнацької творчості Івано–Франківської 

області, за світлину «Діти України»; 

Єрофеєву Ганну, Чорну Тетяну, Струтинську Віку, Оліхову Ангеліну, 

Яременко Лізу, Яременко Ріту, Лазебник Марію, вихованок гуртка 

«Виготовлення квітів» Комунального закладу «Будинок дитячої творчості» 

Кам’янської міської ради Дніпропетровської області, за світлину «Моя квітуча 

Україна», керівник Нульман Тетяна Олександрівна; 

Беженара Назара, учня Височанського навчально – виховного комплексу 

«ЗОШ І – ІІІ ступенів – ДНЗ» Одеської області, за світлину «Боже, Україну 

збережи!», керівник Беженар Ольга Володимирівна; 

Репчинську Владиславу, ученицю Височанського навчально – виховного 

комплексу «ЗОШ І – ІІІ ступенів – ДНЗ» Одеської області, за світлину 

«Мальовнича Батьківщина – ненька», керівник Беженар Ольга Володимирівна; 

учні 6 класу Височанського навчально – виховного комплексу «ЗОШ І – ІІІ 

ступенів – ДНЗ» Одеської області, за світлину «В молитві, Господи, складаємо 

долоньки», керівник Беженар Ольга Володимирівна; 

Парету Вікторію, вихованку Рівненського міського центру творчості  

учнівської  молоді філіал «Ровесник», за світлини «Квітуча Україна», «Весна», 

керівник Хилько Любов Степанівна; 

Рябкову Катерину, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Комунального позашкільного навчального закладу освіти «Нікопольський 

міжшкільний центр трудового навчання та технічної творчості» 

Дніпропетровської області, за світлину «Рушник для Писанки», керівник 

Продан Галина Леонідівна; 
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Швед Анастасію, вихованку Рівненського міського центру творчості  

учнівської  молоді філіал «Ровесник», за світлину «Квітуча Україна», керівник 

Хилько Любов Степанівна; 

вихованці творчого об'єднання гуртківців «Лідер» Центру позашкільної 

освіти Тетіївської міської ради Київської області, за світлину «Матусин оберіг»; 

Яковлева Антона, учня ОЗОШ №44 м. Одеси, за світлину «Моя мама»; 

Каденка Богдана, Мельник Надію, Полив'яну Злату, учнів Погребівської 

гімназії Васильківської міської ради Київської області, за світлину «Україна-

ненька, Україна-мати»; 

Звонарьова Олега, вихованця ЗПО БДТ м. Нетішин Хмельницької області, 

за світлину «Все буде Україна»; 

Ткачука Максима, Ткачук Марину, учнів Баговицького ліцею Кам’янець-

Подільського району Хмельницької області, за світлину «Україна починається з 

мами»; 

вихованці гуртка «Паперова пластика» КЗ «Центр дитячої творчості» 

Балтської міської ради Одеської області, за світлину «Ангели-охоронці для 

наших захисників»; 

Рознатовську Валерію, вихованку Комунального закладу позашкільної 

освіти Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району «Палац дітей та юнацтва 

ім. Алли Іванової» Одеської області, за світлину «Моя Батьківщина»; 

Якименко Єлизавету, вихованку Кременчуцького міського Будинку 

дитячої та юнацької творчості Полтавської області, за світлину «А я дівчинка 

маленька, Україна - моя ненька!»; 

Кукуріку Ілону, ученицю 11 класу Клубівського ліцею імені Героя України 

Олега Довгого Хмельницької області, за світлину «Ненька Україна»; 

Костенко Оксану, учня ВПУ №25 м. Хмельницький, за світлину «Душа 

рідного краю»; 

Філь Тетяну, ученицю Заслучненського ліцею ім. О. Іщука Хмельницької 

області, за світлину «Донька України»; 

Ільчишину Еліну, вихованку КЗ «Будинок дитячої творчості» 

Кетрисанівської сільської ради Кіровоградської області, за світлину 

«Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями»; 

Лазаренко Софію, вихованку КЗ «Будинок дитячої творчості» 

Кетрисанівської сільської ради Кіровоградської області, за світлину «Україна – 

це ми»; 

Мельник Дарію, ученицю ОЗО «Калинівський академічний ліцей – 

освітній центр» Київської області, за світлину «Живи, Україно!»; 

Лисенко Олександру, ученицю ОЗО «Калинівський академічний ліцей – 

освітній центр» Київської області, за світлину «Моя Україна»; 

Інту Катерину, вихованку Комунального закладу Сумської обласної ради - 

обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, за 

світлину «Рідна Україна Мати»; 

вихованців гуртка «Джура» «Ткаченківський опорний заклад загальної 

 середньої освіти І-ІІІ ступенів   Окнянської селищної ради  
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 Подільського району Одеської області», за світлину «Доброго вечора, ми з 

України»; 

Поліщук Каміллу, ученицю «Ткаченківського опорного закладу загальної 

 середньої освіти І-ІІІ ступенів   Окнянської селищної ради  

 Подільського району Одеської області», Гулянської ЗОШ І-ІІ ступенів з 

дошкільним відділенням, за світлину «Одна єдина соборна Україна»; 

Уманиць Савелія, учня «Ткаченківського опорного закладу загальної 

 середньої освіти І-ІІІ ступенів   Окнянської селищної ради  

 Подільського району Одеської області», Гулянської ЗОШ І-ІІ ступенів з 

дошкільним відділенням, за світлину «Син України»; 

учнів 5 класу Десантненського ЗЗСО Ізмаїльського району Одеської 

області, за світлину «Народні символи, як і державні - це наші святині»; 

Коваленко Марію, ученицю Десантненського ЗЗСО Ізмаїльського району 

Одеської області, за світлину «З Україною в серці»; 

Бездіточного Ярослава, учня Лисогірської гімназії Меджибізької селищної 

ради Хмельницької області, за світдину «Сини – мамина надія і опора»; 

Волошина Володимира, учня Лисогірської гімназії Меджибізької селищної 

ради Хмельницької області, за світдину «Українські красуні»; 

Єфімову Катерину, вихованку середньої групи «Народного художнього 

колективу» студії образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва  

«Колорит» Центру дитячої та юнацької творчості м. Кам’янець-Подільського 

Хмельницької області, за світлину «Україна понад усе!», керівник Качковська 

Наталія; 

Мельник Наталію, ученицю Ладигівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – 

ДНЗ» Староостропільської сільської ради Хмельницької області, за світлину 

«Ми – за Мир!»; 

Бондар Віку, ученицю Гвардійського НВК Хмельницької області, за 

світлину «Моя Україна переможе!», керівник Білик М.М.; 

Тацюка Давида, учня Гвардійського НВК Гвардійської ТГ Хмельницького 

району Хмельницької області, за світлину «Я живу в Україні», керівник Цімар 

Н.М.; 

Ісіченко Анастасію, вихованку гуртка «Веселий олівець» Головачанського 

КЗЗСО Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області, 

за світлину «Ми всі – одна сім’я, єдина ми родина. І сонце в нас одне, а разом –

Україна!», керівник Кравченко Лідія Миколаївна; 

Зозулю Віталіну, вихованку гуртка «Веселий олівець» Головачанського 

КЗЗСО Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області, 

за світлину «Ні війні», керівник Кравченко Лідія Миколаївна; 

Зозулю Софію, вихованку гуртка «Веселий олівець» Головачанського 

КЗЗСО Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області, 

за світлину «Захисти. Збережи», керівник Кравченко Лідія Миколаївна; 

Ісіченко Анну, вихованку гуртка «Веселий олівець» Головачанського 

КЗЗСО Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області, 

за світлину «Я-Україна», керівник Кравченко Лідія Миколаївна; 
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Ревуцьку Валерію, вихованку Рівненського міського центру творчості  

учнівської  молоді філіал «Ровесник», за світлину «Колодязь–Журавель», 

керівник Хилько Любов Степанівна; 

Студенну Віту, вихованку Рівненського міського центру творчості  

учнівської  молоді, філіал «Ровесник», за світлину «Літо», керівник Хилько 

Любов Степанівна;  

Цьому Юлію, вихованка гуртка «Об’ємна тканепластика» Рівненського 

міського центру творчості учнівської молоді, філіал «Ровесник», керівник 

Любов Хилько; 

Зиму Дарину, вихованку гуртка «Об’ємна тканепластика» Рівненського 

міського центру творчості учнівської молоді, керівник Хилько Любов 

Степанівна; 

Парету  Вікторію, Ляхович Аліну, вихованок гуртка «Об’ємна 

тканепластика» Рівненського міського центру творчості учнівської молоді, 

філіал «Ровесник»; 

Литвинюк Валерію, вихованку Рівненського міського центру творчості  

учнівської  молоді філіал «Ровесник», за світлину «Осінь», керівник Хилько 

Любов Степанівна; 

Литвинюк Дарію, вихованку гуртка «Об’ємна тканепластика» 

Рівненського міського центру творчості  учнівської  молоді філіал «Ровесник»; 

Парету Даниїла, вихованця гуртка «Об’ємна тканепластика» Рівненського 

міського центру творчості  учнівської  молоді філіал «Ровесник», за світлину 

«Мені 13 минало», керівник Хилько Любов Степанівна; 

Терлецьку Анну, вихованку Рівненського міського центру творчості  

учнівської  молоді філіал «Ровесник», за світлину «Квітуча Україна», керівник 

Хилько Любов Степанівна; 

Шалімова Сергія, Шалімову Діану, вихованців КЗ «СБК с.Охоче» 

Старовірівської сільської ради Харківської області, за світлину «Мій 

найкращий друг»; 

Іванову Тетяну, ученицю Кароліно-Бугазького ЗЗСО Одеської області, за 

світлину «Ми радіємо теплим весняним дням»; 

Матвійко Діану, ученицю 8 класу Слов'яносербського ЗЗСО Одеської 

області; 

Коваленко Марію, ученицю Десантненського ЗЗСО Ізмаїльського району 

Одеської області; 

Бурду Анастасію, ученицю 4-Є класу ліцею «Гармонія» м. Одеси, за 

світлину «З Україною в серці діти малюють МИР»; 

Гречку Маргариту, Войтович Максима, вихованців гуртка «Дивоцвіт» 

Карлівського міського ЦПО Полтавської області; 

Рогочу Ольгу, Билим Поліну, Голубенко Тетяну, Сагун Валерію, 

Степанову Анну, вихованок гуртка «Юні фотоаматори» Карлівського міського 

ЦПО Полтавської області; 
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Кодинець Тетяну, вихованку гуртка «Юні фотоаматори» Карлівського 

міського центру позашкільної освіти Полтавської області, керівник Гоменюк 

Катерина Дмитрівна; 

учнів 2-А класу Красноградського ліцею №2 Красноградської міської ради 

Харківської області; 

Грубника Єгора, учня 2-А класу Красноградського ліцею №2 

Красноградської міської ради Харківської області; 

Міненко Поліну, ученицю 2-А класу Красноградського ліцею №2 

Красноградської міської ради Харківської області; 

Усова Матвєя, учня 2-А класу Красноградського ліцею №2 

Красноградської міської ради Харківської області; 

Гусар Олександру, ученицю 2-А класу Красноградського ліцею №2 

Красноградської міської ради Харківської області; 

Козака Максима, учня 2-А класу Красноградського ліцею №2 

Красноградської міської ради Харківської області; 

Гнатенко Марію, ученицю 1-Б класу Красноградського ліцею №2 

Красноградської міської ради Харківської області; 

учнів 2-Б класу Сарненської гімназії №6 Рівненської області; 

Федорову Дар'ю,  ученицю 11 класу Рівнянського ліцею №5 

Кіровоградської області; 

Каліту Олександру, ученицю 8-Г класу ЗЗСО І-ІІІ ступенів №9 Подільської 

міської ради Одеської області; 

вихованців танцювального колективу «Мрія» Будинку дитячої та юнацької 

творчості міста Горохів Волинської області;  

Дяченко Аліну, вихованку ЦПО КМР місто Кролевець Сумської області; 

вихованців Великоплосківського будинку культури Одеської області, за 

світлину «Наше серце Україна»; 

учнів Петрівського Першого НВК Тарутинської селищної ради 

Болградського району Одеської області;  

Бабай Евеліну, ученицю Донецького ліцею № 1 Донецької селищної ради 

Ізюмського району Харківської області, за світлину «Ми діти твої, Україно!», 

керівник Овчиннікова Іра Миколаївна; 

Шевчука Володимира, вихованця гуртка «Пішохідний туризм» 

Комунального закладу позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької 

творчості» Любашівської селищної ради Одеської області, за світлину 

«Сонячна Україна», керівник Гринчишина Тетяна Олександрівна; 

учнів 3 класу Липківської гімназії ім. М.І. Шпака Житомирської області, за 

світлину «Вишиванка – символ Батьківщини», керівник Дворко Тетяна 

Миколаївна; 

Нестерчук Вероніку, ученицю Липківської гімназії ім. М.І. Шпака 

Житомирської області, за світлину «В єдності наша сила», керівник Будніченко 

Галина Василівна; 
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Шаповал Дарію, ученицю Липківської гімназії ім. М.І. Шпака 

Житомирської області, за світлину «У серці єдина моя Україна!», керівник 

Бондар Тетяна Степанівна; 

учнів 4 класу Липківської гімназії ім. М.І. Шпака Житомирської області, за 

світлину «Україна – ненька для нас понад усе!», керівник Бондар Тетяна 

Степанівна; 

Домащенко Ірину, Хохол Олену, вихованок «Народного художнього 

колективу» студії сучасного танцю «Шарм» Комунальної організації (установа, 

заклад) «Шосткинський міський центр естетичного виховання Шосткинської 

міської ради Сумської області», за світлину «Україна! Матуся! Земля!»; 

колектив вихованців «Народного художнього колективу» студії сучасного 

танцю «Шарм» Комунальної організації (установа, заклад) «Шосткинський 

міський центр естетичного виховання Шосткинської міської ради Сумської 

області»; 

учнів 4 класу Калаглійського ЗЗСО Овідіопольської селищної ради 

Одеського району Одеської області, за світлину «Українка-моя ненька», 

керівник Герман Дар’я Іванівна; 

Фринцько Софію, ученицю 11 класу Калаглійського ЗЗСО Овідіопольської 

селищної ради Одеського району Одеської області, за світлину «Ти – мій дім – 

моя Україна!», керівник Дяченко Ірина Володимирівна; 

Герман Дар’ю, ученицю Калаглійського ЗЗСО Овідіопольської селищної 

ради Одеського району Одеської області, за світлину «Україна - моя ненька»; 

Михайлицьку Каріну, ученицю Сарненського ліцею №5 Рівненської 

області, за світлину «Синій, як море, як день, золотий — З неба і сонця наш 

прапор ясний!», керівник Щебликіна Олена; 

Сіренко Анастасію, ученицю Сарненського ліцею №5 Рівненської області, 

за світлину «У моєм віночку різнобарвні квіти — символ України і дарунок 

літа», керівник Щебликіна Олена; 

Яковець Анастасію, ученицю Сарненського ліцею №5 Рівненської області, 

за світлину «Я - з України, я – українка!», керівник Щебликіна Олена; 

Чорного Романа, учня Немичинецької ЗОШ І-ІІ ступенів Хмельницької 

області, за світлину «Моя славна Україна», керівник Мельничук Альона 

Сергіївна; 

Романюк Анну, ученицю 7-А класу Навчально-виховного комплексу 

«Школа-гімназія-ліцей» №10 м. Бердичів Житомирської області, за світлину 

«Україна – мати», керівник Самойленко Людмила Іванівна; 

Мхітарян Каріну, ученицю Ясенівського НВК «ЗЗСО І-ІІІ ст.-ЗДО» 

Зеленогірської селищної ради Одеської області, за світлини «З вірою у 

майбутнє», «Без верби й калини немає України», керівник Гінкул Тетяна 

Олександрівна; 

учні 7 класу Головлівської філії Крупецького ліцею Шепетівського району 

Хмельницької області, за світлину «Слава Героям України!», керівник Джур 

Юлія Федорівна; 
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учнів початкової школи Головлівської філії Крупецького ліцею 

Шепетівського району Хмельницької області, за світлину «З Україною в серці», 

керівник Ковальчук Світлана Дмитрівна; 

Мельничука Данила, учня Гвардійського НВК Хмельницької області, за 

світлину «А у мене очі волошкові!», керівник Білик М.М.; 

Стрілецького Артема, учня Гвардійського НВК Хмельницької області, за 

світлину «Я вірний син українського народу!», керівник Білик М.М.; 

Мацкову Лесю, ученицю Сарненського ліцею №5 Рівненської області, за 

світлину «Ненько Україно, ми твої діти!»; 

Степанішену  Вікторію, Степанішену Софію, учениць 

Доброолександрівського ліцею Дальницької сільської ради Одеської області, за 

світлину «Мій рідний край, рідна моя земле…», керівник Заярченко Людмила 

Ярославівна 

Труханову Кіру, ученицю Доброолександрівського ліцею Дальницької 

сільської ради Одеської області, за світлину «А я просто українка! 

Україночка!», керівник Палаш Олена Іванівна; 

Палаш Кароліну, ученицю Доброолександрівського ліцею Дальницької 

сільської ради Одеської області, за світлини «Яскраві моменти травневої 

природи», «Мир та спокій нашої держави», керівник Палаш Олена Іванівна; 

Сватаненко Карину, Ісайка Андрія,  учнів 9 класу Доброолександрівського 

ліцею Дальницької сільської ради Одеської області, за світлину «Весна - пора 

кохання та краси», керівник Адаменко Олена Володимирівна; 

Коваленко Ольгу, ученицю Одеського ліцею «Фонтанський» Одеської 

міської ради Одеської області, за світлину «Україна нездоланна», керівник 

Усова Ірина Володимирівна; 

Губар Марію, ученицю Нижньосироватської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені 

Бориса Грінченка Сумської області, за світлину «Квітуча Україна», керівник 

Чуяшенко Т.М.; 

Євтушенко Дар’ю, ученицю Нижньосироватської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені 

Бориса Грінченка Сумської області, за світлину «Донька України», керівник 

Чуяшенко Т.М.; 

Кубішину Вікторію, ученицю Нижньосироватської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

імені Бориса Грінченка Сумської області, за світлину «Краса України», 

керівник Гончар І.В.; 

Малявкіна Матвія, учня Нижньосироватської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені 

Бориса Грінченка Сумської області, за світлину «Я України син», керівник 

Гвоздецький О.С.; 

Батуру Яну, ученицю Нижньосироватської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Бориса 

Грінченка Сумської області, за світлину «Моя Батьківщина», керівник Довгаль 

О.А.; 

Курило Валерію, ученицю Нижньосироватської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені 

Бориса Грінченка Сумської області, за світлину «Діти України», керівник 

Карпенко Т. В.; 



19 

 

Єлісєєву Маргариту, ученицю Нижньосироватської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

імені Бориса Грінченка Сумської області, за світлину «Юна Весна», керівник 

Чуяшенко Т. М.; 

Стаурську Єлизавету, ученицю Острівненського ЗЗСО Ізмаїльського 

району Одеської області; 

Абрамчук Евеліну, ученицю 3-А класу Чабельської гімназії Сарненського 

району Вирівської ОТГ Рівненської області; 

Товстопят Софію, Антоненка Сергія, вихованців гуртка «Плетіння 

бісером» КЗ «Будинок дитячої творчості» Кам’янської міської ради 

Дніпропетровської області; 

Антоненка Сергія, вихованця гуртка «Петриківський розпис» КЗ «Будинок 

дитячої творчості» місто Кам'янське Дніпропетровської області, керівник  

Панібудьласка Наталія Олександрівка; 

Супрунович Владиславу, ученицю 5-Б класу Славутської гімназії №4 

Хмельницької області; 

Стрілецького Артема, Бондар Віку, учнів Гвардійського НВК 

Хмельницької області; 

Крисюк Альбіну, Янкову Софію, учениць Великозозулинецької ЗОШ                    

І-ІІІ ступенів Хмельницької області; 

Кожушко Дарію, вихованку гуртка «Основи макіяжу» КЗ «Петрівський 

ЦДЮТ» Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської 

області; 

Суланову Катерину, Федорка Євгенія, учнів 10-Б класу Красноградського 

лiцею №2 Харківської області, за світлину «МИ ДІТИ ТВОЇ, УКРАЇНО»; 

Проценко Настю, вихованку ЦПО КМР м. Кролевець Сумської області; 

Балецьку Анастасію, вихованку гуртка «Чарівна вовна» Вінницького 

міського палацу дітей та юнацтва ім. Лялі Ратушної, керівник Вдовиченко 

Олександра Андріївна; 

Кірсанову Поліну, вихованку гуртка «Академія Олівця» БДЮТ «Дивоцвіт» 

Бориспільської міської ради Київської області, за світлину «Молюсь за вас мої 

діточки! Повертайтеся живими!!!», керівник Петренко Юлія Миколаївна; 

Кириченко Ангеліну, вихованку гуртка декоративно-ужиткового 

мистецтва «Барвінок» КЗ «Петрівський ЦДЮТ» Петрівської селищної ради 

Олександрійського району Кіровоградської області, за свытлину «З Україною в 

серці!»; 

Даценко Марію, ученицю 5 класу Йосипівського ЗНВК І-ІІІ ступенів 

«Школа - дитячий садок» Вінницької області; 

Безцінну Мар'яну, Шевелєву Катерину, вихованок Центру позашкільної 

роботи та дитячої творчості м. Кам'янське Дніпропетровської області;  

Бліндар Вероніку, ученицю 5 класу Грузевицької ЗОШ I-III ступенів 

Хмельницької області; 

 Кірсанову Уляну, вихованку гуртка «Академія Олівця» БДЮТ «Дивоцвіт» 

Бориспільської міської ради Київської області, за світлину «Українкою я 

народилася!», керівник Петренко Юлія Миколаївна; 
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Ільїну Марію, вихованку гуртка «Академія Олівця» БДЮТ «Дивоцвіт» 

Бориспільської міської ради Київської області, за світлину «Моя Україна!», 

керівник Петренко Юлія Миколаївна; 

Лук΄янчука Єгора, учня Карпилівського ліцею Рокитнівської селищної 

ради Рівненської області, за світлину «Рідна мати моя», керівник Лук΄янчук 

Наталія Сергіївна; 

Денисюк Катерину, ученицю Карпилівського ліцею Рокитнівської 

селищної ради Рівненської області, за світлину «Україна в моїх долонях», 

керівник Бугайчук Валентина Миколаївна; 

Бричку Володимира, учня Карпилівського ліцею Рокитнівської селищної 

ради Рівненської області, за світлину «Україна - ненька, Україна – мати!», 

керівник Козаченко Тетяна Володимирівна; 

Марич Анну, Коломієць Анну, Левценюк Дарину, Козлову Каріну, 

вихованок гуртка «Вокальний» Немирівського ліцею Дубенського району 

Рівненської області, за світлину «В саду гуляла, квіти збирала…», керівник 

Сторожук Оксана Василівна; 

Банташ Олександру, ученицю 6-Б класу ЗЗСО І-ІІІ ступенів №5 

Подільської міської ради Одеської області, за світлину «Молитва за Україну»; 

Наземцеву Поліну, Андрущенко Поліну, Варуху Анастасію, Мілікову 

Олесю, вихованок гуртка «Художнє випилювання»  при  Садівському закладі 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сумської області, за світлину «В’їзд 

заборонено! Тут МИР!», керівник Карпова Ольга Миколаївна; 

Шкодюк Ірину, ученицю Білівського НВК «ЗОШ І – ІІІ ст. – д.с.» 

Шепетівського району Хмельницької області, за світлину «Україна в серці 

кожного з нас», керівник Лук’янчук Ірина Казимирівна; 

Гарбовську Еліну, вихованку гуртка «Екологія харчування» Васильківської 

міської станції юних натуралістів Київської області, за світлину «Мій рідний 

край»; 

Леоненка Євгена, вихованця гуртка «Екологія харчування» Васильківської 

міської станції юних натуралістів Київської області, за світлину «Барви рідної 

землі»; 

вихованці гуртка «Екологія харчування» Васильківської міської станції 

юних натуралістів Київської області, за світлину «Генетичний код нації!»; 

учні 1-4 класу Більського ліцею Сарненського району Рівненської області, 

за світлини «Ми – сьогодення України», «Мої діти – мої квіти», керівник 

Мисюкевич Юлія Вікторівна; 

Давидюк Діану, ученицю Іллінської гімназії Бабинської сільської ради 

Рівненської області, за світлину «Миру Україні», керівник Давидюк Алла 

Юріївна; 

Приймака Івана, учня 11 класу Великозозулинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Заслучненської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області, за 

світлину «Все буде Україна!», керівник Гук Майя Василівна; 
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Гончаренко Софію, ученицю Таїровського закладу загальної середньої 

освіти Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області, за 

світлину «З Україною в серці!»; 

Єпіфанова Олексія, учня Таїровського закладу загальної середньої 

освіти Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області, за 

світлину «Море -таємниче, мінливе, неосяжне….»; 

Рудзивицьку Анну, вихованку гуртка «Гаптування шовковими стрічками» 

Мар’янівської гімназії Одеської області, за світлину «Дитинство», керівник 

Горохова Катерина Анатоліївна; 

Бугрімова Михайла, вихованця гуртка «Природа рідного краю» 

Комунального закладу «Березівський міський центр дитячої та юнацької 

творчості» Одеської області, за світлину «Я – «Українка!», керівник Соколь 

Тетяна Миколаївна; 

Гребінь Надію, Бєсєду Юлію, Волкунович Аліну, Гребінь Катерину, 

учениць ЗЗСО І-ІІІ ступенів №4 Подільської міської ради Одеської області, за 

світлину «Славні діти України»; 

Кравчука Артема, вихованця гуртка відеооператорів, студії ДКТ «Стильні 

штучки» Старокостянтинівської міської станції юних техніків Хмельницької 

області, за світлину «Мама повернулася!», керівник Турбан Володимир Ілліч; 

«Народний художній колектив» фольклорний ансамбль «Любисток» 

Комунальної організації (установа, заклад) «Шосткинський міський центр 

естетичного виховання Шосткинської міської ради Сумської області», за 

світлину «Україна ненька-Україна мати», керівник Тетяна Стегайло; 

учні 5 класу Ренійського ЗЗСО №4 Ренійської міської ради Одеської 

області, за світлину «Ланцюжок дружби для наших рідних матусь і бабусь», 

керівник Гусєва Іна Володимирівна; 

Гринишину Соломію, ученицю Гусятинського ліцею Хмельницької 

області, за світлину «Краса моєї неньки України»; 

Парейка Владислава, вихованця гуртка «Юний журналіст» Вараського 

ліцею №1 Рівненської області, за світлину «Україна – енергетична та аграрна 

країна», керівник Блищик Олена Олександрівна; 

Дідору Софію, вихованку гуртка «Квітникове аранжування» Центру 

дитячої та юнацької творчості Чорнобаївської селищної ради Черкаської 

області, за світлину «Де у дворі калина, там живе українська родина», керівник 

Хоменко Інна Валентинівна; 

Красюк Анастасію, вихованку гуртка «Золоті барви» Центру дитячої та 

юнацької творчості Чорнобаївської селищної ради Черкаської області, за 

світлину «Все починається з мами», керівник Журавель Лілія Володимирівна; 

Трюхан Наталію, вихованку гуртка «Золоті барви» Центру дитячої та 

юнацької творчості Чорнобаївської селищної ради Черкаської області, за 

світлину «Вкраїна –мати, за неї будем горою стояти!», керівник Журавель Лілія 

Володимирівна; 

Кварценюк Юлію, вихованку гуртка «Музична мозаїка» Монастириського 

будинку дитячої та юнацької творчості Тернопільської області, за світлину «В 
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єдності сила народу, Боже, нам єдність подай», керівник Бойко Зоряна 

Анатоліївна; 

Піловець Ельвіру, ученицю 10 класу Висоцького ЗЗСО Рівненської області, 

за світлину «Безмежне небо неньки – України», керівник Мосійчук І.А.; 

Белкіну Тетяну, ученицю 10 класу Висоцького ЗЗСО Рівненської області, 

за світлину «Щиро вірю в нашу перемогу!», керівник Мосійчук І.А.; 

Лебедович Ольгу, ученицю 11 класу Висоцького ЗЗСО Рівненської області, 

за світлину «Краса природи України - неньки», керівник Мосійчук І.А.; 

Варламову Марію, Власенко Марію, Литовченко Анну, Шепотин Дарину, 

вихованок туристсько-краєзнавчого клубу «Берегиня» Комунального закладу 

«Канівський міський центр туризму Канівської міської ради Черкаської 

області», за світлину «Україна єдина», керівник Шалена Альона Олегівна; 

Шелест Альбіну, ученицю Маківського НВК  «ЗОШ І-ІІ ступенів, 

колегіум» Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, за світлину 

«Рідна Мати – Україна, Мова твоя солов’їна!», керівник Степанова Тетяна; 

Сінчук Яну, Низовець Діану, вихованок гурту «Перлина» Будинку 

творчості школярів Полонської міської ради, за світлину «Музика заходу 

сонця», керівник Григорчук Ольга Олексіївна; 

Лукінову Поліну, ученицю 2 класу Красноградського ліцею №2 

Красноградської міської ради Харківської області, за світлину «Україна – моя 

Батьківщина», керівник Шилько Юлія Анатоліївна; 

Федоран Ігоря, учня 2 класу Красноградського ліцею №2 Красноградської 

міської ради Харківської області, за світлину «З Україною в серці», керівник 

Шилько Юлія Анатоліївна; 

Гнатенко Марію, Грубника Єгора, учнів Красноградського ліцею №2 

Красноградської міської ради Харківської області; 

Бабич Каріну, вихованку гуртка «Юні фотоаматори» Гвардійського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

гімназія», за світлину «Хмельницький», керівник Зарицька Ольга Василівна; 

Бушлю Андрія, вихованця гуртка «Юні фотоаматори» Гвардійського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

гімназія», за світлину «Хмельницький», керівник Зарицька Ольга Василівна; 

Гоманюк Богдану, вихованку гуртка «Юні фотоаматори» Гвардійського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

гімназія», за світлину «Велич стихії», керівник Зарицька Ольга Василівна; 

 Кулаківського Святослава,  вихованця театрального гуртка «Калейдоскоп» 

Центру позашкільної освіти Тетіївської міської ради Київської області, за 

світлину «Серце Україні», керівник Ольга Кулаківська; 

вихованці театрального гуртка «Калейдоскоп» Центру позашкільної освіти 

Тетіївської міської ради Київської області, за світлину «Василь Стус- 

нескорений син України», керівник Ольга Кулаківська; 

вихованці Центру позашкільної освіти Тетіївської міської ради Київської 

області, за світлину «Вишитий рушник єднає Україну», керівник Ольга 

Кулаківська; 
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вихованці театрального гуртка Будинку дитячої та юнацької творчості 

Решетилівської міської ради Полтавської області, за світлину «Україна 

переможе!», керівник Омельченко Тетяна; 

Каткову Катерину, ученицю 6-А класу, гуртка «Рідний край» Одеської 

загальноосвітньої школи №38 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської 

області, за світлину «Молитва», керівник Печерська Анна Валеріївна; 

Шкурину Вікторію, Чернявську Ілону, Хану Вікторію, учениць 7-А класу 

Шевченківського закладу загальної середньої освіти  №1 Кілійської міської 

ради Одеської області, за світлину «Голуб миру над Україною», керівник 

Коваль О.О.; 

Мукомелу Вікторію, вихованку гуртка «Цифрова фотографія» філії 

ХОЦНТТУМ м. Кам’янець-Подільський, за світлину «Любіть Україну…», 

керівник Рудик Галина Петрівна; 

Проказюк Тетяну, ученицю Дружбівського ліцею Радивилівської міської 

ради Дубенського району Рівненської області, за світлину «Берегиня-мати», 

керівник Мамчур Наталія Сергіївна; 

Бондар Дарину, ученицю 9 класу Кустовецького ліцею Хмельницької 

області, за світлину «Діти України», керівник Човпун Лідія Алімбеківна; 

Ляшука Дениса, учня Вацлавпільської гімназії Житомирської області, за 

світлину «Україно, моя, вишивана!», керівник Антонюк Леся Григорівна; 

Форсюка Мирона, учня Крупецького ліцею Крупецької ТГ Хмельницької 

області, за світлину «Ти у мене єдина», керівник Гарбарук Світлана; 

Селюкову Софію, Шиян Аліну, учениць Голубівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Сумської області, за світлину «У обіймах неньки-України», керівник Вакула 

Наталія Іванівна; 

Драгой Євеліну, ученицю Лиманського ЗЗСО Ренійської міської ради 

Одеської області, за світлину «З Україною в серці»; 

Ткаченка Дмитра, учня КЗ «Коломацький ліцей ім. І.Є. Єгорова 

Коломацької селищної ради Богодухівського району Харківської області», за 

світлини «Крейдяна гора», «Вінок з кульбаби», керівник Рибалка Н.І.; 

Завгородню Дар’ю, ученицю КЗ «Коломацький ліцей ім. І.Є. Єгорова 

Коломацької селищної ради Богодухівського району Харківської області», за 

світлини «Поле», «Сливи», керівник Рибалка Н.І.; 

Наумову Анастасію, ученицю Одеської загальноосвітньої школи №45 І-ІІІ 

ступенів Одеської міської ради Одеської області, за світлину «Україна жива», 

керівник Бельчева Олена; 

Зварича Олексія, учня Одеської загальноосвітньої школи №45 І-ІІІ 

ступенів Одеської міської ради Одеської області, за світлину «Берегиня», 

керівник Бельчева Олена; 

Глущенко Аріну, ученицю 9-А класу Рівнянського ліцею №5 

Новоукраїнського району Кіровоградської області; 

учні 2 і 5 класу Луганської  ЗОШ  І-ІІІ ступенів Петрівської селищної ради 

Олександрійського району Кіровоградської області; 
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Жукова Марка, учня 2-Б класу Сарненської гімназії №6 Рівненської 

області; 

Мисюкевич Юлію, ученицю Більського ліцею Сарненського району 

Рівненської області; 

Данилюк Альбіну, вихованку ПЗ «Клуб Юний технік» м. Нетішина 

Хмельницької області, за світлину «Мати Берегиня»; 

колектив вихованців Великоплосківського будинку культури 

Великоплосківської сільської громади Роздільнянського району Одеської 

області; 

Комлікову Олександру, вихованку ПТДЮ м. Бровари Київської області; 

Поборцева Євгенія, вихованця хореографічного гуртка Вознесенського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Миколаївської області, за 

світлину «Тут мій дім», керівник Поборцева Маргарита Всеволодівна; 

Моісєєва Івана, вихованця гуртка «Англійська мова» Центру дитячої та 

юнацької творчості Подільської міської ради Подільського району Одеської 

області, за світлину «Матуся у нас єдина як Богом дана Україна»; 

Стефаніку Вероніку, ученицю  КЗ «Базар’янський ЗОШ І-ІІІступенів» 

Одеської області, за світлину «Вишита карта Татарбунарщини», керівник 

Стефаніка Наталія Миронівна; 

учні 8 класу Довжанської гімназії Рівненської області, за світлину «Ми 

українці»; 

Сабову Софію–Амалію, ученицю Путрівського опорного закладу освіти – 

освітній центр Глевахівської селищної ради Фастівського району Київської 

області, за світлину «Ukraine  will win», керівник Линець Оксана Василівна; 

Шавловську Анну, Шавловську Ірину, учениць Мирнівського закладу 

загальної середньої освіти Одеської області, за світлину «Донечки  неньки 

України», керівник Тимошенко О.Б.; 

вихованці Комунального закладу позашкільної освіти «Центр творчості 

дітей та юнацтва «Сузір'я» Вербківської сільської ради Дніпропетровської 

області, за світлину «Сузір’я Берегинь!», керівник Кібець Наталія Вікторівна; 

вихованці гуртка «Гончарство» Центру позашкільної освіти Кролевецької 

міської ради Сумської області, за світлину «Квітуча Україна», керівник Пасяк 

Світлана; 

Пасяк Анну, вихованку Центру позашкільної освіти Кролевецької міської 

ради Сумської області, за світлину «На долю…», керівник Людмила Бондарєва; 

Булаха Артема, вихованця гуртка «Сам собі майстер» Центру позашкільної 

освіти Кролевецької міської ради Сумської області, за світлину «Я – козацького 

роду», керівник Скляр Юлія; 

Фірсову Катерину, вихованку Центру позашкільної освіти Кролевецької 

міської ради Сумської області, за світлину «Старий Львів», керівник Дера-

Глушко Юлія; 

Андрущенко Альону, вихованку гуртка «Природа і творчість» Центру 

позашкільної освіти Кролевецької міської ради Сумської області, за світлину 

«Господиня», керівник Буцан Галина; 
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Заїку Вікторію, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Центру позашкільної 

освіти Кролевецької міської ради Сумської області, за світлину «Берегиня-

мати», керівник Заїка Тетяна; 

 вихованців гуртка «Артанія» Лабушненської гімназії Одеської області, за 

світлину «Неньці Україні – зцілення й невмирущості!», керівник Мурашко  

Олена Степанівна; 

Крайчинську Ольгу, ученицю Рівненської загальноосвітньої школи №28 

Рівненської міської ради, за світлину «В єдності – сила!», керівник Клімчук 

Олена Іванівна; 

Наумко Анну, вихованку гуртка «Народні умільці» Лебединського центру 

позашкільної освіти Лебединської міської ради Сумської області, за світлину 

«Я люблю свою Україну», керівник Верхова Олена Іванівна; 

Шевцову Лідію, вихованку художньої студії «Кольорові олівці» 

Полтавська область, за світлину «Надія України», керівник Ковшуцька 

Людмила Іванівна; 

Алєксєєву Дарину, Камінського Михайла, вихованців гуртка «Спортивний 

туризм» Комунального позашкільного навчального закладу «Центр туризму, 

краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Інгулецького району» Криворізької 

міської ради Дніпропетровської області, за світлину «Нас єднає Україна», 

керівник Чернявський Сергій Іванович; 

Данилюк Софію, ученицю 9 класу Миколаївської гімназії імені Героїв 

Небесної Сотні Хмельницької області, за світлину «Наша Україна – мати 

берегиня»; 

Гусарець Ангеліну, ученицю М’якотівського ліцею Плужненської 

сільської ради Плужненської ОТГ Шепетівського району, за світлину «Берегині 

українських традицій», керівник Кравець Катерина Миколаївна; 

Тупальську Єву, вихованку гуртка «Перлина» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

«Мрія» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за світлину 

«Живи, Україно, кохана, єдина!», керівник Грицай Марія Миколаївна; 

Сахацького Богдана, вихованця гуртка «Хімія і довкілля» Васильківської 

міської станції юних натуралістів Київської області, за світлину «Від Донбасу 

до Карпат, від Від Криму до Полісся… це наша Україна»; 

Куницьку Яну, ученицю ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 Подільської міської ради 

Одеської області, за світлину «Україна в моєї серці!», керівник Лісогор Аліна 

Григорівна; 

Бережнова Максима, учня 2-А класу Сарненської гімназії № 6 Рівненської 

області, за світлину «Я люблю Україну – неньку!», керівник Дячок Тетяна 

Олександрівна; 

Пейчеву Уляну, ученицю 4-Б класу Кулевчанського опорного закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Одеської області, за світлини «За мир в 

Україні», «Вишиванка єднає українців», керівник Пейчева Тетяна Сергіївна; 
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Гавкер Софію, ученицю Томахівської філії Горбаківського ліцею 

Бабинської територіальної громади Рівненського району Рівненської області, за 

світлину «Україна в моєму серці», керівник Галиця Алла Володимирівна; 

Доценко Валерію, ученицю Комунального закладу «Мироцька гімназія 

№12», за світлину «Україна понад усе!»; 

Легкого Романа, учня Комунального закладу «Мироцька гімназія №12», за 

світлину «З Україною в серці!»; 

Кривко Поліну, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

бісероплетіння «Дивосвіт» комунального закладу «Запорізький обласний центр 

художньо-естетичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради, 

за світлину «Дорога додому», керівник Зінченко Л.Г.; 

Єськову Софію, вихованку гуртка Хіп-хоп комунального позашкільного 

навчального закладу «Центр спорту для дітей, юнацтва та молоді «Олімп» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за світлину «З Україною 

в серці  через тернистий шлях  до перемоги», керівник Шевцова Світлана 

Юріївна; 

Олейнікова Давида, вихованця гуртка «Дитяча акро-йога» комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр спорту для дітей, юнацтва та 

молоді «Олімп» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за 

світлину «Вічний символ нашої Батьківщини – вишиванка», керівник 

Петраченко Ольга Валентинівна; 

Рощіну Вікторію, вихованку гуртка фітнес аеробіки комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр спорту для дітей, юнацтва та 

молоді «Олімп» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за 

світлину «Ми справжні патріоти незламної країни», керівник Манойло Ірина 

Володимирівна; 

Міщаніну Софію, вихованку гуртка естетичної гімнастики комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр спорту для дітей, юнацтва та 

молоді «Олімп» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за 

світлину «Я маленька українка, але скоро підросту, Україну, рідну неньку 

возвеличу, як святу», керівник Балаєва Валентина Веніамінівна; 

Міщаніну Софію, Міщаніну Серафіму, Міщаніну Соломію, Маринич 

Карину, вихованок гуртка естетичної гімнастики комунального позашкільного 

навчального закладу «Центр спорту для дітей, юнацтва та молоді «Олімп» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за світлину «Ми родина з 

України», керівник Балаєва Валентина Веніамінівна; 

Дунаєвську Анастасію, вихованку гуртка естетичної гімнастики 

комунального позашкільного навчального закладу «Центр спорту для дітей, 

юнацтва та молоді «Олімп» Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, за світлину «Люблю свою країну – безмежну Україну», керівник 

Зубенко Олена Володимирівна; 

Тімченко Ганну, вихованку гуртка армрестлінг комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр спорту для дітей, юнацтва та 

молоді «Олімп» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за 
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світлину «Вишиванка – поема життя», керівник Тімченко Володимир 

Васильович; 

Тімченко Олександру, вихованку гуртка загальної фізичної підготовки, 

гуртка армрестлінг комунального позашкільного навчального закладу «Центр 

спорту для дітей, юнацтва та молоді «Олімп» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за світлину «Любов до Батьківщини», керівник 

Тімченко Володимир Васильович; 

Іосіпова Миколу, вихованця комунального позашкільного навчального 

закладу «Центр спорту для дітей, юнацтва та молоді «Олімп» Криворізької 

міської ради Дніпропетровської області, за світлину «Дух народу», керівник 

Тімченко Володимир Васильович; 

Сімоненка Матвія, вихованця комунального позашкільного навчального 

закладу «Центр спорту для дітей, юнацтва та молоді «Олімп» Криворізької 

міської ради Дніпропетровської області, за світлину «Козацьому роду – нема 

переводу», керівник Модей Андрій Олегович; 

Дунаєвську Анастасію, вихованку комунального позашкільного 

навчального закладу «Центр спорту для дітей, юнацтва та молоді «Олімп» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за світлину «Я люблю 

свою країну – свою рідну Україну», керівник Зубенко Олена Володимирівна; 

Гладкіх Анастасію, вихованку «Зразкового художнього колективу» студії 

паперової пластики «Папірус» Будинку творчості дітей та юнацтва                                

м. Українська Донецької області, за світлину «Українська Мадонна», керівник 

Немченко Антоніна Олексіївна; 

Єрмакову Камілу, вихованку «Зразкового художнього колективу» студії 

паперової пластики «Папірус» Будинку творчості дітей та юнацтва                                

м. Українська Донецької області, за світлину «Україна Великодня», керівник 

Немченко Антоніна Олексіївна; 

вихованці гуртка «Патріот» Слоутського НВК Березівської сільської ради 

Шосткинського району Сумської області, за світлини «Народились ми на цій 

землі, і звемося Українці», «Шануймо традиції нашого народу», керівник 

Левченко Л.М.; 

учні 3-Б класу Злазненського ліцею Рівненського району Рівненської 

області, за світлину «Ми хочемо миру! Нехай буде мир!», керівник Корейко 

Ганна Василівна; 

Осадчука Олександра, учня 7-А класу Одеської ЗОШ №23, за світлину «Я 

повернусь до тебе, Одесо-мамо!», керівник Ольга Колеснік; 

Теклюка Артема, учня 5-В класу Одеської ЗОШ №23, за світлину «Краса 

нашої Неньки безмежна», керівник Ольга Колеснік; 

Сад Розалію, ученицю Бишляцької гімназії Володимирецького району 

Рівненської області, за світлину «Моя рідна Україно – я твоя мала частина», 

керівник Сад Жанна; 

Блищик Дарину, ученицю Бишляцької гімназії Володимирецького району 

Рівненської області, за світлину «Україна це ти», керівник Сад Жанна; 
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Ляшенко Анастасію, ученицю Злинської філії КЗ «Злинський ліцей» 

Злинської сільської ради Кіровоградської області, за світлину «Серце моєї 

маленької Батьківщини - села Злинки», керівник Ковальова Людмила Іванівна; 

Думанська Анастасія, учениця Черкаського ліцею Черкаської селищної 

ради Новомосковського району Дніпропетровської області, керівник Ісайкіна 

Євгенія Василівна; 

вихованців Прес-клубу «Лідер» (автор - Дмитро Українець) Кам’янець – 

Подільського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою 

Хмельницької області, за світлину «Я люблю Україну», керівник Войчишина 

Валентина Леонідівна; 

Мазіну Валерію, ученицю 2 класу Мазівської гімназії Новослобідської 

сільської ради Конотопського району Сумської області, за світлину «Бабусині 

квіточки»; 

Мазіну Софію, ученицю Мазівської гімназії Новослобідської сільської 

ради Конотопського району Сумської області, за світлину «Все починається з 

родини», керівник Растова Марина Віталіївна; 

учнів Левадівської гімназії з дошкільним відділенням та початковою 

школою імені С.І. Олійника Березівського району Одеської області, за світлину 

«Любіть Україну!», керівник Хлівний Микола Анатолійович; 

Мельник Надію, Полив'яну Злату, Каденка Богдана, Новицьку Аліну, 

Працевитого Юрія, учнів Погребівської гімназії Васильківської міської ради 

Київської області; 

Топольніцьку Богдану, ученицю 7-Б класу Чорноострівського НВК 

Хмельницької області, за світлину «Продовження роду», керівник Буяр Олена 

Петрівна; 

Душко Вікторію, ученицю Українського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Миколаївської 

області, за світлину «Країна краси і добра!», керівник Курліна Зоя Степанівна; 

Фидру Валерію, ученицю Вертокиївського ліцею, за світлину «Мрія про 

Майбутнє», керівник Мошківська Людмила Миколаївна; 

Олещук Наталію, ученицю Головинського ліцею Черняхівської селищної 

ради Житомирської області, за світлину «Україна – надія світу», керівник 

Рудюк М. Є.; 

Черниш Карину, ученицю Головинського ліцею Черняхівської селищної 

ради Житомирської області, за світлину «Не здолати!», керівник Прокопчук 

Ю.В.; 

Нагородну Наталію, вихованку гуртка «Юні друзі природи» 

Пільноолексинецької філії Опорного закладу Городоцький ліцей №2 

Хмельницької області, за світлину «Люблю українську природу», керівник 

Ринда Галина Сергіївна; 

вихованців клубу «Лідер» КУ «ЗПО «Будинок дитячої та юнацької 

творчості» Заліщицької міської ради Тернопільської області, керівники 

Анастасія Панчук, Марія Жилюк; 
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Стретович Дарину, ученицю 8 класу Меленівської гімназії Коростенського 

району Житомирської області, за світлину «Зі святом, моя квітуча ненька-

Україна!», керівник Стретович Людмила Олександрівна; 

Савчук Діану, ученицю Малолюбашанської гімназії Малолюбашанської 

сільської ради Рівненського району Рівненської області, за світлину «Україна 

понад усе», керівник Рахільчук М.С.; 

Артинюк Анастасію, ученицю Малолюбашанської гімназії 

Малолюбашанської сільської ради Рівненського району Рівненської області, за 

світлину «Українкою я народилася», керівник Рахільчук М.С.; 

Войчук Віталіну, ученицю Малолюбашанської гімназії Малолюбашанської 

сільської ради Рівненського району Рівненської області, за світлину «Ми за 

МИР», керівник Рахільчук М.С.; 

Івашинюту Дарину, ученицю Малолюбашанської гімназії 

Малолюбашанської сільської ради Рівненського району Рівненської області, за 

світлину «Перемога за нами», керівник Рахільчук М.С.; 

Янчука Владислава, учня Малолюбашанської гімназії Малолюбашанської 

сільської ради Рівненського району Рівненської області, за світлину «Перемога 

за нами», керівник Рахільчук М.С.; 

Августинович Тіну, ученицю Малолюбашанської гімназії 

Малолюбашанської сільської ради Рівненського району Рівненської області, за 

світлину «Вірю в ЗСУ», керівник Рахільчук М.С.; 

Корнійчука Іллю, учня Малолюбашанської гімназії Малолюбашанської 

сільської ради Рівненського району Рівненської області, за світлину «Єдина 

Україна», керівник Рахільчук М.С.; 

Чупринського Андрія, учня Малолюбашанської гімназії 

Малолюбашанської сільської ради Рівненського району Рівненської області, за 

світлину «Слава Україні», керівник Рахільчук М.С.; 

Чупринську Ірину, ученицю Малолюбашанської гімназії 

Малолюбашанської сільської ради Рівненського району Рівненської області, за 

світлину «Повертайтеся живими», керівник Рахільчук М.С.; 

Мазурок Олесю, вихованку Будинку творчості школярів Білогірської 

селищної ради Хмельницької області, за світлину «Молитва за Україну»; 

Тихонова Іллю, вихованця КПДЮ, учня 9 класу ЗОШ N90 м. Києва; 

учні Лабушенської гімназії Одеської області, за світлину «Рідній Україні - 

зцілення і невмирущості!»; 

Семененко Анастасію, ученицю 2-А класу Прилиманського ліцею 

Одеської області; 

 Новицьку Аліну, ученицю Погребівської гімназії Васильківської міської 

ради Київської області; 

Стерненка Вталія, учня 7-б класу с. Молога Білгород-Дністровський район 

Одеської області; 

Коваль Олександру, ученицю 2-Б класу Корнинського ліцею імені 

Свіржевського Р.П. Корнинської сільської ради Рівненського району 

Рівненської області; 
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Дебелу Юлію, вихованку ЗДО №9 «Росинка» м. Сарни Рівненської області; 

 вихованців гуртка «Юні друзі природи» Пільноолексинецької філії 

Опорного закладу Городоцького ліцею №2 Хмельницької області, за світлину 

«Люблю українську природу»; 

учнів 8-Б класу, 3 класу гімназії № 3 м. Шепетівки Хмельницької області, 

за світлини «Знаєм, хто ми, чиї діти, І хто наша мати! Ми є народ – українці! 

Україна – мати!», «Незалежна і єдина наша ненька Україна», керівники Захарец 

Світлана Миколаївна, Конюк Олена Олександрівна;  

Дігтярьову Софію, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «ART-

простір» КЗ СОР - обласний центр позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю, за світлину «Моє серденько», керівник Транкова 

Світлана Євгенівна; 

Іллющенко Поліну, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «ART-

простір» КЗ СОР - обласний центр позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю, за світлину «Моє серденько», керівник Транкова 

Світлана Євгенівна; 

Транкову Світлану, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «ART-

простір» КЗ СОР - обласний центр позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю, за світлину «Війнами втомлена та ніким нескорена», 

керівник Транкова Світлана Євгенівна; 

Чернодуба Тимура, вихованця гуртка образотворчого мистецтва КЗ СОР - 

обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, за 

світлину «Родинне око», керівник Мятенко Юрій Станіславович; 

Приходько  Єлизавету, вихованку гуртка образотворчого мистецтва КЗ 

СОР - обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, 

за світлину «Родинні руки», керівник Мятенко Юрій Станіславович;  

Савостьянова Георгія, Гарбуз Ларису, вихованців Комунального закладу 

позашкільної освіти «Одеський міський Палац дитячої та юнацької творчості», 

за світлину «Діти Благословенної Неньки -України!»; 

Корхут Софію, вихованку гуртка  «Художній  дизайн» Будинку  дітей  та  

молоді Дубенської міської ради Рівненської області, за світлину «Ми під 

захистом твоїм, Україно!», керівник Андрхів  Зінаїда  Гнатівна; 

Осипенка Назара, учня Красноградського ліцею №2 Харківської області, за 

світлину «Весняний водограй»; 

Блищик Оксану, ученицю Бишляцької гімназії Вараського району, за 

світлину «З Україною в серці»; 

учнів 5-8 класів Дубенського ліцею №1 Рівненської області, за світлину «З 

любов’ю до України», керівник Губиш Олена; 

Лазаренко Софію, вихованку гуртка «Виготовлення Сувенірів» 

Комунального закладу «Будинок дитячої творчості» Кетрисанівської сільської 

ради Кіровоградської області, за світлину «Україна – це ми», керівник Шишко 

Тетяна Василівна; 

Ільчишину Еліну, вихованку гуртка англійської мови Комунального 

закладу «Будинок дитячої творчості» Кетрисанівської сільської ради 
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Кіровоградської області, за світлину «Кохайтеся, чорнобриві та не з 

москалями», керівник Шишко Юлія Станіславівна; 

Дмитрян Ольгу, вихованку гуртка «Крою та шиття» Комунального закладу 

«Будинок дитячої творчості» Кетрисанівської сільської ради Кіровоградської 

області, за світлину «Син української землі», керівник Шкварко Людмила 

Володимирівна; 

Сівак Валерію, вихованку гуртка «Мистецтво краси» Комунального 

закладу «Будинок дитячої творчості» Кетрисанівської сільської ради 

Кіровоградської області, за світлину «Українська нація», керівник Рибачук 

Маргарита Романівна; 

Меленевича Богдана, вихованця Закарпатського обласного палацу дитячої 

та юнацької творчості «ПАДІЮН», за світлину «Материнство», керівник Надь 

Андрій Барнабашович; 

Вакарчука Дмитра, Колесник Маргариту, Коханську Юлію, Макієвського 

Максима, Мусаковську Кароліну, Мусаковського Данила, Новаковського 

Миколу, Рибакову Анну, учнів «Окнянського опорного закладу загальної 

середньої  освіти І-ІІІ ступенів Окнянської селищної ради Подільського району 

Одеської області» Малаївськлї загальної середньої школи І-ІІ ступенів, за 

світлину «Моя барвиста Україна», керівник Руснак Валентина Валеріївна; 

Шевкаленка Максима, учня 9-А класу Опорного закладу Городоцький 

ліцей №2 Хмельницької області, за світлину «Я+Ти=Україна»; 

Яригіна Дмитра, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

КПНЗ «СЮТ Довгинцівського району» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за світлину «Прапор рідної країни», керівник 

Мілевська Тетяна Петрівна; 

Кравченко Алісу,  вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

КПНЗ «СЮТ Довгинцівського району» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за світлину «Для любої матусі», керівник Мілевська 

Тетяна Петрівна; 

Коротич Арину, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

КПНЗ «СЮТ Довгинцівського району» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за світлину «Хай буде весна», керівник Мілевська 

Тетяна Петрівна; 

Литвиненко Ганну, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

КПНЗ «СЮТ Довгинцівського району» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за світлину «Прикраси для матусі», керівник 

Мілевська Тетяна Петрівна; 

Сьомочкі Софію, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

КПНЗ «СЮТ Довгинцівського району» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за світлину «Рідна Україна – матінка єдина», 

керівник Мілевська Тетяна Петрівна; 

Драчук Анну, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» КПНЗ 

«СЮТ Довгинцівського району» Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, за світлину «Дари осені», керівник Мілевська Тетяна Петрівна; 
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Мігаль Анну, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» КПНЗ 

«СЮТ Довгинцівського району» Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, за світлину «Пташина сім’я», керівник Мілевська Тетяна Петрівна; 

Столітню Богдану, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» КПНЗ 

«СЮТ Довгинцівського району» Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, за світлину «Тут моя родина», керівник Столітня Олена Олексіївна; 

Лашкул Марію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» КПНЗ «СЮТ 

Довгинцівського району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

за світлину «Моя рідна Батьківщина», керівник Столітня Олена Олексіївна; 

Кравчук Анну, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» КПНЗ «СЮТ 

Довгинцівського району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

за світлину «Україна – рідний край», керівник Столітня Олена Олексіївна; 

Титаренко Софію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» КПНЗ 

«СЮТ Довгинцівського району» Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, за світлину «Україна – моя ненька», керівник Столітня Олена 

Олексіївна; 

Ткалик Марію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» КПНЗ «СЮТ 

Довгинцівського району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

за світлину «Любов до Батьківщини», керівник Столітня Олена Олексіївна; 

Лопушнян Анастасію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» КПНЗ 

«СЮТ Довгинцівського району» Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, за світлину «Красивий щедрий рідний край», керівник Столітня Олена 

Олексіївна; 

Дмитрієва Яну, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» КПНЗ «СЮТ 

Довгинцівського району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

за світлину «Україно моя мила», керівник Столітня Олена Олексіївна; 

Фроленко Любов, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» КПНЗ 

«СЮТ Довгинцівського району» Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, за світлину «Моя рідна Батьківщина Має назву Україна», керівник 

Столітня Олена Олексіївна; 

Виливну Кіру, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» КПНЗ «СЮТ 

Довгинцівського району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

за світлину «Моя Україна — то мамина ласка», керівник Столітня Олена 

Олексіївна; 

Кириленка Романа, вихованця гуртка «Технічний дизайн» КПНЗ «СЮТ 

Довгинцівського району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

за світлину «Україна – ненька, Україна – мати», керівник Харитонова Наталя 

Миколаївна; 

Д'якову Ілону, вихованку гуртка «Технічний дизайн» КПНЗ «СЮТ 

Довгинцівського району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

за світлину «Козацькому роду нема переводу», керівник Харитонова Наталя 

Миколаївна; 

Пискуна Владислава, вихованця гуртка «Журавка» Комунального закладу 

«Центр позашкільної освіти» Губиниської селищної ради Дніпропетровської 
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області, за світлину «Чарівні україночки», керівник Міняйло Марина 

Олександрівна; 

Шепель Марію, вихованку гуртка «Журавка» Комунального закладу 

«Центр позашкільної освіти» Губиниської селищної ради Дніпропетровської 

області, за світлину «Чорнобривців насіяла мати», керівник Міняйло Марина 

Олександрівна; 

Міняйло Кіру, вихованку гуртка «Журавка» Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти» Губиниської селищної ради Дніпропетровської області, за 

світлину «Рідний край - рідна сторона», керівник Міняйло Марина 

Олександрівна; 

Груніч Валерію, ученицю Кириківського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Кириківської селищної ради Охтирського району Сумської 

області, за світлину «А ми тую червону калину підіймемо, А ми нашу славну 

Україну, гей, гей, розвеселимо!», керівник Михайленко Тетяна Миколаївна; 

Конегу Юлію, ученицю 8 класу Кириківського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Кириківської селищної ради Охтирського району Сумської 

області; 

Данілевич Єлизавету, ученицю 5 класу Комунального закладу 

«Базар’янський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» Одеської області, за світлину «Широкі 

простори України-неньки», керівник Данілевич Марія Віталіївна; 

Федорчук Ангеліну, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок – сувенірів» 

Житомирського міського центру науково – технічної творчості учнівської 

молоді, за роботу «Берегиня», керівник Наталія Черваток; 

Харченко Анастасію, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок – 

сувенірів» Житомирського міського центру науково – технічної творчості 

учнівської молоді, за роботу «Троянди для матусі», керівник Наталія Черваток; 

Фещука Юрія, вихованця гуртка «Оригамі та паперопластики» 

Житомирського міського центру науково – технічної творчості учнівської 

молоді, за роботу «За мир на нашій землі», керівник Андрій Маєвський; 

Танадай Анастасію, вихованку гуртка «Оригамі та паперопластики» 

Житомирського міського центру науково – технічної творчості учнівської 

молоді, за роботу «Листівки для наших воїнів», керівник Андрій Маєвський; 

Бобель Настю, вихованку гуртка «Оригамі та паперопластики» 

Житомирського міського центру науково – технічної творчості учнівської 

молоді, за роботу «Квітни, моя Україно», керівник Андрій Маєвський; 

  Поляк Уляну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Житомирського міського центру науково – технічної творчості учнівської 

молоді, за роботу «Спогади», керівник Альона Мінчук; 

Омельченко Анастасію, вихованку гуртка «Декоративно – образотворче 

мистецтво» Житомирського міського центру науково – технічної творчості 

учнівської молоді, за роботу «Моя велична  Україна», керівник Людмила 

Штиль – Маковська; 

Жигадло Єлизавету, вихованку гуртка «Декоративно – образотворче 

мистецтво» Житомирського міського центру науково – технічної творчості 
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учнівської молоді, за роботу «Дитинство», керівник Людмила Штиль – 

Маковська;  

Зимовець Софію, ученицю Козацького навчально-виховного комплексу 

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

Бочечківської сільської ради Конотопського району Сумської області, за роботу 

«Бажаю перемоги, моя Україно!», керівник Соколовська Ольга Михайлівна; 

Єрошину Ангеліну, ученицю Кириківського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Кириківської селищної ради Охтирського району Сумської 

області, за роботу «Соняшник – символ України», керівник Михайленко Тетяна 

Миколаївна; 

Дудареву Алісу, вихованку гуртка гурток «Етніка» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Згурівської селищної ради Київської області, за світлину 

«Оранта – берегиня неньки України», керівник Олена Коренчук; 

Григораш Радмилу, ученицю Крижанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – 

ліцей – ДНЗ» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, 

за світлину «Моя Україна», керівник Берднікова Оксана Ігорівна; 

Коваль Романа, учня Крижанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцей – 

ДНЗ» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, за 

світлину «Україна ненька», керівник Берднікова Оксана Ігорівна; 

Івахову Марію, ученицю Крижанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцей 

– ДНЗ» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, за 

світлину «З любов’ю до України», керівник Берднікова Оксана Ігорівна; 

Кузьміна Іллю, учня Крижанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцей – 

ДНЗ» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, за 

світлину «Пишу до тебе, рідна Україно!», керівник Берднікова Оксана Ігорівна; 

Міненкову Варвару, ученицю Крижанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – 

ліцей – ДНЗ» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, 

за світлину «Моя земля! Моя Україна!», керівник Берднікова Оксана Ігорівна; 

Резнікова Максима, учня Крижанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцей 

– ДНЗ» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, за 

світлину «Україна – мати!», керівник Берднікова Оксана Ігорівна; 

Солодовникова Дениса, учня Крижанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – 

ліцей – ДНЗ» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, 

за світлину «Світу – МИР!», керівник Берднікова Оксана Ігорівна; 

Фещенка Іллю, учня Крижанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцей – 

ДНЗ» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, за 

світлину «Вірю в Україну», керівник Берднікова Оксана Ігорівна; 

Воротову Надію, ученицю Крижанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – 

ліцей – ДНЗ» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, 

за світлину «Мила Україно, люблю тебе, ненька!», керівник Берднікова Оксана 

Ігорівна; 

Станчеву Карину, ученицю Крижанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – 

ліцей – ДНЗ» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, 
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за світлину «Моя Україна – сильна та незалежна!», керівник Берднікова Оксана 

Ігорівна; 

Булану Аліну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Комунального 

багатопрофільного закладу  позашкільної освіти «Мистецька школа» 

Буринської міської ради, за світлину «Берегиня - мати», керівник Горбач 

Антоніна Степанівна; 

Суліменко Дарину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Комунального багатопрофільного закладу  позашкільної освіти «Мистецька 

школа» Буринської міської ради, за світлину «Ненька - Україна», керівник 

Горбач Антоніна Степанівна; 

Козинець Лідію, вихованку гуртка «Петріківський розпис» Комунального 

багатопрофільного закладу  позашкільної освіти «Мистецька школа» 

Буринської міської ради, за світлину «Заступниця», керівник Горбач Антоніна 

Степанівна; 

Здоровцову Поліну, вихованку Комунального багатопрофільного закладу  

позашкільної освіти «Мистецька школа» Буринської міської ради, за світлину 

«Радість», керівник Науменко Валентина Анатоліївна; 

Ковальчук Поліну, вихованку Комунального багатопрофільного закладу  

позашкільної освіти «Мистецька школа» Буринської міської ради, за світлину 

«Маленька берегиня», керівник Науменко Валентина Анатоліївна; 

Нікітенко Тетяну, вихованку гуртка «Театральна студія» Центру 

позашкільної освіти Великосеверинівської сільської ради Кропивницького 

району Кіровоградської області, за світлину «Велика єдина родина - Україна», 

керівник Поліщук Світлана Миколаївна; 

Ніколайчук Ірину, ученицю ОЗ «Люхчанський ліцей» Сарненського 

району Рівненської області, за світлину «Україна-Мати», керівник Заєць Ольга 

Петрівна; 

Зінченка Андрія, учня Красноградського ліцею № 2 Красноградської 

міської ради Харківської області, за світлину «Рідний край», керівник Мельник 

Інна Миколаївна; 

Демчук Дарину, ученицю Квасилівського професійного ліцею Рівненської 

області, за світлину «Діти України», керівник Сокальська К.М.; 

Васильєву Поліну, ученицю гуртка «Комп`ютерна грамота» Комунального 

закладу «Богодухівський центр дитячої та юнацької творчості» Богодухівської 

міської ради Харківської області, за світлину «Моя Україна», керівник Олена 

Соловйова; 

Дерябіну Єву, вихованку танцювального колективу «Дзвіночок» 

Комунального закладу «Богодухівський центр дитячої та юнацької творчості» 

Богодухівської міської ради Харківської області, за світлину «Україна єдина», 

керівник Алла Курко-Дерябіна; 

Хомич Дар’ю, ученицю Станишівського ліцею Житомирської області, за 

світлину «Ми – народ, навіки разом, нас не роз’єднати»; 
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вихованці гуртка «Джура», сім´ю Шульгачів КЗ «Привільненський ліцей» 

Привільненської ТГ Дубенського району Рівненської області, за світлину 

«Велика родина славної неньки», керівник Кіриченко Р.М.; 

Дементьєва Євгенія,  представника парламенту дітей Петрівської ТГ КЗ 

«Петрівський центр дитячої та юнацької творчості» Кіровоградської області, за 

світлину «Ми квіти в вінку України», керівник Дементьєва Наталія Василівна; 

Гавриленко Вікторію, вихованку гуртка «Сувенір» Побузького центру 

дитячої та юнацької творчості Побузької селищної ради Кіровоградської 

області, за світлину «Моя барвиста Україна», керівник Гавриленко Вікторія 

Олексіївна; 

Матвієць Анну, вихованку гуртка «Юні фотоаматори» Рівненського 

міського центру творчості учнівської молоді, за світлину «Об’єднаймось у 

дружню родину, від Карпат і до Кримських висот!», керівник Ясковець Валерія 

Олександрівна; 

вихованці гуртка художньо-естетичного напряму «Петриківський розпис» 

Комунального закладу Андріяшівської сільської ради - центр позашкільної 

освіти та роботи з талановитою молоддю Сумської області, за світлину «Я 

люблю Україну!», керівник Носенко Валентина Василівна; 

Степанчук Лілію, ученицю 6 класу Звіздівського ліцею Головинської 

сільської ради Рівненського району Рівненської області, за світлину «Ти у мене 

єдина», керівник Мирончук О.М.; 

вихованці хореографічного колективу «Радість» Комунального закладу 

«Середино-Будський Центр дитячої та юнацької творчості» Середино-Будської 

міської ради, за світлину «Поліський наш край», керівник Фещенко Лариса 

Іванівна; 

Мостова Владислава, вихованця комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Клеванської селищної ради Рівненського району 

Рівненської області, за світлину «За синєє небо, за жовте колосся боротися 

треба, щоб щастя було!», керівник Мостов Петро Миколайович; 

Судука Дмитра, учня Мукшо-Китайгородського ліцею (зі структурними 

підрозділами  гімназія та початкова школа) Слобідсько-Кульчієвецької 

сільської ради Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, за 

світлину «Люблю мою Україну», керівник Копачинська Галина Орестівна; 

Халамовську Маргариту, ученицю Городненського закладу загальної 

середньої освіти Одеської області, за світлину «Наші діти – це квіти України!», 

керівники Алавацька Ірина Іванівна, Димитрова Олена Анатоліївна; 

Шлопак Марію, Іорданову Валерію, учениць Городненського закладу 

загальної середньої освіти Одеської області, за світлину «А ми нашу славну 

Україну розвеселимо», керівники Алавацька Ірина Іванівна, Димитрова Олена 

Анатоліївна; 

Константинова Євгена, Гайдаржи Марію, учеників Городненського 

закладу загальної середньої освіти Одеської області, за світлину «Хай всі татусі 

повертаються живими!», керівники Алавацька Ірина Іванівна, Димитрова Олена 

Анатоліївна; 
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Мінковську Олену, Мінковську Аліну, учениць Городненського закладу 

загальної середньої освіти Одеської області, за світлину «Усміхнені діти - 

щасливе життя», керівники Алавацька Ірина Іванівна, Димитрова Олена 

Анатоліївна; 

Учні 6 класу Городненського закладу загальної середньої освіти Одеської 

області, за світлину «Ми – майбутнє твоє, Україно!», керівники 

Алавацька Ірина Іванівна, Димитрова Олена Анатоліївна; 

Добровольського Артема, вихованця гуртка історичне краєзнавство 

Комунального закладу «Гайворонський Центр дитячої та юнацької творчості» 

Кіровоградської області, за світлину «Лани – неньки України!»; 

Пономаренка Владислава, вихованця гуртка історичне краєзнавство 

Комунального закладу «Гайворонський Центр дитячої та юнацької творчості» 

Кіровоградської області, за світлину «Та, що дає життя»; 

Бугайчук Дар’ю, ученицю Рівненського навчально-виховного комплексу 

№26, за світлину «Україна – це я!»; 

Шикунець Артема, учня Рівненської спеціалізованої школи №15 

Рівненської міської ради, за світлину «Моя Україна! Люблю її! Крапка!»; 

Cемренко Кіру, ученицю 9 класу Яковлівської ОЗЗСО Одеської області, за 

світлину «Мій Янгол – Охоронець Моя ненька», керівник Ганган Тетяна 

Сергіївна; 

Щербатюк Ксенію, ученицю 8 класу Яковлівської ОЗЗСО Одеської 

області, за світлину «Я донька найкращої матері», керівник Ганган Тетяна 

Сергіївна; 

Древняк Мар`яну, ученицю Антонінського ліцею Антонінської селищної 

ради Хмельницької області, за світлину «Свята мати – Україна», керівник 

Козютинська Наталія Юріївна; 

Вовк Уляну, ученицю Антонінського ліцею Антонінської селищної ради 

Хмельницької області, за світлину «Україна – як мати єдина!», керівник 

Козютинська Наталія Юріївна; 

Древняк Аліну, ученицю Антонінського ліцею Антонінської селищної 

ради Хмельницької області, за світлину «Повертайтесь живими, солдати  на вас 

чекає Україна – мати», керівник Козютинська Наталія Юріївна; 

Криворучку Давида, учня Антонінського ліцею Антонінської селищної 

ради Хмельницької області, за світлину «Україна – мати, її Ангели будуть 

завжди оберігати», керівник Козютинська Наталія Юріївна; 

Венглюка Назара, учня Антонінського ліцею Антонінської селищної ради 

Хмельницької області, за світлину «Проводжає Україна – мати свого сина рідну 

землю захищати», керівник Козютинська Наталія Юріївна; 

Свірідкіна Романа, Свірідкіна Олександра, учнів Новослобідського НВК 

Сумської області, за світлину «Мамина надія», керівник Соколова О.І.; 

Свиридкіну Ольгу, Пушкарь Владислава, учнів Новослобідського НВК 

Сумської області, за світлину «Біля матусі добре», керівник Гудімова О.І.; 

Бунякіна Ігоря, учня Новослобідського НВК Сумської області, за світлину 

«Вдячний син», керівник Гудімова О.І.; 
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Ворону Вікторію, учениця Новослобідського НВК Сумської області, за 

світлину «Найкращі в світі – я і мама», керівник Соколова О.І.; 

Зюзько Марію, учениця Новослобідського НВК Сумської області, за 

світлину «І буде весна», керівник Зюзько О.О.; 

Костиріну Валерію, учениця Новослобідського НВК Сумської області, за 

світлину «Безкраї поля України», керівник Чернякова Л.О.; 

Купченко Наталію, Жердєву Юлію, учениць Новослобідського НВК 

Сумської області, за світлину «… і свого не цурайтесь», керівник Парфенюк 

М.М.; 

Мілікова Микиту, учня Новослобідського НВК Сумської області, за 

світлину «В теплих обіймах», керівник Соколова О.І.; 

Нішту Марію, Нішту Олега, учнів Новослобідського НВК Сумської 

області, за світлину «Щасливе дитинство», керівник Зюзько О.О.; 

Тверитінову Юлію, ученицю Новослобідського НВК Сумської області, за 

світлину «Мама – це значить життя», керівник Парфенюк М.М.; 

Голяка Богдана, вихованця комунального закладу «Устинівський Будинок 

дитячої та юнацької творчості» Кіровоградської області; 

Білого Данила, учня 8 класу Рівнянського ліцею №5 Новоукраїнського 

району Кіровоградської області; 

Бричку Софію, вихованку ЦДЮТ Рокитнівської селищної ради Рівненської 

області, за світлину «Букет для мами»; 

Ярову Анастасію, ученицю Саливінківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Київської 

області;  

Шеремету Мирославу, ученицю Дубенського ліцею №7 Рівненської 

області; 

вихованці БТДЮ Красилівської міської ради Хмельницької області; 

учні 4 класу Немичинецької ЗОШ І-ІІ ступенів Хмельницької області; 

Манжулу Мілану, вихованку КЗ ПЦДЮТ смт. Петрове Кіровоградської 

області; 

вихованці гуртка «Райдуга» Теплодарського будинку дитячої та юнацької 

творчості Одеської області, за світлину «Діти України за мир»;  

Савчук Дарину, ученицю ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Славути Хмельницької 

області, ха світлину «Доброго вечора, ми з України»; 

Шевченко Лілію, ученицю Салганської філії І-ІІ ст. ОЗ «Шабівський ЗЗСО 

І-ІІІ ст.» Білгород-Дністровського району Одеської області, за світлину «Я 

люблю Україну!»; 

Ахрамєєву Поліну, ученицю Салганської філії І-ІІ ст. ОЗ «Шабівський 

ЗЗСО І-ІІІ ст.» Білгород-Дністровського району Одеської області, за світлину 

«В обіймах неньки України»; 

Олійника Івана, Олійника Дмитра, учнів Салганської філії І-ІІ ст. ОЗ 

«Шабівський ЗЗСО І-ІІІ ст.» Білгород-Дністровського району Одеської області, 

за світлину «За крок до Перемоги!»; 



39 

 

Гушан Марію, ученицю Салганської філії І-ІІ ст. ОЗ «Шабівський ЗЗСО І-

ІІІ ст.» Білгород-Дністровського району Одеської області, за світлину «Це моє 

небо, це моя земля!»; 

Власенко Ольгу, ученицю Салганської філії І-ІІ ст. ОЗ «Шабівський ЗЗСО 

І-ІІІ ст.» Білгород-Дністровського району Одеської області, за світлину «Ми – 

козацького роду!»; 

Мунтяну Даніїла, учня Салганської філії І-ІІ ст. ОЗ «Шабівський ЗЗСО І-ІІІ 

ст.» Білгород-Дністровського району Одеської області, за світлину «Я – 

частинка України!»; 

Ткач Уляну, ученицю Салганської філії І-ІІ ст. ОЗ «Шабівський ЗЗСО І-ІІІ 

ст.» Білгород-Дністровського району Одеської області, за світлину «Доброго 

ранку! Ми з України!» 

Ахрамєєву Ірину, ученицю Салганської філії І-ІІ ст. ОЗ «Шабівський ЗЗСО 

І-ІІІ ст.» Білгород-Дністровського району Одеської області, за світлину 

«Гостинна Україна!»; 

Сулейманова Кирила, учня Салганської філії І-ІІ ст. ОЗ «Шабівський ЗЗСО 

І-ІІІ ст.» Білгород-Дністровського району Одеської області, за світлину «Усе 

буде Україна!»; 

 Одинець Яну, ученицю Салганської філії І-ІІ ст. ОЗ «Шабівський ЗЗСО І-

ІІІ ст.» Білгород-Дністровського району Одеської області, за світлину «Козачка 

Яна»; 

Кружкова Андрія, учня Салганської філії І-ІІ ст. ОЗ «Шабівський ЗЗСО І-

ІІІ ст.» Білгород-Дністровського району Одеської області, за світлину 

«Подарунок неньці!»; 

Самборську Евгенію, ученицю Салганської філії І-ІІ ст. ОЗ «Шабівський 

ЗЗСО І-ІІІ ст.» Білгород-Дністровського району Одеської області, за світлину 

«На крилах України»; 

Сулейманова Богдана, учня Салганської філії І-ІІ ст. ОЗ «Шабівський 

ЗЗСО І-ІІІ ст.» Білгород-Дністровського району Одеської області, за світлину 

«Україна – мати!»; 

Сороку Анатолія, учня Салганської філії І-ІІ ст. ОЗ «Шабівський ЗЗСО І-ІІІ 

ст.» Білгород-Дністровського району Одеської області, за світлину «Україна – 

це ми!»; 

Коваль Євгенію, 10кл., вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Малинського міського центру дитячої та юнацької творчості Житомирської 

області, за світлину «Рідна Україна», керівник Коваль Ольга Анатоліївна; 

Серховець Дмитра, учня 2-Б класу Рафалівського ліцею Рівненської 

області, за світлину «Майбутнє нації в руках матерів»; 

Чемерис Дарину, вихованку студії петриківського розпису Дитячого 

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

«Птах свободи», керівник Петрик Ірина Василівна; 

Черниш Софію, вихованку творчого об'єднання «Імпульс» Міського 

комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої творчості 
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«Надія» Дніпропетровської області, за світлину «Маленькі україночки», 

керівник Колеснік Алла Василівна; 

Слєпова Кирила, вихованця творчого об'єднання «Імпульс» Міського 

комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої творчості 

«Надія» Дніпропетровської області, за світлину «Наша надія і опора», керівник 

Колеснік Алла Василівна; 

учні 9-А класу Опорного закладу Городоцький ліцей №2 Хмельницької 

області, за світлину «Україна – це ми!!!»; 

учні СЗОШ №17 м. Бердичів Житомирської області, за світлину «Малюю 

матусю й до неї горнуся», керівник Солом’яна Ж.В.; 

Сомборську Софію, вихованку гуртка «Юні квітникарі» комунального 

закладу «Дитячий екологічний центр» Кам’янської міської ради 

Дніпропетровської області, за світлину «Під крилами надії», керівник 

Сомборська Наталія Петрівна; 

Володіну Анну, вихованку гуртка «Природа рідного краю» комунального 

закладу «Дитячий екологічний центр» Кам’янської міської ради 

Дніпропетровської області, за світлину «З любов’ю до України», керівник 

Земскова Людмила Олександрівна; 

Рибіцьку Нелю, ученицю Хоровецького ліцею Хмельницької області, за 

світлину «Україна – соборна країна»; 

Зюбрівську Злату, ученицю 3-А класу Опорного закладу Городоцького 

ліцею №2 Городоцької міської ради Хмельницької області, за світлину «Серце 

моє - Україна!!!»; 

Подкопаєву Анну, ученицю11-А класу КЗ «Злинський ліцей» Злинської 

сільської ради Кіровоградської області, за світлину «З чистих джерел», 

керівник Познякова Тетяна Олександрівна; 

Іванову Крістіну, ученицю 10 класу КЗ «Злинський ліцей» Злинської 

сільської ради Кіровоградської області, за світлину «Чарівна й світла українська 

пісня», керівник Познякова Тетяна Олександрівна; 

Сідінюк Софію, ученицю 6 класу КЗ «Злинський ліцей» Злинської 

сільської ради Кіровоградської області, за світлину «А ми бажаєм вам добра!», 

керівник Познякова Тетяна Олександрівна; 

Бондарчук Аліну, ученицю Кожухівського ліцею Коростенського району 

Житомирської області, за світлину «Золота квітка Полісся», керівник Бутрик 

Альона Григорівна; 

Пантелєєва Сергія, учня 8-Б класу Арцизького ліцею №4 з початковою 

школою та гімназією Одеської області, за світлини «Ми діти України», «Одеса-

перлина України!», керівник Данилова Маріанна Василівна; 

Дуняк Анну, Дуняк Анастасію, учениць 5-А класу Арцизького ліцею №4 з 

початковою школою та гімназією Одеської області, за світлину «Моя ненька –

Україна», керівник Данилова Маріанна Василівна; 

Челак Камілу, ученицю Арцизького ліцею №4 з початковою школою та 

гімназією Одеської області, за світлину «Все буде Україна!», керівник 

Данилова Маріанна Василівна; 
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Бикову Софію, ученицю 1-А класу Арцизького ліцею №4 з початковою 

школою та гімназією Одеської області, за світлину «Вишневий гай», керівник 

Данилова Маріанна Василівна; 

Чистякову Анастасію, ученицю Арцизького ліцею №4 з початковою 

школою та гімназією Одеської області, за світлину «А я просто українка, 

україночка!», керівник Данилова Маріанна Василівна; 

вихованці танцювального гуртка «Лілея» Будинку дитячої та юнацької 

творчості смт. Велика Писарівка Сумської області, за світлину «Разом - до 

Перемоги!!!», керівник Курило С. М.; 

Мороз Тетяну, вихованку гуртка «Юний хдожник» Будинку дитячої та 

юнацької творчості смт. Велика Писарівка Сумської області, за світлину 

«Садок вишневий коло хати -а там чекає завжди мене мати», керівник 

Артюшенко Т. М.; 

вихованці Будинку дитячої та юнацької творчості смт. Велика Писарівка 

Сумської області, за світлину «А наш народ — одна свята родина, 

А кожен з нас в родині цій дитя», керівник Курило С. М.; 

Подпрятову Ольгу, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості               

смт. Велика Писарівка Сумської області, за світлину «Матусю моя рідненька!», 

керівник Артюшенко Т. М.; 

 Курило Ольгу, студентку ХНУ ім. Каразіна м.Харків, за світлину «У світі 

— УКРАЇНЦІ нам ім’я!», керівник Курило С. М.; 

Іпатій Роксану, ученицю Плавнінського ЗЗСО Ренійської міської ради 

Одеської області, за світлину «Квітуча Весна», керівник Парфірова Л.С.; 

Дію Емілію, ученицю Плавнінського ЗЗСО Ренійської міської ради 

Одеської області, за світлину «Моя громада-це хліб», керівник Дімова В.М.; 

учні школи Плавнінського ЗЗСО Ренійської міської ради Одеської області, 

за світлину «Шкільна родина-Моя Україна!», керівник Парфірова Л.С.; 

Коржовського Ол., учня Плавнінського ЗЗСО Ренійської міської ради 

Одеської області, за світлину «Єдність неньки України», керівник Парфірова 

Л.С.; 

Дубіцьку Єлизавету, ученицю 10 класу Полонського НВК№2 «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №7 -ДНЗ» Хмельницької області, за світлину «Мамо, я ще школярка», 

керівник Салюк Н.І.; 

Шаткуна Дениса, учня 10 класу Полонського НВК№2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№7 -ДНЗ» Хмельницької області, за світлину «Моя люба, мамо!», керівник 

Салюк Н.І.; 

Федченко Іванну, ученицю 10 класу Полонського НВК№2 «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №7 -ДНЗ» Хмельницької області, за світлину «Моя мила і люба 

матуся!!!», керівник Салюк Н.І.; 

Шуляк Анастасію, ученицю 9-б класу Полонського НВК№2 «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №7 -ДНЗ» Хмельницької області, за світлину «Моя мамуся», керівник 

Салюк Н.І.; 
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Безпяткову Діану, ученицю 9-б класу Полонського НВК№2 «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №7 -ДНЗ» Хмельницької області, за світлину «Відпочинок», керівник 

Салюк Н.І.; 

Матвійчук Ольгу, ученицю 9-б класу Полонського НВК№2 «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №7 -ДНЗ» Хмельницької області, за світлину «Родина», керівник 

Салюк Н.І.; 

Сінчук Яну, ученицю 11 класу Полонського НВК№2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№7 -ДНЗ» Хмельницької області, за світлину «Я і моя матуся», керівник Салюк 

Н.І.; 

Гринів Анну, ученицю 11 класу Полонського НВК№2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№7 -ДНЗ» Хмельницької області, за світлину «Моя рідна, нене!», керівник 

Салюк Н.І.; 

Махиню Анну, виховагку «Народного художнього колективу» студії 

естрадного співу «Дивограй» обласного Будинку художньої творчості                        

м. Миколаїв, за світлину «Молитва за Україну»; 

Пихлюк Крістіну, ученицю Колубаївської  гімназії Гуменецької сільської 

ради Хмельницької області, за світлину «Моя Батьківщина», керівник 

Грохольська О.П.; 

Гаврилова Нікіту, учня Колубаївської  гімназії Гуменецької сільської ради 

Хмельницької області, за світлину «Світле майбутнє», керівник Грохольська 

О.П.; 

 Фікс Костянтина, учня Колубаївської  гімназії Гуменецької сільської ради 

Хмельницької області, за світлину «Майбутнє у наших руках», керівник Фікс 

Г.Л.; 

Фікс Ірину, ученицю Колубаївської  гімназії Гуменецької сільської ради 

Хмельницької області, за світлину «Краса навколо нас», керівник Фікс Г.Л.; 

Лауту Каріну, ученицю Колубаївської  гімназії Гуменецької сільської ради 

Хмельницької області, за світлину «Щирість українських сердець», керівник 

Фікс Г.Л.; 

Лісовську Дарію, ученицю Колубаївської  гімназії Гуменецької сільської 

ради Хмельницької області, за світлину «Краса рідного краю», керівник Фікс 

Г.Л.; 

Комисливу Ангеліну, Кишку Анастасію, учениць Немичинецької ЗОШ І-ІІ 

ступенів Хмельницької області, за світлину «Мати-Україно, ти одна у нас!», 

керівник Цімар Галина Петрівна; 

Косован Зоряну, ученицю 2- Б класу Криворізької загальноосвітньої школи 

№108, за світлину «Співуча Україна»; 

Луговець Івана, учня 1-Г класу Криворізької загальноосвітньої школи 

№108, за світлину «Квітуча Україна»; 

вихованців гуртка «М’яка іграшка» Комунального закладу «Центр дитячої 

творчості м. Тернівка», за світлину «Моя країна-Україна», керівник Валєєва 

Оксана Вікторівна; 
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Оловян Софію, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Комунального закладу 

«Центр дитячої творчості м. Тернівка», за світлину «У кожнім «Я»-частинка 

України», керівник Валєєва Оксана Вікторівна; 

Сябрюк Катерину, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Комунального 

закладу «Центр дитячої творчості м. Тернівка», за світлину «У рідному краї і 

серце співає», керівник Валєєва Оксана Вікторівна; 

учнів 9-А класу Борівського ліцею Зарічненської селищної ради 

Вараського району Рівненської області, за світлину «Україна моя вишивана»; 

Панасюк Олександру, ученицю 9 класу Чорнивідського ліцею 

Хмельницької області, за світлину «Молюсь за тебе, Україно!», керівник 

Мельничук Наталія Михайлівна; 

Басенко Віолетту, ученицю Опорного закладу освіти «Першотравневий 

ліцей» Визирської сільської ради Одеського району Одеської області, за 

світлину «З Україною в серці», керівник Кіркеян Наталія; 

Дружиніна Владислава, учня Опорного закладу освіти «Першотравневий 

ліцей» Визирської сільської ради Одеського району Одеської області, за 

світлину «Краса мого краю», керівник Кіркеян Наталія; 

Тертичного Дмитра, учня Опорного закладу освіти «Першотравневий 

ліцей» Визирської сільської ради Одеського району Одеської області, за 

світлину «Серце для України», керівник Кіркеян Наталія; 

Максимову Катерину, ученицю Опорного закладу освіти 

«Першотравневий ліцей» Визирської сільської ради Одеського району Одеської 

області, за світлину «Я маленька Україночка», керівник Кіркеян Наталія; 

Артеменко Софію, ученицю Опорного закладу освіти «Першотравневий 

ліцей» Визирської сільської ради Одеського району Одеської області, за 

світлину «Я дочка Українського народу», керівник Кіркеян Наталія; 

Лафінчука Івана, учня 2 класу філії опорного закладу освіти Кустовецького 

ліцею Воробіївської початкової школи Хмельницької області, за світлину «Це 

просто мама»; 

Березнюк Яну, учениця 2 класу філії опорного закладу освіти 

Кустовецького ліцею Воробіївської початкової школи Хмельницької області, за 

світлину «Я і мама»; 

Журавель Дар’ю, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Школа журналістики» Обласного Будинку художньої творчості Миколаївської 

обласної ради, за світлину «Жовто-блакитна любов», керівник Вікторія 

Панченко; 

Дідух Аліну, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

хореографічного гуртка народного танцю «Чарівний чобіток» Комунального 

закладу «Запорізький обласний центр художньо-естетичної творчості 

учнівської молоді» Запорізької обласної ради, за світлину «Моя квітуча 

Україна», керівник Пожидаєва Світлана Іванівна; 

Юрину Маргариту, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

хореографічного гуртка народного танцю «Чарівний чобіток» Комунального 

закладу «Запорізький обласний центр художньо-естетичної творчості 
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учнівської молоді» Запорізької обласної ради, за світлину «Ненька моя Україна 

ти гарна, як весна», керівник Пожидаєва Світлана Іванівна; 

Пожидаєву Єву, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

хореографічного гуртка народного танцю «Чарівний чобіток» Комунального 

закладу «Запорізький обласний центр художньо-естетичної творчості 

учнівської молоді» Запорізької обласної ради, за світлину «Пісні моєї України», 

керівник Пожидаєва Світлана Іванівна; 

Апанасову Вікторію, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

хореографічного гуртка народного танцю «Чарівний чобіток» Комунального 

закладу «Запорізький обласний центр художньо-естетичної творчості 

учнівської молоді» Запорізької обласної ради, за світлину «Добрий ранок моя 

Україно!», керівник Пожидаєва Світлана Іванівна; 

Дідух Діану, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

хореографічного гуртка народного танцю «Чарівний чобіток» Комунального 

закладу «Запорізький обласний центр художньо-естетичної творчості 

учнівської молоді» Запорізької обласної ради, за світлину «Це моя Україна!», 

керівник Пожидаєва Світлана Іванівна; 

 Кущ Поліну, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

хореографічного гуртка народного танцю «Чарівний чобіток» Комунального 

закладу «Запорізький обласний центр художньо-естетичної творчості 

учнівської молоді» Запорізької обласної ради, за світлину «Щасливе 

дитинство!», керівник Пожидаєва Світлана Іванівна;  

Раскіну Світлану, Раскіну Віру, Раскіна Дмитра, вихованців «Народного 

художнього колективу» ансамблю спортивного бального танцю «НЮАНС» 

Обласного будинку художньої творчості м. Миколаєва, за світлину «Усі наші 

сили та натхнення для тебе – наша рідна Україна-мати!»; 

учнів 9-А класу Опорного закладу Городоцького ліцею №2 Хмельницької 

області, за світлину «Україна – це ми!!!»; 

Головатюка Михайла, вихованця гуртка «Право» Вишнівського центру 

творчості дітей та юнацтва, за світлину «Україна, така рідна», керівник 

Головатюк Раїса Сергіївна; 

Парфірова Михайла, Мальчеву Вікторію, Беркуцю Анастасію, Булгар 

Михайла, Бондар Вероніку, учнів Котловинського закладу загальної середньої 

освіти Ренійської міської ради Одеської області, за світлину «Ми діти твої, 

Україно!», керівник Парфірова Оксана Іванівна; 

Білецьку Поліну, ученицю 5-А класу Одеського ліцею №63, за світлину «З 

шаною нашим захисникам!», керівник Годулян Лариса Олександрівна; 

Крамаренка Олександра, вихованця гуртка «Театральне мистецтво» 

Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості  Долинської 

міської ради» Кіровоградської області, за світлину «Зв'язок поколінь»; 

Данчу Віталію, вихованку гуртка «Художня вишивка» Комунального 

закладу позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» 

Закарпатської області, за світлину «Боже, збережи Україну», керівник 

Ференцик Оксана Іванівна; 
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Петраш Андріану, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Комунального закладу позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької 

творчості «Сузір’я» Закарпатської області, за світлину «Янгол-охоронець 

України», керівник Петраш Світлана Михайлівна; 

Петраша Данієла, вихованця гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Комунального закладу позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької 

творчості «Сузір’я» Закарпатської області, за світлину «Повчання матері», 

керівник Петраш Світлана Михайлівна; 

Чулей Ярослава, вихованця гуртка «Народна творчість» Комунального 

закладу позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» 

Закарпатської області, за світлину «Берегиня роду», керівник Петраш Світлана 

Михайлівна; 

Попадинець Наталію, вихованку гуртка «Народна творчість» 

Комунального закладу позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької 

творчості «Сузір’я» Закарпатської області, за світлину «Україна - молода і 

незалежна», керівник Кострець Ганна Василівна; 

Седлярову Олександру, вихованку гуртка «Чарівні візерунки» Центру 

дитячої та юнацької творчості «ЗОРІТ» Новоукраїнської міської ради 

Кіровоградської області, за світлину «Українська красуня», керівник Нероба 

Світлана Анатоліївна; 

Мельніченко Аделію, вихованку гуртка «Чарівні візерунки» Центру 

дитячої та юнацької творчості «ЗОРІТ» Новоукраїнської міської ради 

Кіровоградської області, за світлину «Смерекова хата», керівник Нероба 

Світлана Анатоліївна; 

Єфімова Єгора, вихованця гуртка «Чарівні візерунки» Центру дитячої та 

юнацької творчості «ЗОРІТ» Новоукраїнської міської ради Кіровоградської 

області, за світлину «Там де нині квітнуть маки, Будуть проростати злаки», 

керівник Нероба Світлана Анатоліївна; 

Олійничук Євангеліну, вихованку гуртка «Тістопластика» Центру 

позашкільної освіти Овідіопольської селищної ради Одеської області, за 

світлину «Україна переможе!», керівник Олійничук Інна Миколаївна; 

Михайлицьку Наталію, ученицю Карасинської гімназії Рівненської області, 

за світлину «Ми – діти України, хлопці та дівчата, нашу рідну Україну, будем 

прославляти!»; 

вихованців гуртка ПТМ Миколаївського ОЦНТТУМ, за світлину «Хай 

квітне щаслива моя Україна! Вітчизна, як Мати у світі одна!», керівник Іванова 

О.А.; 

вихованців гуртка «Виготовлення сувенірів» Миколаївського ОЦНТТУМ, 

за світлину «Пам’ятаю якого я роду! Україна у серці – одна!», керівник 

Карпенко О.Г.; 

Головко Анюту, вихованку гуртка раннього розвитку дитини «Фіксики» 

Миколаївського ОЦНТТУМ, за світлину «Мамине свято», керівник Гозян Н.І.; 

Кулинич Юлію, вихованку гуртка ПТМ Миколаївського ОЦНТТУМ, за 

світлину «Мати Україна», керівник Штикер О.А.; 
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Кулинича Тихона, вихованця гуртка ПТМ Миколаївського ОЦНТТУМ, за 

світлину «Для мене єдині Мати і Україна», керівник Штикер О.А.; 

Тимченка Ігоря, вихованця гуртка ПТМ Миколаївського ОЦНТТУМ, за 

світлину «Український краєвид», керівник Штикер О.А.; 

Онищук Поліну, вихованку гуртка ПТМ Миколаївського ОЦНТТУМ, за 

світлину «Мама», керівник Штикер О.А.; 

Шамрай Мілену, вихованку гуртка «Петриківський розпис» 

Миколаївського ОЦНТТУМ, за світлину «Голуб миру», керівник Шамрай С.В.; 

Соловій Марину, вихованку гуртка «Петриківський розпис» 

Миколаївського ОЦНТТУМ, за світлину «Мамина краса», керівник Шамрай 

С.В.; 

вихованці гуртка «Петриківський розпис» Миколаївського ОЦНТТУМ, за 

світлину «День матері», керівник Шамрай С.В.; 

Терещенко Маргариту, ученицю 1 класу спеціалізованої школи №10                    

 I-III ступенів ім. льотчиків-космонавтів Г.Т. Добровольского та Г.С. Шоніна                   

м. Одеси, керівник Дакус Анастасія Сергіївна; 

вихованці історико-краєзнавчого гуртка «Рідний край» спеціалізованої 

школи №10 I-III ступенів ім. льотчиків-космонавтів Г.Т. Добровольского та                       

Г.С. Шоніна м. Одеси, керівник Яроменко Ольга Василівна; 

Корх Ніколь, ученицю 4 класу спеціалізованої школи №10 I-III ступенів  

ім. льотчиків-космонавтів Г.Т. Добровольского та Г.С. Шоніна м. Одеси, 

керівник Дакус Анастасія Сергіївна; 

Бесську Марію, ученицю 5 клас спеціалізованої школи №10 I-III ступенів  

ім. льотчиків-космонавтів Г.Т. Добровольского та Г.С. Шоніна м. Одеси, 

керівник Дакус Анастасія Сергіївна; 

Дяченко Кіру, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Первомайського ЦНТТУМ Миколаївської області, за світлину «Мамине 

щастя», керівник Баранська Ольга Анатоліївна; 

Лутінську Юлію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Первомайського ЦНТТУМ Миколаївської області, за світлину «Вільна 

Україна», керівник Доброва Лариса Леонідівна; 

Писаренко Марію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Первомайського ЦНТТУМ Миколаївської області, за світлину «Мати-

берегиня», керівник Доброва Лариса Леонідівна; 

Петрик Ірину, студентку 1 курсу освітнього рівня «магістр», спеціальність 

«образотворче мистецтво» Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова м.Київ, за світлину «І буде син, і буде мати, і будуть люди 

на землі», керівник Шалварова Катерина Станіславівна; 

Цьопича Дмитра, учня ліцею № 25 м. Житомир, за світлину «Безкраї 

простори моєї країни!!!!!»; 

Шинковенко Марину, ученицю Оникіївського ліцею Марянівської 

сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області, за світлину 

«Вільні», керівник Прилипко Л.В.; 
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Котькало Олександру, вихованку гуртка образотворчого мистецтва 

«Яскрава палітра» Великочернеччинського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Сумської 

міської ради, за світлину «Квітуча Україна», керівник Обравит Інна 

Анатоліївна; 

Помощнікову Дар’ю, вихованку гуртка образотворчого мистецтва 

«Яскрава палітра» Великочернеччинського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Сумської 

міської ради, за світлину «Червона калина», керівник Обравит Інна 

Анатоліївна; 

Марченко Єлизавету, вихованку гуртка образотворчого мистецтва 

«Яскрава палітра» Великочернеччинського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Сумської 

міської ради, за світлину «Україна», керівник Обравит Інна Анатоліївна; 

Колісніченко Нелю, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Яскрава 

палітра» Великочернеччинського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Сумської міської ради, за 

світлину «З вірою в Україну», керівник Обравит Інна Анатоліївна; 

Задорожну Валерію, ученицю Гвардійського НВК Хмельницької області, 

за світлину «Козак»; 

Петрука Мирослава, учня Ленковецького ліцею Хмельницької області, за 

світлину «Рідна Україна-ненька»; 

Петрова Любомира, учня Ленковецького ліцею Хмельницької області, за 

світлину «Мирне небо в очах дитини»; 

Ковальчука Богдана, учня Ленковецького ліцею Хмельницької області, за 

світлину «Цвіт України»; 

Базюк Вероніку, ученицю Ленковецького ліцею Хмельницької області, за 

світлину «Нехай квітує Україна»; 

Костенко Марину, ученицю Ленковецького ліцею Хмельницької області, 

за світлину «Я люблю Україну»; 

Яремчука Богдана, учня Ленковецького ліцею Хмельницької області, за 

світлину «Мирна Україна»; 

Осипенкову Злату, ученицю 1-Б класу Одеської ЗОШ №15, за світлину 

«Таврійські степи», керівник Коновалова Світлана Валеріївна; 

Балашова Артема, учня 1-Б класу Одеської ЗОШ №15, за світлину 

«Символ Свободи!», керівник Коновалова Світлана Валеріївна; 

Джінчарадзе Георгія, учня 1-Б класу Одеської ЗОШ №15, за світлину «Я 

Патріот», керівник Коновалова Світлана Валеріївна; 

 Богач Анастасію, ученицю 1-Б класу Одеської ЗОШ №15, за світлину 

«Хліб і Всесвіт», керівник Коновалова Світлана Валеріївна; 

Бораналп Берка, учня 1-Б класу Одеської ЗОШ №15, за світлину «Соборна 

мати Україна – одна для всіх, як оберіг», керівник Коновалова Світлана 

Валеріївна; 

Горобець Єву, ученицю 1-Б класу Одеської ЗОШ №15, за світлину 

«Україна – моя рідна Ненька», керівник Коновалова Світлана Валеріївна;  

Дарду Дмитра, учня 1-Б класу Одеської ЗОШ №15, за світлину «Майбутній 

захисник», керівник Коновалова Світлана Валеріївна; 
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Галкіну Вікторію, Галкіна Олександра, учнів Одеської ЗОШ №15, за 

світлину «NO WAR», керівник Кугут Катерина Вікторівна; 

учні 5-6 класів Клесівської гімназії Клесівської селищної ради Рівненської 

області, за світлину «Колосочки – України доньки та синочки», керівники 

Симоненко Олена, Царук Наталія; 

Герасименко Ольгу, ученицю Кириківського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Кириківської селищної ради Охтирського району Сумської 

області, за світлину «На Івана, на Купала», керівник Михайленко Тетяна 

Миколаївна; 

Груніч Валерію, ученицю Кириківського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Кириківської селищної ради Охтирського району Сумської 

області, за світлину «А ми тую червону калину підіймемо, А ми нашу славну 

Україну, гей, гей, розвеселимо!», керівник Михайленко Тетяна Миколаївна; 

Яворську Дарію, вихованку гуртка «Сходинки до інформатики» КЗ «Центр 

дитячої та юнацької творчості» Кодимської міської ради Подільського району 

Одеської області, за світлину «Ранок на околиці міста», керівник Грабар Ганна 

Сергіївна; 

Синаєвську Софію, вихованку гуртка «Сходинки до інформатики» КЗ 

«Центр дитячої та юнацької творчості» Кодимської міської ради Подільського 

району Одеської області, за світлину «Посмішка. Миру дітям України», 

керівник Грабар Ганна Сергіївна; 

Мужичук Кароліну, ученицю 7 класу Новоукраїнського ліцею 

Ярославицької сільської ради Дубенського району Рівненської області, за 

світлину «Моя сонячна Україна», керівник Гережун Валентина Миколаївна; 

Мельничук Іванну, ученицю 7 класу Новоукраїнського ліцею 

Ярославицької сільської ради Дубенського району Рівненської області, за 

світлину «Хай буде весна…», керівник Гережун Валентина Миколаївна; 

Лещук Софію, ученицю 7 класу Новоукраїнського ліцею Ярославицької 

сільської ради Дубенського району Рівненської області, за світлину «Все буде 

Україна!», керівник Гережун Валентина Миколаївна; 

Єрошину Ангеліну, ученицю Кириківського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Кириківської селищної ради Охтирського району Сумської 

області, за світлину «Соняшник – символ України», керівник Михайленко 

Тетяна Миколаївна; 

учні Бережанського міського учнівського самоврядування «Цвіт нації» 

Позашкільного комунального навчального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості» Бережанської міської ради Тернопільської області, за світлину 

«Єднання поколінь»; 

Сафонову Кіру, вихованку Зразкового художнього колективу «Народна 

художня творчість» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, за 

світлину «Берегиня дому», керівник Костенко Тетяна Михайлівна; 

Переляканого Юрія, учня Білчанського ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. О.Одарія 

Одеської області, за світлину «Зі святом матері, Україно!»; 
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Ковалюк Валерію, Ковалюка Максима, учнів 1-А класу Шепетівської ЗОШ 

І – ІІІ ст. №1 Хмельницької області, за світлину «Україна-краса», керівник 

Терепа Людмила Михайлівна; 

Котіна Назара, учня 1-Б класу Шепетівської ЗОШ І – ІІІ ст. №1 

Хмельницької області, за світлину «На крилах волі», керівник Якимчук Наталія 

Андріївна; 

Тимошишину Єву, ученицю 6-В класу Шепетівської ЗОШ І – ІІІ ст. №1 

Хмельницької області, за світлину «Садок вишневий коло хати», керівник 

Артемчук Діана Дмитрівна; 

Мельник Соломію, ученицю Великозозулинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів  

Заслучненської сільської ради Хмельницької області, за світлину «Мамина 

молитва», керівник Янкова Т.А.; 

Омельченко Маргариту, вихованку гуртка «Художня майстерність» 

Комунального закладу позашкільної освіти «Кременчуцький міський Будинок 

дитячої та юнацької творчості», за світлину «Єдина Ненька Україна  і ми в ній  

єдині», керівник Близнюк Ірина Олексіївна; 

Прищепу Анну, ученицю КУ Великоцвілянського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 

області, за світлину «Пишайся тим, що ти - українець», керівник Прищепа 

Наталія; 

Соколик Карину, Кос′янову Марину, вихованок «Зразкового художнього 

колективу» майстерні «Бісероплетіння» Центру естетичного виховання 

Шосткинської міської ради Сумської області, за світлину «З любов’ю до неньки 

- України», керівник Світлана Коновалова; 

Ткача Павла, учня 3 класу Головинського ліцею Головинської сільської 

ради Рівненського району Рівненської області, за світлину «Син козацького 

народу», керівник  Юрчик Лілія Володимирівна; 

Ярмольчука Олександра, учня 3 класу Головинського ліцею Головинської 

сільської ради Рівненського району Рівненської області, за світлину 

«Майбутній хліб-годувальник», керівник Юрчик Лілія Володимирівна; 

Войтовича Миколу, учня 3 класу Головинського ліцею Головинської 

сільської ради Рівненського району Рівненської області, за світлину «Я і 

солодкі ягоди чорниці», керівник Юрчик Лілія Володимирівна; 

Катамай Іларію, ученицю 3 класу Головинського ліцею Головинської 

сільської ради Рівненського району Рівненської області, за світлину «З любов’ю 

до природи», керівник Юрчик Лілія Володимирівна; 

Ткача Дмитра, учня 3 класу Головинського ліцею Головинської сільської 

ради Рівненського району Рівненської області, за світлину «Моє Полісся 

дороге», керівник Юрчик Лілія Володимирівна; 

Кравчука Максима, учня Чабельської гімназії Рівненської області, за 

світлину «Зустріч мами і сина»; 

Опалько Юлію, ученицю Чабельської гімназії Рівненської області, за 

світлину «а зовуть мене україною, україночкою»; 
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Опалько Яну, ученицю Чабельської гімназії Рівненської області, за 

світлину «В очікуванні перемоги»; 

Нестеренко Ольгу, ученицю Спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №8 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів м. Бердичів 

Житомирської області, за світлину «Тату, чоловіче, сину – за тебе молиться 

родина», керівник Козачук Н.В.; 

Прищ Ольгу, ученицю Кириківського закладу загальної середньої освіти               

І-ІІІ ступенів Кириківської селищної ради Охтирського району Сумської 

області, за світлину «Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, 

красу її, вічно живу і нову, і мову її солов'їну», керівник Михайленко Тетяна 

Миколаївна; 

Кузь Олександру, ученицю 11 класу Шепетівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №8 Хмельницької області, за світлину «Хмари», керівник 

Артерчук Ольга Валеріївна; 

Мазуркевич Юлію, ученицю 11 класу Шепетівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №8 Хмельницької області, за світлину «Дорога в місто», 

керівник Вихівська Людмила Станіславівна; 

Закревську Анастасію, ученицю 10 класу Шепетівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №8 Хмельницької області, за світлину «Надія на новий 

день», керівник Вихівська Людмила Станіславівна; 

Заблоцьку Вікторію, ученицю 7-А класу Шепетівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №8 Хмельницької області, за світлину «Україна – це ми, її 

діти», керівник Вихівська Людмила Станіславівна; 

Лелях Ольгу, ученицю 7-А класу Шепетівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №8 Хмельницької області, за світлину «Душа українки», керівник 

Вихівська Людмила Станіславівна; 

Кордончук Анастасію, вихованку театрального гуртка Клесівського ліцею 

Клесівської ТГ Сарненського району Рівненської області, за світлину «Ми діти 

твої, Україно!», керівник Овсейчук Олена Іванівна; 

Галушка Назара, учня Клесівського ліцею Клесівської ТГ Сарненського 

району Рівненської області, за світлину «Я маленький українець», керівник 

Галушко Олеся; 

Богінську Аміну, ученицю Городоцького ліцею № 1 Городоцької міської 

ради Хмельницької області, за світлину «Серце матері — невичерпне джерело 

чудес», керівник Бас Людмила Петрівна; 

Дубініну Аполлінарію, ученицю 4-Б класу КЗШ № 19 Саксаганського 

району м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, за світлину «Україна моя, 

Україна твоя, Україна наша! Бережімо її», керівник Герасименко О.М.; 

Тіщук Кристину, ученицю КЗШ № 31 Саксаганського району м. Кривий 

Ріг Дніпропетровської області, за світлину «Рідний край, поле, річка, синій 

гай!», керівник Бондаренко Ольга Леонідівна; 

Тищенко Вероніку, ученицю КЗШ № 31 Саксаганського району м. Кривий 

Ріг Дніпропетровської області, за світлину «З Україною в серці», керівник 

Бондаренко Ольга Леонідівна; 
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Білошистого Микиту, учня КЗШ № 31 Саксаганського району м. Кривий 

Ріг Дніпропетровської області, за світлину «Чарівне серце України!», керівник 

Бондаренко Ольга Леонідівна; 

Солоділову Катерину, ученицю КЗШ № 31 Саксаганського району м. 

Кривий Ріг Дніпропетровської області, за світлину «Україна – сильна країна!», 

керівник Бондаренко Ольга Леонідівна; 

Сердюк Марію, ученицю 5-В класу КЗШ № 41 Саксаганського району               

м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, за світлину «Ангел-охоронець – 

збережи Україну єдину і вільну», керівник Корінчук Тетяна Сергіївна; 

Білявського Єгора, учня КСШ № 70 Саксаганського району м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської області, за світлину «З Україною в серці», керівник Ліпіліна 

Вікторія Олегівна; 

Стрикун Ярославу, ученицю КЗШ № 72 Саксаганського району м. Кривий 

Ріг Дніпропетровської області, за світлину «Моя Соборна ненька Україна»; 

Шлапак Ангеліну, ученицю 7-Д класу КГ №91 Саксаганського району                 

м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, за світлину «Рідні краєвиди», 

керівник Іщук Єлизавета Едуардівна; 

Неодничу Ганну, вихованку «Зразкового художнього колективу» студії 

ОТМ «Творча майстерня» КПНЗ «ЦДЮТ «Сонях» Саксаганського району               

м. Кривий Ріг, за світлину «Я так люблю свою країну!», керівник Новах Євгенія 

Іванівна; 

Бабаєву Ельвіну, вихованку гуртка «Народне мистецтво» КПНЗ «ЦДЮТ 

«Сонях» Саксаганського району м. Кривий Ріг, за світлину «Рідна Україна – 

моя Батьківщина», керівник Водяна Інна Миколаївна; 

Родякіну Єву, ученицю 4-А класу Магдалинівського ліцею 

Дніпропетровської області, за світлину «Краса України»; 

Тимохіна Данила, вихованця гуртка «Кольорові долоньки» Сергіївського 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів Кулевчанської сільської ради Білгород-Дністровського 

району Одеської області, за світлину «Все буде Україна», керівник Тимохіна 

Олеся Олегівна; 

Тимохіну Злату, вихованку гуртка «Кольорові долоньки» Сергіївського 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів Кулевчанської сільської ради Білгород-Дністровського 

району Одеської області, за світлину «Пташечка», керівник Тимохіна Олеся 

Олегівна; 

Гладченко Єлизаету, Тимохіна Олександра, учнів Сергіївського ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів Кулевчанської сільської ради Білгород-Дністровського району 

Одеської області, за світлину «Україна переможе!», керівник Гладченко Таїсія 

Вікторівна; 

Пелівана Олександра, учня 4-Б класу Одеського навчально-виховного 

комплексу №84, за світлину «Батьківщина-мати», керівник Стиценко Наталя 

Валентинівна; 

Мінько Оксану, ученицю Неньковицького ліцею Варашського району 

Рівненської області, за світлину «Прекрасна ненька України с. Неньковичі», 

керівник Максимчук Н.А.; 
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Стицюру Злату, вихованку гуртка «Чарівна скриня» Комунального 

закладу  «Центр дитячої та юнацької творчості м. Слов’янська», за світлину 

«Моє серце – моя країна», керівник Надія Дудник; 

Гнилицьку Надію, вихованку гуртка «Кольорові фантазії» Комунального 

закладу  «Центр дитячої та юнацької творчості м. Слов’янська», за світлину 

«Серце України», керівник Світлана Гнилицька; 

Клименко Вікторію, вихованку гуртка «Акцент» Комунального закладу  

«Центр дитячої та юнацької творчості м. Слов’янська», за світлину 

«Найцінніший скарб», керівник Світлана Гнилицька; 

Ярмолюк Катерину, ученицю Заборольського ліцею Олександрійської 

сільської ради Рівненської області, за світлину «Квіти для неньки України», 

керівник Ярмолюк О.; 

Муленка Дениса, учня Заборольського ліцею Олександрійської сільської 

ради Рівненської області, за світлину «Нехай квітує душа України», керівник 

Ярмолюк О.; 

Корнельчук Анну, ученицю Заборольського ліцею Олександрійської 

сільської ради Рівненської області, за світлину «За тебе, рідна, я молюсь…», 

керівник Ярмолюк О.; 

Мазур Єву, ученицю Заборольського ліцею Олександрійської сільської 

ради Рівненської області, за світлину «Дитяча щирість», керівник Ярмолюк О.; 

Семенюк Аліну, ученицю Заборольського ліцею Олександрійської 

сільської ради Рівненської області, за світлину «Ти вистоїш, ти сильна!», 

керівник Ярмолюк О.; 

Кирпиту Надію, вихованку гуртка «Юні журналісти» Цукрозаводського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад позашкільної освіти 

Приютівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської 

області, за світлину «Все є, все буде Україна!», керівник Бугарь Юлія 

Миколаївна; 

Усипенко Анну, вихованку гуртка «Магія паперу» Комунального закладу 

позашкільної освіти «Центр дітей та юнацтва «Палітра дитинства» 

Чернеччинської сільської ради Сумської області, за світлину «Українська 

вишня», керівник Усипенко Галина Василівна; 

Пономарьову Анастасію, вихованку гуртка «Магія паперу» Комунального 

закладу позашкільної освіти «Центр дітей та юнацтва «Палітра дитинства» 

Чернеччинської сільської ради Сумської області, за світлину «Моя улюблена 

квітка», керівник Усипенко Галина Василівна; 

Луценко Софію, вихованку гуртка «Магія паперу» Комунального закладу 

позашкільної освіти «Центр дітей та юнацтва «Палітра дитинства» 

Чернеччинської сільської ради Сумської області, за світлину «Українська 

хустина», керівник Усипенко Галина Василівна; 

Москальову Марину, вихованку гуртка «Паперова філігрань» 

Комунального закладу позашкільної освіти «Центр дітей та юнацтва «Палітра 

дитинства» Чернеччинської сільської ради Сумської області, за світлину 

«Мальви - символ любові до рідної землі», керівник Мурай Альона Іванівна; 
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Ткаченко Євгенію, вихованку гуртка «Паперова філігрань» Комунального 

закладу позашкільної освіти «Центр дітей та юнацтва «Палітра дитинства» 

Чернеччинської сільської ради Сумської області, за світлину «Україна понад 

усе!», керівник Мурай Альона Іванівна; 

Мурай Руслану, вихованку гуртка «Паперова філігрань» Комунального 

закладу позашкільної освіти «Центр дітей та юнацтва «Палітра дитинства» 

Чернеччинської сільської ради Сумської області, за світлину «Моя ненька- 

Ураїна», керівник Мурай Альона Іванівна; 

Ємельянова Михайла, учня 3-ж класу ліцею Гармонія м. Одеси; 

Левчинську Світлану, ученицю Торговицької гімназії Рівненської області, 

за світлину «Діти за мир в Україні»; 

Раскіну Віру, Раскіну Світлану, Раскіна Дмитра, вихованців «Народного 

художнього колективу» ансамблю спортивного бального танцю «Нюанс» 

Обласного будинку художньої творчості м. Миколаєва, за світлину «Політ до 

мрії»; 

Бартошика Богдана, учня 5 класу Заболоттівської гімназії Вараської 

міської територіальної громади Рівненської області, за світлину 2Моя любов до 

України», керівник Водько Ярослава Юріївна; 

Кузюка Максима, учня ОЗ «Шабівський ЗЗСО І – ІІІ ступенів» Білгород – 

Дністровького району Одеської області, за світлину «Моя Україна»; 

Шаповаленко Валерію, ученицю ОЗ «Шабівський ЗЗСО І – ІІІ ступенів» 

Білгород – Дністровького району Одеської області, за світлину «Моя 

Батьківщина»; 

Русу Мирославу, ученицю ОЗ «Шабівський ЗЗСО І – ІІІ ступенів» Білгород 

– Дністровького району Одеської області, за світлину «Україна в серці!»; 

Сальську Олену, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 

Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області, за 

світлину «Котилася писанка», керівник Коваленко Оксана Сергіївна; 

Сальську Крістіну, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 

Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області, за 

світлину «Слава Україні», керівник Коваленко Оксана Сергіївна; 

Лавренюка Ярослава, вихованця Центру дитячої та юнацької творчості 

Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області, за 

світлину «Україна – наша ненька», керівник Пивовар Анастасія Сергіївна; 

Колодій Уляну, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 

Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області, за 

світлину «Білоцерківщина моя», керівник Пивовар Анастасія Сергіївна; 

Поліщук Аріну, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 

Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області, за 

світлину «В гостях добре, а вдома краще!», керівник Пивовар Анастасія 

Сергіївна; 

Піщану Ангеліну, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 

Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області, за 

світлину «Бурхливі води Росі», керівник Пивовар Анастасія Сергіївна; 
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Ремез Софію, вихованку студії образотворчого мистецтва «Імпреса-Арт» 

Центру дитячої та юнацької творчості Рокитнянської селищної ради 

Білоцерківського району Київської області, за світлину «Ми українці», керівник 

Юрківська Анжела Володимирівна; 

Білогребінь Софію, вихованку студії образотворчого мистецтва «Імпреса-

Арт» Центру дитячої та юнацької творчості Рокитнянської селищної ради 

Білоцерківського району Київської області, за світлину «Садок вишневий біля 

хати», керівник Юрківська Анжела Володимирівна; 

Кононець Марію, вихованку студії образотворчого мистецтва «Імпреса-

Арт» Центру дитячої та юнацької творчості Рокитнянської селищної ради 

Білоцерківського району Київської області, за світлину «Без минулого немає 

майбутнього», керівник Юрківська Анжела Володимирівна; 

Тарабикіну Олександру, вихованку студії образотворчого мистецтва 

«Імпреса-Арт» Центру дитячої та юнацької творчості Рокитнянської селищної 

ради Білоцерківського району Київської області, за світлину «Схід сонця», 

керівник Юрківська Анжела Володимирівна; 

Гордієнко Єлизавету, вихованку студії образотворчого мистецтва 

«Імпреса-Арт» Центру дитячої та юнацької творчості Рокитнянської селищної 

ради Білоцерківського району Київської області, за світлину «Осіння 

симфонія», керівник Юрківська Анжела Володимирівна; 

Колеснікову Катерину, вихованку гуртка «Рукоділля» КЗ «Будинок 

дитячої творчості» м. Кам’янське Дніпропетровської області, за світлину 

«Дніпро-це Україна», керівник Мотренко Антоніна; 

Ковальчук Вероніку, вихованку гуртка «Рукоділля» КЗ «Будинок дитячої 

творчості» м. Кам’янське Дніпропетровської області, за світлину «Сіємо у 

Шульгівці», керівник Мотренко Антоніна; 

Ковальчук Кіру, вихованку гуртка «Рукоділля» КЗ «Будинок дитячої 

творчості» м. Кам’янське Дніпропетровської області, за світлину «Хай буде 

весна!», керівник Мотренко Антоніна; 

Дорощук Валерію, ученицю 8-А класу Міського центру творчості 

учнівської молоді м. Рівне, за світлину «Краса української землі»; 

Бонюк Крістіну, ученицю Романівського ліцею Райгородоцької сільської 

ради Бердичівського району Житомирської області, за світлину «Україна – 

Ненька!», керівник Бонюк Ольга Миколаївна; 

Барашикову Варвару, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

гуртка «Школа журналістики» Обласного Будинку художньої творчості 

Миколаївської обласної ради, за світлину «Майбутнє України», керівник 

Василенко Ірина Анатоліївна; 

Кириловець Вікторію, ученицю Рокитнівського ліцею №2 Рокитнівської 

селищної ради Рівненської області, за світлину «Україно моя - рідна мати 

земля!», керівник Богданець Наталія Русланівна; 

Коханевича Тимофія, учня 1 класу КЗ «Чемерпільський ліцей» 

Кіровоградської області, за світлину «Stop war», керівник Поштарук Ірина; 
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Кувіка Василя, Приходька Максима, Калашник Єву, Калашника Єгора, 

учнів 5 класу Дмитрівської гімназії Визирської сільської ради Одеського 

району Одеської області, за світлину «Все буде Україна!», керівник Жила Л.Я.; 

Устименка Юрія, учня 2 класу Дмитрівської гімназії Визирської сільської 

ради Одеського району Одеської області, за світлину «Мрія», керівник 

Устименко І.Ю.; 

Устименко Ілону, ученицю 7 класу Дмитрівської гімназії Визирської 

сільської ради Одеського району Одеської області, за світлину «Загадаю 

бажання..», керівник Устименко І.Ю.; 

Мовчан Юлію, ученицю 6 класу Межівського аграрного ліцею-інтернату 

Межівської селищної ради Дніпропетровської області, за світлину «Захисти 

своїх дітей Україна-мати», керівник Руфф Марина Анатоліївна; 

Гавриш Єлизавету, ученицю 7-А класу Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№2 Київської області, за світлину «Я люблю Україну!», керівник Носач Ольга 

Всеволодівна; 

Чернишенко Яну, ученицю 7-Б класу Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 

Київської області, за світлину «Україна-мати!», керівник Панасенко Валентина 

Євгеніївна; 

учні 7-А класу Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Київської області, за 

світлину «Діти нашої неньки України!», керівник Носач Ольга Всеволодівна; 

Дудчик Анну, вихованку Центру позашкільної освіти та професійного 

самовизначення «Соняшник» м. Білої Церкви Київської області, за світлину 

«Українка Мати», керівник Дудчик Ірина Дмитрівна; 

Котяш Діану, ученицю Бишляцької гімназії Володимирецької селищної 

ради Рівненської області, за світлину «Ненька Україна»; 

Мукієнка Михайла, вихованця КЗ «Татарбунарський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Татарбунарської міської ради Одеської області, за 

світлину «Розквітне Україна», керівник Івеліна Михайлівна; 

Мукієнка Руф, вихованця КЗ «Татарбунарський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Татарбунарської міської ради Одеської області, за 

світлину «Величь України!», керівник Івеліна Михайлівна; 

Мукієнко Ліану, вихованку КЗ «Татарбунарський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Татарбунарської міської ради Одеської області, за 

світлину «Мирне небо», керівник Івеліна Михайлівна; 

Чумаченко Марію, вихованку КЗ «Татарбунарський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Татарбунарської міської ради Одеської області, за 

світлину «Я – Українка», керівник Андрій Олександрович; 

Гачик Дарію, вихованку КЗ «Татарбунарський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Татарбунарської міської ради Одеської області, за 

світлину «Доброго вечора, ми з України!», керівник Івеліна Михайлівна; 

вихованців гуртка «Школа шляхетних дівчаток «Леді»» КЗ 

«Татарбунарський будинок дитячої та юнацької творчості» Татарбунарської 

міської ради Одеської області, за світлину «Щасливі українки», керівник 

Івеліна Михайлівна; 
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Молодець Назара, учня 2 класу Дмитрівської гімназії Визирської сільської 

ради Одеського району Одеської області, за світлину «Найкраща країна – мирна 

Україна», керівник Устименко І.Ю.; 

Устименка Юрія, учня 2 класу Дмитрівської гімназії Визирської сільської 

ради Одеського району Одеської області, за світлину «…Не плач», керівник 

Устименко І.Ю.; 

Бойко Єлизавету, ученицю 1 класу Дмитрівської гімназії Визирської 

сільської ради Одеського району Одеської області, за світлину «Пишайся 

Україною», керівник Кудряну Т.В.; 

Козиренка Давіда, учня 1 класу Дмитрівської гімназії Визирської сільської 

ради Одеського району Одеської області, за світлину «Цінуй  Україну», 

керівник Кудряну Т.В.; 

Бойко Єлизавету, Березнікову Ніколь, учениць 1 класу Дмитрівської 

гімназії Визирської сільської ради Одеського району Одеської області, за 

світлину «Люби Батьківщину», керівник Кудряну Т.В.; 

Руссу Вікторію, ученицю 3 класу Дмитрівської гімназії Визирської 

сільської ради Одеського району Одеської області, за світлину «Хай буде мир 

для України!», керівник Деніс Ю.В.; 

Хореографічний колектив «Топ Денс» Доманівського Будинку дитячої 

творчості Миколаївської області, за світлину «Україно - любов моя», керівник 

Лацановська Інна Миколаївна; 

Ковальчук Дар’ю, ученицю Славутської гімназії № 4 Славутської ТГ, за 

світлину «Україна-мати», керівник Савчук І.Г.; 

Абгаш Мирославу, ученицю ОЗРЗЗСО №6 РМР філія №2 міста Рені 

Одеської області, за світлину «Сонячна стежинка України», керівник Маринова 

Валентина Іванівна; 

Мушатеу Яну, учениця ОЗРЗЗСО №6 РМР філія №2 міста Рені Одеської 

області, за світлину «Куточок рідної Батьківщини», керівник Маринова 

Валентина Іванівна; 

Дудчика Яна, вихованця Центру позашкільної освіти та професійного 

самовизначення «Соняшник» м. Білої Церкви Київської області, за світлину 

«Моє серце тобі, Україно!», керівник Дудчик Ірина Дмитрівна; 

Слободяникова Артема, вихованця «Зразкового художнього колективу» 

гуртка «Школа журналістики» обласного Будинку художньої творчості 

Миколаївської обласної ради, за світлину «З Україною в серці», керівник 

Василенко Ірина Анатоліївна; 

Кирицю Тимура, учня ОЗРЗЗСО №6 РМР філія №2 міста Рені Одеської 

області, за світлину «Лелеки – символ миру України», керівник Тіхонова 

Лариса Іванівна; 

Ботіку Анастасію, ученицю ОЗРЗЗСО №6 РМР філія №2 міста Рені 

Одеської області, за світлину «З Україною в серці», керівник Тіхонова Лариса 

Іванівна; 
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Рєкмістренка Володимира, учня ОЗРЗЗСО №6 РМР філія №2 міста Рені 

Одеської області, за світлину «Квітни, моя Україно!», керівник Тіхонова Лариса 

Іванівна; 

Бондаренко Соф’ю, ученицю ОЗРЗЗСО №6 РМР філія №2 міста Рені 

Одеської області, за світлину «Рідні кольори моєї країни», керівник Тіхонова 

Лариса Іванівна; 

Крістєва Богдана, учня 4-Б класу ЗЗСО «Новодолинський ліцей» 

Авангардівської ТГ Одеської області, за світлину «Обійми матері», керівник 

Чорноморець Юлія Олексіївна; 

Лунгу Овер'яна, учня 4-В класу ЗЗСО «Новодолинський ліцей» 

Авангардівської ТГ Одеської області, за світлину «Україна незламна!», 

керівник Гетманченко Марина Юріївна; 

Мичак Олександру, ученицю Ясногірської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Рівненської області, за світлину «Мирного неба, над Україною»; 

Дорошенка Івана, Дорошенко Марину, учнів Нетішинського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ст. та ліцей» Хмельницької 

області, за світлину «Не в Україні, але з Україною в серці!», керівник 

Малишенко Тетяна Сергіївна; 

Вознюк Марію, ученицю 7-Б класу Ясногірської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Рівненської області, за світлину «За Україну, за її волю»; 

вихованці гуртка «Акторська майстерність» Полтавського міського центру 

позашкільної освіти Полтавської міської ради, за світлину «Україна вишивана», 

керівник Олефір Людмила Іванівна; 

вихованці гуртка «БісерОк» Полтавського міського центру позашкільної 

освіти Полтавської міської ради, за світлину «Великодній кошик», керівник 

Копил Олена Василівна; 

вихованців гуртків ДУМ Полтавського міського центру позашкільної 

освіти Полтавської міської ради, за світлину «Українська лялька», керівник 

Копил Олена Василівна; 

вихованців гуртка «Гончарний двір» Полтавського міського центру 

позашкільної освіти Полтавської міської ради, за світлину «Українська лялька. 

Півнячний регіон», керівник Богомолова Оксана Анатоліївна; 

вихованці гуртка «Павутинка» Полтавського міського центру позашкільної 

освіти Полтавської міської ради, за світлину «Українська лялька. Східний 

регіон», керівник Лоєнко Надія Сергіївна; 

вихованці гуртка «Чарівні клаптики» Полтавського міського центру 

позашкільної освіти Полтавської міської ради, за світлину «Українська лялька. 

Центральна Україна», керівник Сіонська Олена Миколаївна; 

Фабро Поліну, вихованку гуртка «Дарунок» Полтавського міського центру 

позашкільної освіти Полтавської міської ради, за світлину «Україночки», 

керівник Орліченко Світлана Володимирівна; 

Лугову Єву, вихованку гуртка «Дарунок» Полтавського міського центру 

позашкільної освіти Полтавської міської ради, за світлину «З Україною», 

керівник Орліченко Світлана Володимирівна; 
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Питомець Ірину, вихованку гуртка «Дім фантазій» Полтавського міського 

центру позашкільної освіти Полтавської міської ради, за світлину «Метелики», 

керівник Сербіна Марина Анатолівна; 

Полянську Діану, вихованку гуртка «Дім фантазій» Полтавського міського 

центру позашкільної освіти Полтавської міської ради, за світлину «Кіт-воїн», 

керівник Сербіна Марина Анатолівна; 

Олейник Лізу, вихованку гуртка «Дім фантазій» Полтавського міського 

центру позашкільної освіти Полтавської міської ради, за світлину «Привид 

Києва», керівник Сербіна Марина Анатолівна; 

Пермінову Єву, вихованку гуртка «Дім фантазій» Полтавського міського 

центру позашкільної освіти Полтавської міської ради, за світлину «Писанка», 

керівник Сербіна Марина Анатолівна; 

Андрущенко Єву, вихованку гуртка «Дім фантазій» Полтавського міського 

центру позашкільної освіти Полтавської міської ради, за світлину «Воїн», 

керівник Сербіна Марина Анатолівна;  

Бідуху Богдану, вихованку гуртка «Дім фантазій» Полтавського міського 

центру позашкільної освіти Полтавської міської ради, за світлину «Соняхи», 

керівник Сербіна Марина Анатолівна; 

Буряк Катю, вихованку гуртка «Дім фантазій» Полтавського міського 

центру позашкільної освіти Полтавської міської ради, за світлину «Дерево 

роду», керівник Сербіна Марина Анатолівна; 

Гаркавенко Лізу, вихованку гуртка «Дім фантазій» Полтавського міського 

центру позашкільної освіти Полтавської міської ради, за світлину «Дівчина-

птаха», керівник Сербіна Марина Анатолівна; 

Килим Варвару, вихованку гуртка «Дім фантазій» Полтавського міського 

центру позашкільної освіти Полтавської міської ради, за світлину «Голуб і 

веселка», керівник Сербіна Марина Анатолівна; 

Дикань Владиславу, вихованку гуртка «Дім фантазій» Полтавського 

міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради, за світлину 

«Натюрморт», керівник Сербіна Марина Анатолівна; 

Василишину Катю, вихованку гуртка «Дім фантазій» Полтавського 

міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради, за світлину 

«Голуб», керівник Сербіна Марина Анатолівна; 

Влох Злату, вихованку гуртка «Дім фантазій» Полтавського міського 

центру позашкільної освіти Полтавської міської ради, за світлину «Сонце-

Україна», керівник Сербіна Марина Анатолівна; 

Гатіаттуліну Лізу, вихованку гуртка «Дім фантазій» Полтавського міського 

центру позашкільної освіти Полтавської міської ради, за світлину «Птахи», 

керівник Сербіна Марина Анатолівна; 

Диброву Варвару, вихованку гуртка «Дім фантазій» Полтавського міського 

центру позашкільної освіти Полтавської міської ради, за світлину «Квіти 

України», керівник Сербіна Марина Анатолівна; 
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Колесник Ангеліну, вихованку гуртка «Дім фантазій» Полтавського 

міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради, за світлину 

«Котик і метелик», керівник Сербіна Марина Анатолівна; 

Кузьменко Єву, вихованку гуртка «Дім фантазій» Полтавського міського 

центру позашкільної освіти Полтавської міської ради, за світлину «Журавель», 

керівник Сербіна Марина Анатолівна; 

Лаврентьєва Іллю, вихованця гуртка «Дім фантазій» Полтавського 

міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради, за світлину «З 

Україною в серці», керівник Сербіна Марина Анатолівна; 

Шепітько Ангеліну, вихованку гуртка «Дім фантазій» Полтавського 

міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради, за світлину 

«Мир», керівник Сербіна Марина Анатолівна; 

Юр’ян Марію, вихованку гуртка «Дім фантазій» Полтавського міського 

центру позашкільної освіти Полтавської міської ради, за світлину 

«Абстракція», керівник Сербіна Марина Анатолівна; 

Кащенко Єлизавету, вихованку гуртка «Дім фантазій» Полтавського 

міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради, за світлину 

«Україна ненька», керівник Сербіна Марина Анатолівна; 

Полянську Діану, вихованку гуртка «Дім фантазій» Полтавського міського 

центру позашкільної освіти Полтавської міської ради, за світлину «Незламна 

Українка», керівник Сербіна Марина Анатолівна; 

Кучера Тимура, вихованця гуртка «Дім фантазій» Полтавського міського 

центру позашкільної освіти Полтавської міської ради, за світлину 

«Патріотичний котик», керівник Сербіна Марина Анатолівна; 

вихованців гуртка «Відповідальне лідерство – шлях до успіху» обласного 

Будинку художньої творчості м. Миколаєва, за світлину «Молодята», керівник 

Чуприна Дмитро Олегович; 

Панкіну Олександру, ученицю Ліцею Боромлянської сільської ради, за 

світлину «Весняний пейзаж», керівник Рябоконь Жанна Миколаївна; 

Корзун Аліну, ученицю 2-А класу Ізяславського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №2, 

ліцей» імені О. Кушнірука Хмельницької області, за світлину «Україна - моя 

ненька, я донька її маленька!», керівник Мельник Світлана; 

Воленюк Владу, ученицю 5-Б класу Ізяславського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №2, 

ліцей» імені О. Кушнірука Хмельницької області, за світлину «Все буде 

Україна!», керівник Лисай Олександр; 

Захарчука Максима, учня 5-Б класу Ізяславського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №2, 

ліцей» імені О. Кушнірука Хмельницької області, за світлину «Батьківщина 

людині, що крила пташині!», керівник Лисай Олександр; 

Піфтор Ніку, ученицю 2-А класу Ізяславського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №2, 

ліцей» імені О. Кушнірука Хмельницької області, за світлину «Тобі, Україно 

моя, і перший мій подих, і подих останній тобі!», керівник Мельник Світлана; 

учні 4-В класу Ізяславського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №2, ліцей» імені                      

О. Кушнірука Хмельницької області, за світлину «Україна-мати очима дітей», 

керівник Зайчук Анна; 
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учні 7-Б класу Ізяславського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №2, ліцей» імені                      

О. Кушнірука Хмельницької області, за світлину «Ми - одна родина, наша мати 

- Україна!», керівник Сукач Валентина; 

Дмитрієву Евеліну, ученицю 2-А класу Ізяславського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. 

№2, ліцей» імені О. Кушнірука Хмельницької області, за світлину «Я - 

сонячний промінчик неньки-України, за неї я молюся сьогодні щохвилини», 

керівник Мельник Світлана; 

Сівченко Владиславу, ученицю 5 класу Вацлавпільської гімназії 

Житомирської області, за світлину «Дівчинка – патріотка», керівник Сівченко 

Юлія Миколаївна; 

Кондратюк Софію, ученицю НВК «Гімназія №7» м. Одеси, за світлину «Я-

Україна», керівник Ободовська Валентина Іванівна; 

Скрипняк Анну, ученицю ліцею «Гармонія» м. Одеса, за світлину 

«Природа моєї душі»; 

вихованців гуртка «Основи макіяжу» КЗ «Петрівський ЦДЮТ» 

Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області, 

за світлину «Українські вечорниці», керівник Бранець Дар'я Олександрівна; 

Андрійчука Матвія, учня 6 класу смт. Червоне Бердичівського району 

Житомирської області, за світлину «Синьоока моя Україна», керівник Тетяна 

Андрійчук; 

Барбулат Аліну, ученицю 10 класу Чорнянського опорного закладу І-ІІІ 

ступенів Одеської області; 

Сергійчук Софію, Сергійчук Аліну, Долінську Оксану, Подерню Арсена, 

учнів 7-Б класу Рафалівського ліцею Рівненської області; 

Котяй Марка, Якимчука Максима, учнів 2-Б класу Колоденського ліцею 

Рівненської області; 

Схабовську Дарину, ученицю Комунального закладу «Тетіївський  освітній 

центр - опорний заклад  загальної середньої освіти I-III cтупенів №3» 

Тетіївської міської ради Київської області, за світлину «Писанка», керівник 

Схабовська Ірина Іванівна; 

Чіботар Аліну, Чіботар Галіну, Чиботар Лену, учениць Євгенівського 

навчально – виховного комплексу «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Одеської області, за світлину «Україна ненька, 

а ми її діти», керівник Чіботар Діна Георгіївна; 

Грунковську Ангеліну, ученицю Євгенівського навчально – виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Одеської області, за світлину «Україна всюди», керівник Вельчева 

Людмила Іванівна; 

Жилку Миколу, учня Карпилiвського лiцею Клесiвської селищної ради 

Рівненської області, за світлину «Українська дiвчина»; 

Дерпача Ярослава, учня Карпилiвського лiцею Клесiвської селищної ради 

Рівненської області, за світлину «Наші герої»; 

Симончук Тетяну, ученицю Карпилiвського лiцею Клесiвської селищної 

ради Рівненської області, за світлину «Я-Українка»; 
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Степанець Вадима, учня Карпилiвського лiцею Клесiвської селищної ради 

Рівненської області, за світлину «Наш герб-наша сила!»; 

Василець Софiю, ученицю Карпилiвського лiцею Клесiвської селищної 

ради Рівненської області, за світлину «Україна - наш спiльний дiм»; 

Холявко Ярославу, вихованку Комунального позашкільного навчального 

закладу Крупецького центру дитячої та юнацької творчості 

«Креатив» Крупецької сільської ради Рівненської області, за світлину «Герб»; 

Поплавську Єву, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Перлинки» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, за світлину 

«Чарівна подоляночка», керівник Гуменюк Лариса Миколаївна; 

Рибакову Заріну, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Перлинки» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, за світлину 

«Вітаю, рідненька!», керівник Гуменюк Лариса Миколаївна; 

Тимофієву Дар’ю, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Перлинки» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, за світлину 

«Шануємо та пам’ятаємо!», керівник Гуменюк Лариса Миколаївна; 

 Кропивницьку Алісу, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

гуртка «Перлинки» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, за 

світлину «Квіти Найріднішій!», керівник Гуменюк Лариса Миколаївна; 

Процюк Анну, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Перлинки» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, за світлину 

«Ангел нашої землі», керівник Гуменюк Лариса Миколаївна; 

Цуцман Дарію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Перлинки» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, за світлину 

«Українкою я народилася!», керівник Гуменюк Лариса Миколаївна; 

Гуменюк Дарину, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Перлинки» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, за світлину 

«Берегиня роду», керівник Гуменюк Лариса Миколаївна; 

Боярчук Діану, ученицю Комунального закладу загальної середньої освіти 

«Княгининівський ліцей № 34 Луцької міської ради» Волинської області, за 

світлину «Зійде сонце над Україною і щасливою буде вона!»; 

Карпік Лілію, ученицю Комунального закладу загальної середньої освіти 

«Княгининівський ліцей № 34 Луцької міської ради» Волинської області, за 

світлину «Мами-голубки, мами – сестрички»; 

Банзерук Софію, ученицю Комунального закладу загальної середньої 

освіти «Княгининівський ліцей № 34 Луцької міської ради» Волинської області, 

за світлину «Мама молиться за нас і Україну!»; 

Іванюк Вікторію, ученицю Комунального закладу загальної середньої 

освіти «Княгининівський ліцей № 34 Луцької міської ради» Волинської області, 

за світлину «Мама-Українка!»; 

Ткачук Тетяну, ученицю Комунального закладу загальної середньої освіти 

«Княгининівський ліцей № 34 Луцької міської ради» Волинської області, за 

світлину «З надією в щасливу Україну!»; 
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учні 1, 5, 10 класу Летичівського ліцею №3 Летичівської селищної ради 

Хмельницької області, за світлину «Українська хустка в моді»; 

Панку Миколу, учня Сколобівської ЗОШ І-ІІ ступенів Житомирської 

області, за світлину «Мальовничий став», керівник Дереза Тетяна Павлівна; 

Панченко Ольгу, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

аплікації та соломоплетіння «Сонячне сяйво» Обласного будинку художньої 

творчості м.Миколаєва, за світлину «Ми всі під захистом рідної неньки 

України!», керівник Губська Н.М.; 

Глебову Дашу, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

аплікації та соломоплетіння «Сонячне сяйво» Обласного будинку художньої 

творчості м.Миколаєва, за світлину «Мама та Батьківщіна – найрідніші!», 

керівник Губська Н.М.; 

Глебову Машу, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

аплікації та соломоплетіння «Сонячне сяйво» Обласного будинку художньої 

творчості м.Миколаєва, за світлину «Мама та Батьківщіна – найкрасивіші!», 

керівник Губська Н.М.; 

Поштарук Софію, ученицю 1 класу КЗ «Чемерпільський ліцей» 

Кіровоградської області, за світлину «Рідна Україна», керівник Поштарук 

Ірина; 

Баркар Людмилу, ученицю 1 класу КЗ «Чемерпільський ліцей» 

Кіровоградської області, за світлину «Ми любимо Україну», керівник 

Поштарук Ірина; 

Базилика Тимура, учня Шаровечківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Хмельницької міської ради, за світлину «Гармонія», керівник Башак 

Наталія Миколаївна; 

учнів 2 класу Вертокиївського ліцею, за світлину «Ми - майбутнє 

України», керівник Грек О. Б.; 

учнів 3-Б класу Комунального закладу загальної середньої освіти 

«Початкова школа №1 Хмельницької міської ради», за світлину «Мальовнича 

Україна», керівник Бігус Юлія Олегівна; 

Добош Софію, ученицю 3-В класу Комунального закладу загальної 

середньої освіти «Початкова школа №1 Хмельницької міської ради», за 

світлину «Краща в світі країна — моя Україна!», керівник Бігус Юлія Олегівна; 

Щирбу Владиславу, ученицю 1-А класу Комунального закладу загальної 

середньої освіти «Початкова школа №1 Хмельницької міської ради», за 

світлину «Я люблю Україну», керівник Бігус Юлія Олегівна; 

Глуцького Макара, Колесник Діану, учнів 1-Е класу Комунального закладу 

загальної середньої освіти «Початкова школа №1 Хмельницької міської ради», 

за світлину «Віра в Україну», керівник Бігус Юлія Олегівна; 

Яковлева Романа, учня 2-Д класу Комунального закладу загальної 

середньої освіти «Початкова школа №1 Хмельницької міської ради», за 

світлину «Україна – це супер!», керівник Бігус Юлія Олегівна; 
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Рака Арсенія, учня 2-Б класу Комунального закладу загальної середньої 

освіти «Початкова школа №1 Хмельницької міської ради», за світлину «Все 

буде Україна!», керівник Бігус Юлія Олегівна; 

Барана Матвія, учня 2-Б класу Комунального закладу загальної середньої 

освіти «Початкова школа №1 Хмельницької міської ради», за світлину 

«Україна-ненька, Україна-мати!», керівник Бігус Юлія Олегівна; 

Козак Крістіну, ученицю 1-Б класу Комунального закладу загальної 

середньої освіти «Початкова школа №1 Хмельницької міської ради», за 

світлину «Любіть Україну у сні й наяву», керівник Бігус Юлія Олегівна; 

Залуцького Андрія, учня 3-Д класу Комунального закладу загальної 

середньої освіти «Початкова школа №1 Хмельницької міської ради», за 

світлину «Сила України», керівник Бігус Юлія Олегівна; 

Вараницю Іру, ученицю 4-В класу Комунального закладу загальної 

середньої освіти «Початкова школа №1 Хмельницької міської ради», за 

світлину «Вільна Україна!», керівник Бігус Юлія Олегівна; 

Міщука Кіріла, учня 4-В класу Комунального закладу загальної середньої 

освіти «Початкова школа №1 Хмельницької міської ради», за світлину «Люба 

Україна-ненька!», керівник Бігус Юлія Олегівна; 

Маркевич Софію, ученицю 4-В класу Комунального закладу загальної 

середньої освіти «Початкова школа №1 Хмельницької міської ради», за 

світлину «Дівчина-калина!», керівник Бігус Юлія Олегівна; 

Скавронського Богдана, учня 4-В класу Комунального закладу загальної 

середньої освіти «Початкова школа №1 Хмельницької міської ради», за 

світлину «Голуб миру», керівник Бігус Юлія Олегівна; 

Іванію Валерію, ученицю 1-Г класу Комунального закладу загальної 

середньої освіти «Початкова школа №1 Хмельницької міської ради», за 

світлину «Символи України», керівник Бігус Юлія Олегівна; 

Зубатюк Надію, ученицю 1-Г класу Комунального закладу загальної 

середньої освіти «Початкова школа №1 Хмельницької міської ради», за 

світлину «Добридень тобі, Україно моя!», керівник Бігус Юлія Олегівна; 

учнів 2-Е класу Комунального закладу загальної середньої освіти 

«Початкова школа №1 Хмельницької міської ради», за світлину «Україна в 

нашому серці», керівник Бігус Юлія Олегівна; 

Боднарчук Злату, ученицю 1-В класу Комунального закладу загальної 

середньої освіти «Початкова школа №1 Хмельницької міської ради», за 

світлину «Україна — берегиня українського народу!», керівник Бігус Юлія 

Олегівна; 

Боднарчука Євгена, учня 3-Б класу Комунального закладу загальної 

середньої освіти «Початкова школа №1 Хмельницької міської ради», за 

світлину «Люблю свою Батьківщину!», керівник Бігус Юлія Олегівна; 

Довбуш Емілію, ученицю 3-Б класу Комунального закладу загальної 

середньої освіти «Початкова школа №1 Хмельницької міської ради», за 

світлину «Моя гарна Україна!», керівник Бігус Юлія Олегівна; 
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Претус Єлизавету, ученицю 3-Г класу Комунального закладу загальної 

середньої освіти «Початкова школа №1 Хмельницької міської ради», за 

світлину «Рідна ненька - Україна», керівник Бігус Юлія Олегівна; 

Коваль Назара, учня 3-Г класу Комунального закладу загальної середньої 

освіти «Початкова школа №1 Хмельницької міської ради», за світлину «Україна 

моя ненька!», керівник Бігус Юлія Олегівна; 

Гуменюка Матвєя, учня 3-Г класу Комунального закладу загальної 

середньої освіти «Початкова школа №1 Хмельницької міської ради», за 

світлину «Цвіт України», керівник Бігус Юлія Олегівна; 

Біньковського Миколу, учня 4-Д класу Комунального закладу загальної 

середньої освіти «Початкова школа №1 Хмельницької міської ради», за 

світлину «Україна - рідний край», керівник Бігус Юлія Олегівна; 

Боднарчук Олександру, ученицю 1-Г класу Комунального закладу 

загальної середньої освіти «Початкова школа №1 Хмельницької міської ради», 

за світлину «Краса України!», керівник Бігус Юлія Олегівна; 

Григорович Милану, ученицю 3-Г класу Комунального закладу загальної 

середньої освіти «Початкова школа №1 Хмельницької міської ради», за 

світлину «Мати - Україно!», керівник Бігус Юлія Олегівна; 

Добош Софію, ученицю 3-В класу Комунального закладу загальної 

середньої освіти «Початкова школа №1 Хмельницької міської ради», за 

світлину «Яка моя Україна?!», керівник Бігус Юлія Олегівна; 

Свіріденко Олександру, ученицю 2-В класу Комунального закладу 

загальної середньої освіти «Початкова школа №1 Хмельницької міської ради», 

за світлину «Мати - Україна!», керівник Бігус Юлія Олегівна; 

Вельгана Матвєя, учня 4-Г класу Комунального закладу загальної 

середньої освіти «Початкова школа №1 Хмельницької міської ради», за 

світлину «Справжній патріот!», керівник Бігус Юлія Олегівна; 

Рой Вікторію, ученицю 1-Г класу Комунального закладу загальної 

середньої освіти «Початкова школа №1 Хмельницької міської ради», за 

світлину «Рідна ненька», керівник Бігус Юлія Олегівна; 

учнів 1-Г класу Комунального закладу загальної середньої освіти 

«Початкова школа №1 Хмельницької міської ради», за світлину «Україна -

мати! Ми твої маленькі дитинчата!», керівник Бігус Юлія Олегівна; 

Шапку Нілу, ученицю 4-В класу Комунального закладу загальної 

середньої освіти «Початкова школа №1 Хмельницької міської ради», за 

світлину «Україна – це…», керівник Бігус Юлія Олегівна; 

Парасківу Софію, ученицю 4-Б класу ЗЗСО «Новодолинський ліцей» 

Одеської області, за світлину «Україна - ненька, Україна – мати», керівник 

Чорноморець Юлія Олексіївна; 

Пахольчука Олега, учня Повчанського ліцею Повчанської сільської ради 

Рівненської області, за світлину «Вільні, незалежні,щасливі»; 

Пащук Анну, здобувачку освіти 11 класу Михайлюцького ліцею 

Михайлюцької сільської ради Шепетівського району Хмельницької області, за 
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світлину «Я в серці маю те, що не вмирає – єдину, найдорощу неньку 

УКРАЇНУ!», керівник Дмитро Музика; 

Теслюка Олега, учня 9 класу Лисогірської гімназії Меджибізької селищної 

ради Хмельницького району, за світлину «Великдень – родинне свято», 

керівник Теслюк Зоряна Ярославівна; 

Агеєву Кристину, вихованку гуртка «Телерадіостудія «Зміна» КПНЗ «ЦПО 

«Зміна» КМР Дніпропетровської області, за світлину «Щира турбота і любов 

панує у кожній українській родині», керівник Охрімчук Наталія 

Володимирівна; 

вихованців «Народного художнього колективу» «Театр моди «Дебют» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної освіти 

«Зміна» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за світлину «Моя 

земля – Квітуча Україна», керівник Ширшова Тетяна Тарасівна; 

Демченко Мирославу, вихованку комп’ютерного гуртка Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної освіти «Зміна» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за світлину «Мої 

перемоги – тобі, Україно!», керівник Кисельова Тетяна Василівна; 

Прищепу Діану, вихованку комп’ютерного гуртка Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної освіти «Зміна» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за світлину «Рідна 

матінка Україна», керівник Кисельова Тетяна Василівна; 

Яшеленко Софію, вихованку комп’ютерного гуртка Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної освіти «Зміна» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за світлину «Україна моя 

співучая, ніжна нене, колиска добра», керівник Кисельова Тетяна Василівна; 

Цибанова Нестора, вихованця гурток «Оригамі» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної освіти «Зміна» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за світлину «З Україною 

в серці», керівник Чернишова Людмила Петрівна; 

Анісову Софію, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної освіти 

«Зміна» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за світлину «З 

чого починається щастя?», керівник Анісова Інна Юріївна; 

Стась Софію, вихованку гуртка «Конструювання та моделювання одягу» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної освіти 

«Зміна» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за світлину 

«Квітни, Україно!», керівник Башта Ірина Леонідівна; 

Сенюк Анастасію, Шегду Софію, вихованок гуртка «Конструювання та 

моделювання одягу» Комунального позашкільного навчального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Зміна» Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, за світлину «Наша ненька – Україна», керівник Башта Ірина 

Леонідівна; 

Грилюк Раїсу, вихованку гуртка «Телерадіостудія «Зміна» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної освіти «Зміна» 
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Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за світлину 

«Материнський оберіг», керівник Охрімчук Наталія Володимирівна; 

Станкевича Іллю, учня Шаровечківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Хмельницької міської ради, за світлину «Краще гір можуть бути лише 

гори», керівник Башак Наталія Миколаївна; 

Маєвського Вадима, учня Шаровечківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Хмельницької міської ради, за світлину «Рідний край», керівник 

Близнюк Марина Русланівна; 

Бонюк Крістіну, ученицю Романівського ліцею Райгородоцької сільської 

ради Бердичівського району Житомирської області, за світлину «Україна – 

Ненька!», керівник Бонюк Ольга Миколаївна; 

Прокопишена Анатолія, учня 3 класу Богдановецького НВК 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний 

заклад» Хмельницької області, за світлину «Розцвітай, моя Україно!», керівник 

Прокопишена Анна Валентинівна; 

Комарова Михайла, учня 3-А класу Одеського ліцею «Гармонія», за 

світлину «Готуємось святкувати перемогу»; 

Бевзу Софію, ученицю Зіньківського ліцею Хмельницької області, за 

світлину «Україна – це мир», керівник Бернацька Галина Йосипівна; 

Лохман Орину, вихованку Центру позашкільної освіти імені Олександра 

Разумкова Житомирської області, за світлину «Де ще на світі є така краса?!», 

керівник Кузьмук Катерина Олександрівна; 

Бужановську Агнесу, вихованку гуртка «Арт-студія: культурно-мистецькі 

заняття» Вищого професійного училища №4 м. Хмельницького, за світлину 

«Ненька-Україна», керівник Токар Валентина Миколаївна; 

Бердило Поліну, ученицю Новобузької ЗОШ І-ІІ ступенів №4 

Миколаївської області, за світлину «Ми діти твої,Україно», керівник Сичик 

Маша; 

Трофимчук Вікторію, вихованку гуртка «Юний натураліст» Кисорицького 

ліцею Рокитнівської селищної ради Сарненського району Рівненської області, 

за світлину «Така краса, висока і нетлінна», керівник Наумович Марія; 

Ільчука Андрія, вихованця гуртка «Юний натураліст» Кисорицького ліцею 

Рокитнівської селищної ради Сарненського району Рівненської області, за 

світлину «Казкова зима в Україні», керівник Наумович Марія; 

Броду Артема, вихованця гуртка «Юний натураліст» Кисорицького ліцею 

Рокитнівської селищної ради Сарненського району Рівненської області, за 

світлину «Весна в моєму краї», керівник Наумович Марія; 

Огородніка Любомира, вихованця гуртка «Юний натураліст» 

Кисорицького ліцею Рокитнівської селищної ради Сарненського району 

Рівненської області, за світлину «Синій, як море», керівник Наумович Марія; 

Росоху Ангеліну, ученицю 8 класу с.Чабель Вирівської ОТГ Сарненського 

району Рівненської області, за світлину «Україночка»; 

Царука Дениса, учня 5-А класу с.Чабель Вирівської ОТГ Сарненського 

району Рівненської області, за світлину «Україно – ненько, матінко моя. До 
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твого серденька припадаю я. Збережи рідненька нас від ворогів. Захисти країно 

дочок і синів!»; 

Царук Мар’яну, ученицю 8 класу с.Чабель Вирівської ОТГ Сарненського 

району Рівненської області, за світлину «Ми молимось за тебе Україно»; 

вихованців вокального гуртка «Сузір’я» Комунального закладу «Середино-

Будський Центр дитячої та юнацької творчості» Середино-Будської міської 

ради Сумської області, за світлину «Чаруюче Полісся», керівник Ступак Софія 

Володимирівна; 

вихованці хореографічного гуртка Комунального закладу «Середино-

Будський Центр дитячої та юнацької творчості» Середино-Будської міської 

ради Сумської області, за світлину «Поліський наш край», керівник Фещенко 

Лариса Іванівна; 

Стаднюк Ніну, учнів 6 – Б класу Берездівського ліцею Хмельницької 

області, за світлину «Святиня нашого народу»; 

Антошел Сніжану, ученицю Царедарівської філії ліцею «Успіх» 

Доманівської селищної ради Миколаївської області, за світлину «Моя мирна 

Батьківщина», керівник Колісниченко Ірина Анатоліївна; 

Ярмолюк Анастасію, вихованку Центру позашкільної освіти імені 

Олександра Разумкова Житомирської області, за світлину «Від матері до 

доньки, від серця до України», керівник Куліченко Лариса Степанівна; 

Білецьку Анну, вихованку клубу «Лідер» Центру позашкільної освіти та 

професійного самовизначення учнівської молоді «Соняшник» Білоцеківскої 

міської ради Київської області, за світлину «Моя нескорена Україна»; 

Редзюк Ірину, вихованку клубу «Лідер» Центру позашкільної освіти та 

професійного самовизначення учнівської молоді «Соняшник» Білоцеківскої 

міської ради Київської області, за світлину «Майбутнє України в наших 

руках!»; 

Гейкаленко Софію, вихованку клубу «Лідер» Центру позашкільної освіти 

та професійного самовизначення учнівської молоді «Соняшник» Білоцеківскої 

міської ради Київської області, за світлину «Небо палає»; 

Тесака Олександра, учня 3-Д класу Одеського ліцею «Гармонія», за 

світлину «Таємниця причала Дністровського лимана», керівник Буртова Алла 

Іванівна; 

Альохіну Лізу, вихованку гуртка «Тістопластика» КЗ «МПДЮ ім. Лялі 

Ратушної» міста Вінниці, за світлину «Берегиня», керівник Гикава Ольга 

Леонідівна; 

Порфенюк Анастасію, вихованку гуртка «Тістопластика» КЗ «МПДЮ               

 ім. Лялі Ратушної» міста Вінниці, за світлину «Єдність», керівник Гикава 

Ольга Леонідівна; 

Річняк Марію, вихованку гуртка «Тістопластика» КЗ «МПДЮ ім. Лялі 

Ратушної» міста Вінниці, за світлину «Родинні джерела», керівник Гикава 

Ольга Леонідівна; 
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Тимошенко Марію, ученицю Славгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Краснопільської селищної ради Сумської області, за світлину «Моя мирна 

країна»; 

Сіроткіна Кіріла, учня Новогуйвинської гімназії Житомирського району 

Житомирської області, за світлину «Україна-ненька в серці кожного з нас», 

керівник Сіроткіна Світлана Володимирівна; 

Асфіру Ахмада, вихованця гуртка «Студія образотворчого мистецтва» 

комунального закладу позашкільної освіти «Одеська станція юних техніків 

«Сігма», за світлину «Янгол-охоронець», керівник Сліпченко Ніна Іванівна; 

Карнафель Івану, вихованку гуртка «Фантазія» комунального закладу 

позашкільної освіти «Одеська станція юних техніків «Сігма», за світлину 

«Рідна хата», керівник Легкобит Галина Юріївна; 

Тупахіну Ксенію, вихованку гуртка «Юні фотоаматори» комунального 

закладу позашкільної освіти «Одеська станція юних техніків «Сігма», за 

світлину «Материнський оберіг», керівник Сліпченко Ніна Іванівна; 

Капітанову Софію, вихованку гуртка «Студія образотворчого мистецтва» 

комунального закладу позашкільної освіти «Одеська станція юних техніків 

«Сігма», за світлину «Україна-матінко», керівник Гашимова Агнеса 

Ельджанівна; 

Легкобит Анастасію, вихованку гуртка «Фантазія» комунального закладу 

позашкільної освіти «Одеська станція юних техніків «Сігма», за світлину «В 

обіймах матусі», керівник Легкобит Галина Юріївна; 

Скорохід Діану, вихованку гуртка «Юний художник» КЗ «Борщівський 

центр дитячої та юнацької творчості» Тернопільської області, за світлину «Все 

буде Україна!», керівник Чайковська Любов; 

Фліса Артема, учня Гвардійського НВК м. Хмельницький, за світлину «Це 

моя земля», керівник Пірожок Ольга; 

Вільчинського Даніїла, учня Гвардійського НВК м. Хмельницький, за 

світлину «Прапор України», керівник Пірожок Ольга; 

Триколіч Аріну, ученицю 1-А класу Дачненського ліцею №1 Одеської 

області, за світлину «Фото заряджене на позитив»; 

Мушинську Владиславу, Мушинського Ігоря, учнів Дачненського ліцею 

№1 Одеської області, за світлину «Ми з матусею разом!» 

Крохмаль Тетяну, ученицю 3-А класу Дачненського ліцею №1 Одеської 

області, за світлину «В очікуванні дива»; 

Ларіну Ангеліну, ученицю 1-Б класу Дачненського ліцею №1 Одеської 

області, за світлину «Святковий настрій»; 

Лавренюка Святослава, учня 3-А класу Дачненського ліцею №1 Одеської 

області, за світлину «А я сумую за школою»; 

Лейнвебера Максима, Туркумана Івана, учнів 3-Б класу Дачненського 

ліцею №1 Одеської області, за світлину «Україна переможе!»; 

Датій Данила, учня 1-Б класу Дачненського ліцею №1 Одеської області, за 

світлину «Неньку і Батьківщину не обирають!»; 
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Дробаху Софію, Дробаху Дениса, учнів Дачненського ліцею №1 Одеської 

області, за світлину «Найрідніші люди»; 

Гончар Анну, Гончар Діану, учениць Дачненського ліцею №1 Одеської 

області, за світлину «Як добре, що у мене є сестра»; 

Кажанова Артема, Кажанову Аліну, учнів Дачненського ліцею №1 

Одеської області, за світлину «Рідна кров, надійна опора»; 

Анфіногенову Маргариту, ученицю 1-Б класу Дачненського ліцею №1 

Одеської області, за світлину «Весна приносить радість і віру в майбутнє»; 

Пархінь Олександра, учня 5-Б класу Дачненського ліцею №1 Одеської 

області, за світлину «Слава Україні!»; 

Зелінську Злату, ученицю 3-А класу Дачненського ліцею №1 Одеської 

області, за світлину «Stand up for UKRAINE»; 

Шинкарюк Каріну, ученицю 6-Б класу Дачненського ліцею №1 Одеської 

області, за світлину «Я найперша матусина помічниця»; 

Луковецького Володимира, учня 3-Б класу Дачненського ліцею №1 

Одеської області, за світлину «Все буде добре!»; 

Король Максима, учня 2-А класу Дачненського ліцею №1 Одеської 

області, за світлину «Радість нового дня»; 

Ткаченко Анну, ученицю 3-Б класу Дачненського ліцею №1 Одеської 

області, за світлину «Україна понад усе»; 

Братики Мамедові, учні 2-Б класу Дачненського ліцею №1 Одеської 

області, за світлину «Брат завжди прийде на допомогу»; 

Заливадного Кирила, учня 3-Б класу Дачненського ліцею №1 Одеської 

області, за світлину «Піднімаю настрій міні - фотосесією»; 

Гатман Олександру, Гатмана Максима, учнів Дачненського ліцею №1 

Одеської області, за світлину «Ми сумуємо за Україною!»; 

Рабуцького Дениса, учня 2-А класу Дачненського ліцею №1 Одеської 

області, за світлину «Яскраві барви вам у стрічку»; 

Дзюбу Софію, ученицю 6-Б класу Дачненського ліцею №1 Одеської 

області, за світлину «Земля усміхається квітами»; 

Бурдужу Даніїла, учня 7-А класу Дачненського ліцею №1 Одеської 

області, за світлину «Вишивала матінка сину оберіг…»; 

учні 2-А класу Гвардійського НВК м. Хмельницький, за світлину 

«Вишиваночка», керівник Пірожок Ольга; 

Павлюк Олександру, ученицю Гвардійського НВК м. Хмельницький, за 

світлину «Ти моя рідненька Україна - ненька», керівник Пірожок Ольга; 

Стринаду Олену, Задорожного Владислава, учнів Кошелівського ліцею                 

ім. В.Ф. Ковальчука Хмельницької області, за світлину «Моя Україно! Ти мати 

єдина на всі покоління й віки…», керівник Когут Тетяна Василівна; 

Тищенко Вероніку, вихованку гуртка вокального мистецтва «Веселка» 

КЗПО «Центр дитячої та юнацької творчості» Богданіівської сільської ради 

Дніпропетровської області, за світлину «Наш пошук і творчість – тобі, 

Україно», керівник Дмитренко Тетяна Георгіївна; 
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Карпік Ніну, вихованку гуртка вокального мистецтва «Веселка» КЗПО 

«Центр дитячої та юнацької творчості» Богданіівської сільської ради 

Дніпропетровської області, за світлину «Рідна серцю Україна», керівник 

Дмитренко Тетяна Георгіївна; 

вихованці гуртка дизайну одягу «Fashion» КЗПО «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Богданіівської сільської ради Дніпропетровської області, 

за світлину «Юні україночки до дня вишиванки», керівник Мирошниченко 

Світлана Олексіївна; 

Максименка Олексія, вихованця гуртка «Ракетомоделювання» КПНЗ 

«Охтирський міський центр позашкільної освіти – Мала академія наук 

учнівської молоді» Сумської області, за світлину «Моє рідне місто»; 

Груніч Марію, вихованку гуртка «Початкового технічного моделювання» 

КПНЗ «Охтирський міський центр позашкільної освіти – Мала академія наук 

учнівської молоді» Сумської області, за світлину «З любов’ю до України»; 

Яковенко Наталію, ученицю Лукашівського НВК «Дошкільний 

навчальний заклад – загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів» Черкаської області, 

за світлину «Наша сила в тому, що ми – українці!»; 

Коновалову Христину, ученицю Закупненського ліцею Хмельницької 

області, за світлину «Україна – мати»; 

учнів 10-І класу Зорянського ЗЗСО І-ІІІ ст.-ліцею Саратської селищної 

ради Білгород-Дністровського району Одеської області, за світлину «Ми за 

мир!»; 

Варіченко Олену, ученицю Одеського НВК № 84, за світлину «Ми єдині»; 

Дойчук Софію, ученицю 3-В класу Сарненської гімназії №6 Рівненської 

області, за світлину «Україна-ненька має друзів», керівник Кабанець Оксана 

Володимирівна; 

Кривка Матвія, учня 3-В класу Сарненської гімназії №6 Рівненської 

області, за світлину «Берегиня-мати», керівник Кабанець Оксана 

Володимирівна; 

Стельмах Анну, ученицю 3-В класу Сарненської гімназії №6 Рівненської 

області, за світлину «Тепло рідної домівки», керівник Кабанець Оксана 

Володимирівна; 

Клуб Маргариту, ученицю 7-А класу ЗЗСО «Прилиманський ліцей» 

Авангрардівської селищної ради Одеської області, за світлину «Пишаюся, що 

УКРАЇНКА!», керівник Тодорова Людмила Петрівна; 

Ротар Валерію, ученицю 2-Б класу ЗЗСО «Прилиманський ліцей» 

Авангрардівської селищної ради Одеської області, за світлину «Моє ім’я - 

УКРАЇНА», керівник Носенко Тетяна Миколаївна; 

Карабета Кирила, учня 2-Д класу ЗЗСО «Прилиманський ліцей» 

Авангрардівської селищної ради Одеської області, за світлину «Україна-

ненька», керівник Хомлякова Станіслава Павлівна; 

вихованців гуртка «Аквамарин» Центру дитячої та юнацької творчості 

Краснопільської селищної ради Сумської області, за світлину «З молитвою в 

серці», керівник Колесникова-Колодка С.С.; 
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вихованців гуртка «Оскар» Центру дитячої та юнацької творчості 

Краснопільської селищної ради Сумської області, за світлину «Молимося за 

майбутнє дітей», керівник Савченко І.М.; 

Лукашову Поліну, ученицю 3-А класу Гвардійського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів, гімназія» Хмельницької 

області, за світлину «Матінка Україна»; 

Пірожок Анну, ученицю 3-А класу Гвардійського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів, гімназія» Хмельницької 

області, за світлину «Україночка»; 

Волосюка Ярослава, учня 3-А класу Гвардійського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів, гімназія» Хмельницької 

області, за світлину «Мати-Берегиня роду»; 

Дуну Ярослава, учня 3-А класу Гвардійського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів, гімназія» Хмельницької 

області, за світлину «Родюча ненька Україна»; 

Гривнака Мар’яна, учня Почапинецької гімназії Хмельницької області, за 

світлину «Моя країна - Україна», керівник Загородна Катерина Анатоліївна; 

Загородну Аню, ученицю Почапинецької гімназії Хмельницької області, за 

світлину «Україна в моєму серці», керівник Швидка Неоніла Євгенівна; 

учнів 2-А класу Зачепилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області, за 

світлину «МИ – УКРАЇНЦІ!», керівник Сисоєва Лілія Олександрівна; 

Бублик Поліну, вихованку гуртка «Український сувенір» Охтирського 

міського центру позашкільної освіти – Малої академії наук учнівської молоді 

Сумської області, за світлину «Нескорене місто моє!», керівник Бабак Лілія 

Вікторівна; 

Учнівське самоврядування Великовисківського ліцею Кіровоградської 

області, за світлину «Мандруємо Україною», керівник Карачінська В.С.; 

учнів 5 класу Великовисківського ліцею Кіровоградської області, за 

світлину «Українська хустка», керівник Карачінська В.С.; 

Багінського Єгора, учня Хмельницького приватного ліцею «Мої обрії»; 

Роздайгору Вікторію, ученицю Хмельницького приватного ліцею «Мої 

обрії»; 

Ковальчука Максима, учня Хмельницького приватного ліцею «Мої обрії»; 

Яремича Марата, учня Хмельницького приватного ліцею «Мої обрії»; 

Алєксєєнко Валерію, вихованку гуртка «Народна творчість» Охтирського 

міського центру позашкільної освіти – Малої академії наук учнівської молоді, 

за світлину «Ми щасливі українці!!!», керівник Назарова Тамара Миколаївна; 

Алєксєєнка Ярослава, вихованця гуртка «Українська народна іграшка» 

Охтирського міського центру позашкільної освіти – Малої академії наук 

учнівської молоді, за світлину «Так виглядає щастя…», керівник Назарова 

Тамара Миколаївна; 

Піскурьову Даріну, вихованку гуртка «Народна творчість» Охтирського 

міського центру позашкільної освіти – Малої академії наук учнівської молоді, 
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за світлину «Найрідніші, наймиліші, найпрекрасніші…», керівник Назарова 

Тамара Миколаївна; 

Стецьковича Михайла, вихованця гуртка «Українська народна іграшка» 

Охтирського міського центру позашкільної освіти – Малої академії наук 

учнівської молоді, за світлину «Ми щасливі в матусиних обіймах», керівник 

Назарова Тамара Миколаївна; 

Біленко Мар’яну, вихованку гуртка «Українська народна іграшка» 

Охтирського міського центру позашкільної освіти – Малої академії наук 

учнівської молоді, за світлину «Святковий настрій», керівник Назарова Тамара 

Миколаївна; 

Вавіло Артема, вихованця гуртка «Ватра» комунального закладу 

«Березівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа I-III 

ступенів, дошкільний навчальний заклад «Веселка» Шосткинського району 

Сумської області, за світлину «Юнь України», керівник Радченко Людмила 

Олексіївна; 

Радченко Ладу, учениця 1 класу комунального закладу «Березівський 

навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа I-III ступенів, 

дошкільний навчальний заклад «Веселка» Шосткинського району Сумської 

області, за світлину «Майбутнє України – неньки», керівник Мовчан Тетяна 

Федорівна; 

Демченко Валерію, вихованку комунального закладу «Березівський 

навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа I-III ступенів, 

дошкільний навчальний заклад «Веселка» Шосткинського району Сумської 

області, за світлину «А ми  -  з України!», керівник Демченко Тетяна 

Миколаївна; 

Лаптуна Олега, учня комунального закладу «Шевченківський  навчально-

виховний комплекс: загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний 

навчальний заклад «Суничка» Шосткинського району Сумської області, за 

світлину «Знавці етнографії України!», керівник Чубун-Лаптун Анна 

Василівна; 

Мешкову Дарію, вихованку гуртка «З Україною в серці» комунального 

закладу «Первомайський  навчально-виховний комплекс: загальноосвітня 

школа I-II ступенів, дошкільний навчальний заклад «Бджілка» Шосткинського 

району Сумської області, за світлину «Я горда тим, що українка!», керівник 

Мешкова Наталія Леонідівна; 

Калініченко Анастасію, ученицю комунального закладу «Шевченківський  

навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа I-III ступенів, 

дошкільний навчальний заклад «Суничка» Шосткинського району Сумської 

області, за світлину «Українці», керівник Калініченко Наталія Василівна; 

учнів 2 класу комунальної установи Миропільської селищної ради 

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

світлину «Ми діти твої, Україно!», керівник Арсенюк Світлана Василівна; 

Матата Матвія, учня 1 класу комунальної установи Миропільської 

селищної ради «Миропільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 
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Житомирської області, за світлину «Моя люба ненька – Україна», керівник 

Нікончук Світлана Леонідівна; 

Джугана Гліба, учня 5-Б класу Зачепилівської загальноосвітньої школи                

І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району 

Харківської області, за світлину «Моя квітуча ненька-Україна!», керівник 

Крупіна Ольга Василівна; 

Гекову Каріну, ученицю 8-А класу Зачепилівської загальноосвітньої школи                

І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району 

Харківської області, за світлину «Я - дитина України!», керівник Велика 

Валентина Вікторівна; 

Ковальова Іллю, Ковальову Діану, учнів Зачепилівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району 

Харківської області, за світлину «Разом ми – сила!», керівник Ніколенко 

Марина Олександрівна; 

Мосьпана Назара, учня 5-Б класу Зачепилівської загальноосвітньої школи                

І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району 

Харківської області, за світлину «Україна-ненька,  моя країна лиш одна 

єдина!», керівник Крупіна Ольга Василівна; 

Пілюгіна Остапа, учня Зачепилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської 

області, за світлину «Україна - моя Батьківщина! З Україною в серці, моя країна 

лиш одна єдина!», керівник Крупіна Ольга Василівна; 

Ушкварок Софію, ученицю 10-А класу Зачепилівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району 

Харківської області, за світлину «Україна - символ незламності!», керівник 

Ковтуненко Марина Вікторівна; 

Шейко Анастасію, ученицю гуртка «Український сувенір» Охтирського 

міського центру позашкільної освіти – Малої академії наук учнівської молоді 

Сумської області, за світлину «Незламна Україна», керівник Бабак Лілія 

Вікторівна; 

Розгонюк Оксану, Михайлову Ірину, учениць Навчально-виховного 

комплексу «Морозівська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» Новодунаєвецької ТГ 

Хмельницької області, за світлину «Ми – цвіт неньки України»; 

Олефіренка Ярослава, учня 10 класу Бугруватського НВК І-ІІІ ступенів 

Сумської області, за світлину «Мальовничий край», керівник Мурай Олена 

Іванівна; 

Марчук Олександру, вихованку гуртка «Об’ємна тканепластика» 

Рівненського міського центру творчості учнівської молоді, філіал «Ровесник»; 

Волощук Софью, ученицю КЗ «Базар’янський ЗЗСО І-ІІІ ступенів», за 

світлину «Рідні краєвиди», керівник Волощук Ірина Миколаївна; 

Зелінську Софію, ученицю Славутського навчально-виховного комплексу 

«Спеціалізована школа І-ІІІ ступеня, ліцей «Успіх» Хмельницької області, за 

світлину «Матуся Україна», керівник Оренбурова Ірина Миколаївна; 
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Жуковську Алісу, ученицю Славутського навчально-виховного комплексу 

«Спеціалізована школа І-ІІІ ступеня, ліцей «Успіх» Хмельницької області, за 

світлину «Україна мати», керівник Оренбурова Ірина Миколаївна; 

Богушевську Валерію, ученицю Славутського навчально-виховного 

комплексу «Спеціалізована школа І-ІІІ ступеня, ліцей «Успіх» Хмельницької 

області, за світлину «Ненька Україна», керівник Оренбурова Ірина Миколаївна; 

Водька Артема, учня Заболоттівської гімназії Вараської міської 

територіальної громади Рівненської області, за світлину «Кульбаба»; 

учні 3 класу Сокиринецької ЗОШ I-III ступенів Кам'янець-Подільського 

району Хмельницької області; 

Подгорну Марію, вихованку Комунального закладу Сумської обласної 

ради - обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю; 

вихованців гуртка «Sunflower» ЦПО «Соняшник» м. Білої Церкви 

Київської області, керівник Коцюба Олена Володимирівна; 

вихованці гуртка «Виготовлення сувенірів» міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді м. Івано-Франківська, керівник 

Суходольна Мар'яна Михайлівна; 

Воронич Надію, Герасименко Маргариту, учениць 1-А класу                                 

м. Кременець Тернопільської області;  

вихованці Кременецького центру дитячої творчості Кременецької міської 

ради Тернопільської області;  

вихованці  гуртків декоративно - вжиткового мистецтва Центру 

позашкільної освіти м. Дунаївці Хмельницької області; 

Заболотчука Влада, учня 2-А класу ЗЗСО «Мурованокуриловецька школа-

ліцей №1 Могилів-Подільського району Вінницької області», керівник 

Нагорняк Наталія Ігорівна; 

Мастерову Марію, вихованку гуртка  дитячого фітнесу «Фіткросики» 

Позашкільного навчального закладу «Цнентр творчості дітей та юнацтва 

Олександрівського району» Запорізької міської ради Запорізької області, 

керівник Чекулаєва Мілена; 

Смолярчук Злату, ученицю 3 класу Седлищенської гімназії Ковельського 

району Волинської області; 

Хондоку Софію, ученицю Заболоттівської гімназії Вараської міської 

територіальної громади Рівненської області, за світлину «Весна у рідному 

краї»; 

Сучок Альону, вихованку гуртка народної творчості «Оберіг» Бучанського 

центру позашкільної роботи Київської області, за світлину  «Весна по-

українськи», керівник Сучок Любов Володимирівна; 

Лашко Дар'ю, вихованку гуртка народної творчості «Оберіг» Бучанського 

центру позашкільної роботи Київської області, за світлину  «Квітуча Україна», 

керівник Сучок Любов Володимирівна; 

Ляшка Олександра, вихованця гуртка декоративно-ужиткового мистецтва 

«Умілі ручки» Бучанського центру позашкільної роботи Київської області, за 

світлину «Лялька-мотанка», керівник Ляшко Катерина Володимирівна; 
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Островського Владислава, вихованця гуртка «Графіка та живопис» 

Бучанського центру позашкільної роботи Київської області, за світлину 

«Берегиня», керівник Шевчук Олеся Ігорівна; 

Казак Зою, вихованку художньої студії «АРТ» Бучанського центру 

позашкільної роботи Київської області, за світлину «Колискова для Настуні», 

керівник Оксана Фурлет; 

Федченко Марію, ученицю Фонтанського НВК «ЗОШ  І-ІІІ ступенів-

гімназія» Одеської області, за світлину «Україна-наша ненька», керівник 

Сафіюк Олена Олександрівна; 

Александрова Владислава, учня Фонтанського НВК «ЗОШ  І-ІІІ ступенів-

гімназія» Одеської області, за світлину «Всюди Прапор України», керівник 

Сафіюк Олена Олександрівна; 

Петрова Віталія, учня Фонтанського НВК «ЗОШ  І-ІІІ ступенів-гімназія» 

Одеської області, за світлину «Моя квітуча Україна», керівник Дізова Оксана 

Ігорівна; 

Єргеєву Мирославу, ученицю Фонтанського НВК «ЗОШ  І-ІІІ ступенів-

гімназія» Одеської області, за світлину «Люблю тебе, ненько», керівник 

Пятакова Валентина Іванівна; 

Фурман Злату, ученицю 2-Б класу Гвардійського НВК Хмельницької 

області, за світлину «Україна-країна вільних людей»; 

Буренка Олександра, учня Мархалівського ЗЗСО Київської області, за 

світлину «Україна мати», керівник Гайдаєнко Вікторія Юріївна; 

Полторака Нікіту, учня 4-Г класу Одеської загальноосвітньої школи №130 

Одеської міської ради Одеської області, за світлину «Україна – ненька», 

керівник Хрупало Олена Анатоліївна; 

Березовського Микиту, учня Лісненського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» 

Бородінської селищної ради Одеської області, за світлину 

«Краса…Країна…Україна – це моя рідна Батьківщина», керівник Березовська 

Олена Вікторівна; 

Галай Даяну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Охтирського 

міського центру позашкільної освіти-Малої академії наук учнівської молоді, за 

світлину «Україна понад усе!»; 

Фурман Нікіту, учня 3-Б класу Гвардійського НВК Хмельницької області, 

за світлину «Україна-країна вільних людей»; 

Ленко Валерію, Трач Анастасію, Марків Вікторію, Шаблій Каріну, 

учениць 6-а класу Комунального закладу Острівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Великоберезовицької селищної ради Тернопільська область; 

Адамчук Віолетту, ученицю 5-А класу Кам'янець-Подільської міської 

дитячої художньої школи Хмельницької області, за світлину «Лелека-живий 

символ України»; 

Кусік Катерину, вихованку гуртка моделювання з текстилю Рівненського 

МЦТУМ, за світлину «Сучасна українська-дівчина»; 

Кононенко Олександру, вихованку гуртка моделювання з текстилю 

Рівненського МЦТУМ, за світлину «Україна-ненька її краса і велич»; 
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Мазепу Анну, вихованку гуртка моделювання з текстилю Рівненського 

МЦТУМ, за світлину «Нескоренна Україна-ненька»; 

Кічановську Анастасію, вихованку гуртка моделювання з текстилю 

Рівненського МЦТУМ, за світлину «Сила, велич і могутність Українського 

роду»; 

вихованців гуртка «Англійська розмовна мова» БДЮТ м. Рава-Руська 

Львівської області, керівник Уляна Чемерис; 

Бурду Анастасіїю, ученицю 4-Є класу Одесского ліцею «Гармонія», за 

світлину «З Украиною в серці. Дети малюють МИР»; 

Якименко Єлизавету, вихованку гуртка «Супер леді» Кременчуцького 

міського Будинку дитячої та юнацької творчості Полтавської області, за 

світлину «А я дівчинка маленька, Україна - моя ненька...», керівник Ковшуцька 

Людмила Іванівна; 

Яковець Софію, ученицю 9 класу Кам'янець-Подільської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№12 імені Любомира Дмитерка Хмельницької області, керівник Циганівська 

Алла; 

Ложченко Анну, вихованку МЦПО м. Кременчук Полтавської області, за 

світлину «Вільна, єдина та мирна країна», керівник Олена Сергіївна Євсеєва; 

Капітанюк Олександру, ученицю СЗОШ №27 імені Дмитра Іваха                        

м. Хмельницький, за світлину «В соняхах і мальвах батьківська хатина - в ній 

живе українська душа»; 

вихованців гуртків КЗПО «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Городенківської міської ради Івано-Франківської області, керівник 

Мельниченко Оксана; 

Носач Єлизавету, вихованку вокального гуртка «Октава» КЗ «НВО «СЗНЗ 

І ступеня «Гармонія» - гімназія імені Т. Шевченка - ЦПВ «Контакт» 

Кіровоградської місткої ради Кіровоградської області; 

Федоренко Анну, ученицю 11 класу ЗЗСО І—ІІІ ступенів №7 м. Подільськ 

Одеської області; 

вихованців гуртка «Чари слова» Комунального закладу «Борисівський 

ліцей Плужненської сільської ради» Хмельницької області, керівник Лисак 

Наталія Володимирівна; 

вихованців гуртка школи «Лідер» Центру позашкільної освіти м. Дунаївці 

Хмельницької області; 

Гагарову Олександру, ученицю Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь» 

Полтавської області; 

Маєду Лану, вихованку Центру позашкільної роботи міста 

Новомосковська Дніпропетровської області, керівник Стрюченко М.Ю.; 

Паламарчук Ірину, Лисичук Анастасію, учениць 8 класу  Вербського ліцею 

Вербської сільської ради Рівненської області, керівник Гринькевич Софія 

Олександрівна; 

Воропай Аліну, вихованку Центру позашкільної роботи міста 

Новомосковська Дніпропетровської області, керівник Стрюченко М.Ю.; 
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Тищенка Ростислава, вихованця гуртка образотворчого  мистецтва Центру 

позашкільної освіти м. Дунаївці Хмельницької області, за світлину «Подільське 

село»; 

Рудь Мирославу, ученицю 2-б класу Сухолиманської початкової школи 

Овідіопольського району Одеської області; 

Сосновську Дар’ю, ученицю Спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №14 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, 

керівник Александренко Анастасія Олегівна;  

Іванову Тетяну, ученицю Кароліно-Бугазького ЗЗСО Одеської області; 

вихованців студії образотворчого мистецтва «Акварелі» ЦПО «Соняшник» 

м. Білої Церкви Київської області, керівник Бобло Валентина Миколаївна; 

Нахметову Емілію, вихованку гуртка «Петриківський розпис» КЗ 

«Будинок дитячої творчості» місто Кам'янське Дніпропетровської області, 

керівник Панібудьласка Наталія Олександрівка; 

Саприкіну Олександру, вихованку гуртка «Петриківський розпис» КЗ 

«Будинок дитячої творчості» місто Кам'янське Дніпропетровської області, 

керівник Панібудьласка Наталія Олександрівка; 

Нахметову Фатіму, вихованку гуртка «Петриківський розпис» КЗ 

«Будинок дитячої творчості» місто Кам'янське Дніпропетровської області, 

керівник Панібудьласка Наталія Олександрівка; 

Пономаренка Ярослава, вихованця гуртка «Петриківський розпис» КЗ 

«Будинок дитячої творчості» місто Кам'янське Дніпропетровської області, 

керівник Панібудьласка Наталія Олександрівка; 

Бєлова Івана, вихованця гуртка «Петриківський розпис» КЗ «Будинок 

дитячої творчості» місто Кам'янське Дніпропетровської області, керівник 

Панібудьласка Наталія Олександрівка; 

Ксензову Анну, вихованку гуртка «Петриківський розпис» КЗ «Будинок 

дитячої творчості» місто Кам'янське Дніпропетровської області, керівник 

Панібудьласка Наталія Олександрівка; 

Чижевську Ірину, ученицю 4 класу Білівського НВК «ЗОШ I-III ст.-

дитячий садок» Шепетівського району Хмельницької області; 

Антоненка Сергія, вихованця гуртка «Петриківський розпис» КЗ «Будинок 

дитячої творчості» місто Кам'янське Дніпропетровської області, керівник 

Панібудьласка Наталія Олександрівка; 

Ткаченко Анастасію, ученицю 1 класу Біленьківської філії І-ІІ ст.                          

ОЗ «Шабівський ЗЗСО І-ІІІ ст.» Одеської області, за світлину «Батьківщина 

там, де мати народила», керівник Мангул Христина Олегівна; 

Вороновича Михайла, учня 1 класу Біленьківської філії І-ІІ ст.                          

ОЗ «Шабівський ЗЗСО І-ІІІ ст.» Одеської області, за світлину «Україна-мати», 

керівник Мангул Христина Олегівна; 

Воронович Валентину, ученицю 4 класу Біленьківської філії І-ІІ ст.                          

ОЗ «Шабівський ЗЗСО І-ІІІ ст.» Одеської області, за світлину «Україна-мати», 

керівник Швидка Марина Сергіївна; 
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Лавріненко Аліну, ученицю 8 класу Біленьківської філії І-ІІ ст.                          

ОЗ «Шабівський ЗЗСО І-ІІІ ст.» Одеської області, за світлину «Рідна Україна», 

керівник Шахова Ірина Володимирівна; 

Спуліна Олександра, учня 1 класу Біленьківської філії І-ІІ ст.                          

ОЗ «Шабівський ЗЗСО І-ІІІ ст.» Одеської області, за світлину «Україна – мати», 

керівник Мангул Христина Олегівна; 

Озарук Анастасію, ученицю Ліцею №13 м. Івно-Франківська; 

учнів 2 класу Осташковецької ЗОШ І-ІІ ступенів Хмельницької області, 

керівник Гура-Богославець Г.Р.; 

Джиму Аліну, вихованку «Зразкового художнього колективу «Ляльковий 

театр «Фантазія» ЦПО «Соняшник» м. Білої Церкви Київської області, за 

світлину «Все буде Україна!», керівник Громадська К.Є.; 

Ященко Анастасію, вихованку гуртка календарної обрядовості 

«Перевесло» ЦПО «Соняшник» м. Білої Церкви Київської області, за світлину 

«Містика  Івана Купала»; 

Корнійчук Софію, вихованку «Зразкового художнього колективу 

«Ляльковий театр «Фантазія» ЦПО «Соняшник» м. Білої Церкви Київської 

області, за світлину «Вечір», керівник Громадська К.Є.; 

Сидоренко Софію, вихованку «Зразкового художнього колективу 

«Ляльковий театр «Фантазія» ЦПО «Соняшник» м. Білої Церкви Київської 

області, за світлину «У моє рідне місто прилетіли лелеки!», керівник 

Громадська К.Є.; 

Сидоренко Ярославу, вихованку «Зразкового художнього колективу 

«Ляльковий театр «Фантазія» ЦПО «Соняшник» м. Білої Церкви Київської 

області, за світлину «Небо і поле», керівник Громадська К.Є.; 

Грищенка Максима, вихованця гуртка календарної обрядовості 

«Перевесло» ЦПО «Соняшник» м. Білої Церкви Київської області, за світлину 

«Спокій»; 

Чернову Анастасію, вихованку «Зразкового художнього колекктиву» студії 

відродження народних промислів «Бісерне рукоділля»  КПНЗ «Палац дитячої 

та юнацької творчості Центрально-Міського району» КМР Дніпропетровської 

області, за світлину «Україна ненько, Україно мати», керівник Демченко 

Вікторія Вікторівна; 

Лахмієнка Кіріла, учня Мезенівського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа  І – ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» 

Краснопільської селищної ради Сумської області, за світлину «Рідна земля», 

керівник Мішеніна А.С.; 

Янцелевич Анну, ученицю Мезенівського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа  І – ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» 

Краснопільської селищної ради Сумської області, за світлину «Україна – це 

наш край», керівник Кашина Н.Д.; 

Михальчук Каріну, ученицю Ленковецького ліцею Хмельницької області, 

за світлину «Я, мама, Україна»; 
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Васалатій Варвару, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

хореографічного ансамблю «Пірует» Комунального закладу позашкільної 

освіти «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Дивосвіт», за світлину 

«Промені рідної землі», керівник Нікітіна Ірина Борисівна; 

 Сідорову Дарину, вихованку вокальної студії «Романтики» Комунального 

закладу позашкільної освіти «Одеський центр дитячої та юнацької творчості 

«Дивосвіт», за світлину «Україна, я донька твоя!», керівник Бурдейна Юлія 

Ігорівна; 

Бурдейну Юлію, вихованку вокальної студії «Романтики» Комунального 

закладу позашкільної освіти «Одеський центр дитячої та юнацької творчості 

«Дивосвіт», за світлину «З Україною в серці!», керівник Бурдейна Юлія 

Ігорівна; 

Новікову Ксенію, вихованку художньої студії «Кольорові олівці» 

Полтавська область, за світлину «Україночка», керівник Ковшуцька Людмила 

Іванівна; 

Шинька Дениса, вихованця художньої студії «Кольорові олівці» 

Полтавська область, за світлину «Україна-мати», керівник Ковшуцька Людмила 

Іванівна; 

Шевцову Лідію, вихованку художньої студії «Кольорові олівці» 

Полтавська область, за світлину «Бандура –  душа народу», керівник 

Ковшуцька Людмила Іванівна; 

Наседкіну Анну, вихованку гуртка «Прикладна графіка»  КПНЗ «Палац 

дитячої та юнацької творчості Центрально-Міського району» КМР 

Дніпропетровської області, за світлину «Україно, відродись!», керівник 

Бурачонок Наталя Володимирівна; 

Набивач Софію, Набивач Єлизавету, вихованок гуртка «Іграшки та 

сувеніри» КПНЗ «Палац дитячої та юнацької творчості Центрально-Міського 

району» КМР Дніпропетровської області, за світлину «Рушник «Дерево життя», 

керівник Марченко Тетяна Валеріївна; 

Стасюка Іллю, учня 2-Г класу Сарненської гімназії № 6 Рівненської 

області, за світлину «Ми – нащадки славних козаків!», керівник Тимошкова 

Віта Леонідівна; 

Григор'єва Владислава, учня 5 класу Ярославицького ліцею Рівненської 

області; 

Сидорук Ангеліну, ученицю 9 класу Ярославицького ліцею Рівненської 

області; 

Солтисюк Іванну, ученицю 3 класу Ярославицького ліцею Рівненської 

області, за світлину «Я – маленька українка!»; 

Посільську Марію, ученицю 1 класу Ярославицького ліцею Рівненської 

області, за світлину «Я в світ прийшов із маминого слова»; 

Ткачук Валерію, ученицю 4 класу Ярославицького ліцею Рівненської 

області, за світлину «Від матері доні добро передать....»; 
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Василець Аню, Василець Богдану, учениць Ярославицького ліцею 

Рівненської області, за світлину «Весна, блакитне небо, цвіт вишень, яскраві 

кульбаби у зеленій траві...»; 

Жикуліну Віру, вихованку гуртка «Плетіння бісером» КЗ «Будинок  

дитячої  творчості» м. Камянське  Дніпропетровської  області, керівник  

Слабушевська Людмила Миколаївна; 

Товстопят Софію, вихованку гуртка «Плетіння бісером» КЗ «Будинок  

дитячої  творчості» м. Кам'янське Дніпропетровської області, за світлину                    

«Рідна Україна - матінка єдина», керівник Слабушевська Людмила 

Миколаївна;. 

Пономаренка Алексія, вихованця ансамблю танцю «Щасливе дитинство» 

Обласного будинку дитячої творчості міста Миколаїв, керівник Горшкова 

Світлана; 

Ніколаєнка Данііла, Напольських Валерію, Мамай Вікторію, учнів  

Першотравенського ліцею № 4 Першотравенської міської ради 

Дніпропетровської області; 

Воронюка Назара, учня 3 класу Подолянської гімназії Хмельницької 

області; 

учнів 8 класу Корчівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Антонінської ТГ 

Хмельницької області; 

Гаврилюк Єву, ученицю 3-Б класу Білогородської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №2 Білогородської сільської ради Бучанського району Київської 

області, за світлину «Україна- ненька»; 

Воронка Назара, учня 3-А класу, вихованця Рівненського міського центру 

творчості учнівської молоді, за світлину «Ми живемо у найкращій країні»;  

Матіїв Дарину, вихованку гуртка «Сучасна хореографія» Рожнятівського 

Будинку дитячої і юнацької творчості Івано-Франківської області, керівник 

Чопей Ольга Вікторівна; 

Малярчук Вероніку, вихованку гуртка «Сучасна хореографія» 

Рожнятівського Будинку дитячої і юнацької творчості Івано-Франківської 

області, керівник Чопей Ольга Вікторівна; 

Пилипів Діану, вихованку гуртка «Сучасна хореографія» Рожнятівського 

Будинку дитячої і юнацької творчості Івано-Франківської області, керівник 

Чопей Ольга Вікторівна; 

Павлову Софію, ученицю 8 класу Великосолтанівської гімназії - філії 

опорного закладу освіти «Калинівський академічний ліцей - освітній центр» 

Київської області; 

Турчин Анну, ученицю 7 класу Великосолтанівської гімназії - філії 

опорного закладу освіти «Калинівський академічний ліцей - освітній центр» 

Київської області; 

Турчин Анастасію, ученицю 6 класу Великосолтанівської гімназії - філії 

опорного закладу освіти «Калинівський академічний ліцей - освітній центр» 

Київської області; 
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Чаленка Володимира, учня 3 класу Великосолтанівської гімназії - філії 

опорного закладу освіти «Калинівський академічний ліцей - освітній центр» 

Київської області; 

Паденко Катерину, ученицю 3 класу Великосолтанівської гімназії - філії 

опорного закладу освіти «Калинівський академічний ліцей - освітній центр» 

Київської області; 

Михайлишена Михайла, учня 4 класу Великосолтанівської гімназії - філії 

опорного закладу освіти «Калинівський академічний ліцей - освітній центр» 

Київської області; 

Кондратюк Камілу, ученицю 4 класу Великосолтанівської гімназії - філії 

опорного закладу освіти «Калинівський академічний ліцей - освітній центр» 

Київської області; 

Волоскова Микиту, учня 4 класу Великосолтанівської гімназії - філії 

опорного закладу освіти «Калинівський академічний ліцей - освітній центр» 

Київської області; 

Кулініченко Вероніку, ученицю 4 класу Великосолтанівської гімназії - 

філії опорного закладу освіти «Калинівський академічний ліцей - освітній 

центр» Київської області; 

Гордину Олександра, учня 1 класу Великосолтанівської гімназії - філії 

опорного закладу освіти «Калинівський академічний ліцей - освітній центр» 

Київської області; 

Ольховську Поліну, ученицю Комунального закладу «Великоберезовицька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Великоберезовицької селищної ради 

Тернопільської області;  

Ногач Ірину, ученицю Комунального закладу «Великоберезовицька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Великоберезовицької селищної ради 

Тернопільської області;  

Кіливник Олександру, ученицю НВК «Гармонія» м. Одеси; 

вихованці КЗ «Устинівський БДЮТ» Устинівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області, за світлину «Ми щирі 

патріоти своєї країни», керівник Пінчук Світлана Олександрівна; 

Манжулу Мілану, вихованку гуртка декоративно-ужиткового мистецтва 

«Барвінок» КЗ «Петрівський ЦДЮТ» Петрівської селищної ради 

Олександрійського району Кіровоградської області; 

Тітову Анастасію, село Софіївка Білгород-Дністровський район Одеська 

область; 

учнів 4 класу Головинського ліцею Головинської сільської ради 

Рівненської області, керівник Шулім Валентина Петрівна; 

Ждан Зоряну, ученицю КУ «ЗЗСО Ємільчинська гімназія» 

Ємільчинського  району Житомирської області; 

Голоцван Альону, ученицю 4-Б класу Одеського ліцею «Гармонія»; 

учнів Чемеровецького НВК №2 Чемеровецької ОТГ Кам'янець- 

Подільського району Хмельницької області, за світлину «СЛАВА УКРАЇНІ!!!», 

керівник Джигун О.В.;  
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Будимко Настю, ученицю 6-А класу ліцею №100, вихованку гуртка 

«ФОТОКЛУМБА» КПНЗ «ОЦНТТ та ІТУМ» м. Дніпро, за світлину «Моя 

перша конячка», керівник Москаленко А.В.; 

Дмитрука Миколу, учня 1 курсу музичного коледжу, вихованця гуртка 

«ФОТОКЛУМБА» КПНЗ «ОЦНТТ та ІТУМ» м. Дніпро, за світлину 

«Фотозйомка в центрі Дніпра», керівник Москаленко А.В.; 

Москаленко Віру, ученицю 5-А класу СЗШ №34, вихованку гуртка 

«ФОТОКЛУМБА» КПНЗ «ОЦНТТ та ІТУМ» м. Дніпро, за світлину «Мій 

прапор», керівник Москаленко А.В.; 

Іващенко Настю, ученицю 6-А класу СЗШ №2, вихованку гуртка 

«ФОТОКЛУМБА» КПНЗ «ОЦНТТ та ІТУМ» м. Дніпро, за світлину 

«Надвечір`я на Азові», керівник Москаленко А.В.; 

учнів 2-Б класу Сарненської гімназії №3 Рівненської області; 

Колібабчук Єву, Колібабчука Максима, учнів Чорнянського опорного 

закладу ЗСО  Подільського району Одеської області;  

Галайко Тетяну, ученицю 11 класу ЗЗСО І-ІІІ ступенів №7 м. Подільськ 

Одеської області; 

Гайдук Маргариту, ученицю Радивилівського ліцею №2 ім. П.Г. Стрижака 

Рівненської області, за світлину «Український захід», керівник Власик 

Людмила; 

Гайдука Матвія, учня Радивилівського ліцею №2 ім. П.Г. Стрижака 

Рівненської області, за світлину «Українка», керівник Тамара Войтишин; 

Іванову Дар'ю, вихованку гуртка естрадної пісні «СУЗІР'Я» місто 

Добропілля Донецької області;  

Пчолкіну Анастасію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» КПНЗ 

«ЦДЮТ «Гармонія» КМР Дніпропетровської області, за світлину «Рідна нене 

моя Україно!», керівник Злиднєва Надія Василівна; 

Бондурівську Варвару, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» КПНЗ 

«ЦДЮТ «Гармонія» КМР Дніпропетровської області, за світлину «Лани 

широкополі», керівник Злиднєва Надія Василівна; 

Горобець Богдана, учня Кам'янець-Подільської загальноосвітньої школи             

І-ІІІ ступенів №15 Хмельницької області; 

Прохорову Мирославу, ученицю Кам'янець-Подільської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №15 Хмельницької області; 

Салім’ярова Рустама, учня Бородінського НВК Одеської області, за 

світлину «Найрідніша», керівник Салім’ярова І. І.; 

Журбу Анну, ученицю Угроїдської ЗОШ I-III ступенів Сумської області, за 

світлину «Війнами втомлена та ніким не зломлена», керівник Горбач Ауріка 

Андріївна; 

Носаченко Дар’ю, Носаченко Анастасію, вихованок «Зразкового 

художнього колективу» студії відродження нардних промислів «Бісерне 

рукоділля» КПНЗ «Палац дитячої та юнацької творчості Центрально-Міського 

району» КМР Дніпропетровської області, за світлину «Червона Калина», 

керівник Демченко Вікторія Вікторівна; 
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Вахоцьку Анну, вихованку «Зразкового художнього колекктиву» студії 

відродження народних промислів «Бісерне рукоділля»  КПНЗ «Палац дитячої 

та юнацької творчості Центрально-Міського району» КМР Дніпропетровської 

області, за світлину «Писанка-сувенир», керівник Демченко Вікторія 

Вікторівна; 

Кубу Михайла, учня Красівського ліцею імені Ц.Л. Посудевського 

Семенівської сільської ради Житомирської області, за світлину «Батьківський 

дуб», керівник Корнійчук Ольга Олександрівна; 

Щербину Володимира, учня Красівського ліцею імені Ц.Л. Посудевського 

Семенівської сільської ради Житомирської області, за світлину «Прогулянка у 

ліс», керівник Сич Галина Михайлівна; 

Шелепу Івана, учня Красівського ліцею імені Ц.Л. Посудевського 

Семенівської сільської ради Житомирської області, за світлину «Сила природи 

рідного краю», керівник Лисенко Інна Петрівна; 

Кирицу Михайла, учня Красівського ліцею імені Ц.Л. Посудевського 

Семенівської сільської ради Житомирської області, за світлину «Рідні стежки 

села», керівник Корнійчук Ольга Олександрівна; 

Свінціцького Ярослава, учня Красівського ліцею імені Ц.Л. Посудевського 

Семенівської сільської ради Житомирської області, за світлину «Неосяжні 

простори рідної матінки-землі», керівник Ковальчук Людмила Олексіївна; 

Сердюк Дарію, ученицю Красівського ліцею імені Ц.Л. Посудевського 

Семенівської сільської ради Житомирської області, за світлину «Молодий садок 

ліцею», керівник Балюк Юрій Васильович; 

Роговченка Андрія, учня Красівського ліцею імені Ц.Л. Посудевського 

Семенівської сільської ради Житомирської області, за світлину «Життя 

продовжується», керівник Ільченко Сергій Миколайович; 

Вовченко Анастасію, ученицю Красівського ліцею імені                                    

Ц.Л. Посудевського Семенівської сільської ради Житомирської області, за 

світлину «Квітка сонця України», керівник Шарій Світлана Анатоліївна; 

Герасимчук Діану, ученицю Красівського ліцею імені                                    

Ц.Л. Посудевського Семенівської сільської ради Житомирської області, за 

світлину «Божий храм – основа життя», керівник Шарій Світлана Анатоліївна; 

Кирицю Анастасію, ученицю Красівського ліцею імені                                    

Ц.Л. Посудевського Семенівської сільської ради Житомирської області, за 

світлину «Божий храм – основа життя», керівник «Щасливої долі рідному 

краю», керівник Тищенко Наталія Анатоліївна; 

Бережну Валерію, ученицю 5-Д класу ЗОШ № 44 м. Одеси, за світлину 

«Сумую за тобою, Україно!», керівник Євсеєва Н.М.; 

Чофу Юлію, ученицю 5-Д класу ЗОШ № 44 м. Одеси, за світлину «На все 

життя одна!», керівник Євсеєва Н.М.; 

Тікало Кароліну, ученицю 5-Д класу ЗОШ № 44 м. Одеси, за світлину «З 

Днем Матері, Україно!», керівник Євсеєва Н.М.; 

Одесюк Вероніку, ученицю 5-Д класу ЗОШ № 44 м. Одеси, за світлину 

«Україна – наша домівка», керівник Євсеєва Н.М.; 
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Яковлева Антона, учня 5-Д класу ЗОШ № 44 м. Одеси, за світлину «День 

матері», керівник Євсеєва Н.М.; 

Боделан Варвару, ученицю 5-Д класу ЗОШ № 44 м. Одеси, за світлину 

«Чекаю тебе з Перемогою!», керівник Євсеєва Н.М.; 

Шишку Євгенію, Шишку Андрія, вихованців кулінарного гуртка Центру 

позашкільної освіти та професійного самовизначення учнівської молоді 

«Соняшник» м. Білої Церкви Київської області; 

Духевич Анастасію, ученицю Гвардійського НВК Хмельницької області; 

Конончук Наталію, ученицю Вербовецької гімназії Хмельницької області, 

за світлину «Українська весна - краса неповторна!», керівник Швед Галина 

Миколаївна; 

Ковтонюк Вікторію, ученицю Вербовецької гімназії Хмельницької області, 

за світлину «Українські традиції назавжди у наших серцях», керівник Брожик 

Алла Степанівна; 

Брожика Андрія, учня Вербовецької гімназії Хмельницької області, за 

світлину «Ми справжні українці! І ми цим пишаємось!», керівник Брожик Алла 

Степанівна; 

Павлікову Анну, вихованку гуртка образотворчого мистецтва Полтавська 

область, за світлину «Я – українка!», керівник Поліщук Оксана Юріївна; 

Різун Поліну, вихованку гуртка виготовлення сувенірів Полтавська 

область, за світлину «Рідний край», керівник Коваленко Людмила Іванівна; 

Селич Марію, вихованку художньої студії «Кольорові олівці» Полтавська 

область, за світлину «Загадкова пісня», керівник Ковшуцька Людмила Іванівна; 

Степанюк Дарину, ученицю 2 класу Глибочицького ліцею Житомирської 

області, за світлину «Україно, я пишаюсь тим, що твоя донька!», керівник 

Степанюк Оксана Віталіївна; 

вихованців Первомайського НВК Шосткинського району Сумської 

області; 

учнів 5 класу Немичинецької ЗОШ І-ІІ ступенів Хмельницької області; 

Гайку Маргариту, вихованку колективу «ЧАС ПІК» ЦДЮТ                                

м. Кропивницький; 

Нянькіну Тетяну, вихованку театральної студії «Реп‘ях» КЗ ОЦПО та РТМ 

м.Суми; 

Жидченко Олександру, Маргариту Панухник, Олександру Панченко, 

вихованців Гостомельського центру творчості дітей та юнацтва Київської 

області; 

вихованців хореографічного колективу «МРІЯ» Будинку дитячої та 

юнацької творчості місто Горохів Волинської області, за світлину «А нашого 

квіту по цілому світу»; 

Недолугу Діану, ученицю 7-Б класу Комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання №32 «Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів, 

позашкільний центр «Школа мистецтв» Кіровоградської міської ради, керівник 

Литвиненко Вікторія Іванівна; 
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Касянчук Яну, ученицю 5 - А класу Теофіпольської ЗОШ І-ІІІ ступенів                 

№ 2 Хмельницької області; 

Гаврилюк Яну, ученицю 9 класу Теофіпольської ЗОШ І-ІІІ ступенів                     

№ 2 Хмельницької області; 

учнів 3 класу Білівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - д.с.» Ізяславського району 

Хмельницької області; 

Бескровну Злату, ученицю 2-Б класу Гімназія №6 м. Сарни Рівненської 

області; 

учнів 1-А класу Чабельської гімназії Рівненської області; 

Погляд Ксенію, ученицю 8-Б класу Красноградського ліцею                                 

№ 2 Харківської області; 

Зайцева Юрія, учня 3-Є класу ліцею «Гармонія» міста Одеси; 

Нікітюк Анну, ученицю Закриницької гімназії Хмельницької області; 

Тимошенко Євгенію, ученицю 10-Б класу Криворізької Центрально-

Міської гімназії Дніпропетровської області; 

Кравчук Марію, вихованку вокального гуртка Полонської ЗОШ І-ІІІ ст.               

№2 Хмельницької області, за світлину «Матусю – горнуся до тебе!», керівник 

Приймак Т.В.; 

Павлушка Андрія, учня 4-А класу Сарненської гімназія № 6 Рівненської 

області; 

Руденко Анастасію, ученицю 9 класу Рівнянського ліцею №5 

Кіровоградської області, за світлину «Україночка. Дівча що повинно жити в 

щасті і мирі. Жити на своїй землі. Любити і знати свої традиції;  

Версаль Анастасію, ученицю 8 класу Рівнянського ліцею №5 

Кіровоградської області; 

Куракову Вікторію, Куракову Валерію, учиниць Одеського ліцею 

«Гармонія»; 

Орищенко Дарину, вихованку балетної студії «Престиж» КЗ СОР ОЦПО та 

РТМ м. Суми; 

Маруценко Кіру, Соломаху Софію, Ярошенко Іванну, учениць 

Комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання №32 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа I-III ступенів, позашкільний центр «Школа мистецтв» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області; 

Коробка Марка, вихованця зразкової студії образотворчого мистецтва 

«Берестяночка» Центру позашкільної освіти «Соняшник» м. Білої Церкви 

Київської області, за світлину «Відновимося!», керівник Коробко Валентина 

Іванівна; 

Солом'яну Дар'ю, вихованку зразкової студії образотворчого мистецтва 

«Берестяночка» Центру позашкільної освіти «Соняшник» м. Білої Церкви 

Київської області, за світлину «Загартована!», керівник Коробко Валентина 

Іванівна; 

Береговенко Єлизавету, вихованку зразкової студії образотворчого 

мистецтва «Берестяночка» Центру позашкільної освіти «Соняшник» м. Білої 

Церкви Київської області, керівник Коробко Валентина Іванівна; 
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Михайліченко Вікторію,  ученицю 3-Г класу філії №2 опорного закладу 

Ренійського закладу загальної середньої освіти №6 Ренійської міської ради 

Одеської області; 

Мітакі Мілену, ученицю 2-Г класу філії №2 опорного закладу Ренійського 

закладу загальної середньої освіти №6 Ренійської міської ради Одеської 

області; 

Хамшо Ксенію, ученицю 3-А класу філії №2 опорного закладу Ренійського 

закладу загальної середньої освіти №6 Ренійської міської ради Одеської 

області; 

Лунгу Артема, учня 3-А класу філії №2 опорного закладу Ренійського 

закладу загальної середньої освіти №6 Ренійської міської ради Одеської 

області; 

Бахнєву Софію, ученицю 6 класу Грушківського ліцею Хмельницької 

області, за світлину «Краса Поділля»; 

Купець Анну, ученицю ліцею села Ленківці Хмельницької області; 

Попатенко Мар'яну, Боржемську Валерію, Кушнір Поліну, Плєшко Дар'ю, 

учениць 8 класу Чорнянського опорного закладу I-III ступенів Одеської області; 

Новікову Владиславу, ученицю 8-А класу Озерненської гімназії 

Житомирської області; 

Іванченко Софію, ученицю 3 класу комунального закладу  

«Плетеноташлицький ліцей» Злинської сільської ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області; 

Скрипник Анастасію, вихованку гуртка «Основи макіяжу» КЗ 

«Петрівський ЦДЮТ» Петрівської селищної ради Олександрійського району 

Кіровоградської області, за світлину «Я - Україна!»; 

Якименко Єлизавету, вихованку художньої студії «Кольорові олівці» 

Полтавська область, за світлину «Рідний дім», керівник Ковшуцька Людмила 

Іванівна; 

Душко Вікторію, ученицю Українського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Миколаївської 

області, за світлину «Країна краси і добра!», керівник Курліна Зоя Степанівна; 

Маховську Дарину, вихованку гуртка фольклорно-етнографічного 

краєзнавства «Тясмин» Центру дитячої та юнацької творчості Світловодської 

міської ради Кіровоградської області, за світлину «Захисник», керівник 

Маляренко Олександр Олександрович; 

Білецьку Поліну, Кіриченко Анну, Матюнену Вікторію, Надича Даніїла, 

Сакуна Максима, Соколович Вероніку, учнів 5-А класу Одеського ліцею №63, 

за світлину «З Україною в серці», керівник Годулян Лариса Олександрівна; 

Рибакову Анну, вихованку гуртка фольклорно-етнографічного 

краєзнавства «Тясмин» Центру дитячої та юнацької творчості Світловодської 

міської ради Кіровоградської області, за світлину «У долонях неньки-України», 

керівник Маляренко Олександр Олександрович; 

Рождественець Ульяну, ученицю Славутської гімназії №3, за світлину 

«Україна ненька!», керівник Дворак Ольга Олександрівна; 
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Бородіну Євгенію, вихованку гуртка художньої студії «Мальва» 

Грицівського закладу позашкільної освіти «Школа сприяння здоров’ю» 

Хмельницької області, за світлину «Великоднє гніздо», керівник Годна О.В.; 

Корначевську Ніку, ученицю Свіршковецької ЗОШ Чемеровецького 

району Хмельницької області; 

учнів 11 класу Свіршковецької ЗОШ Чемеровецького району 

Хмельницької області; 

Сиротюка Артура, вихованця гуртка художньої студії «Мальва» 

Грицівського закладу позашкільної освіти «Школа сприяння здоров’ю» 

Хмельницької області, за світлину «Сестрички-україночки», керівник Годна 

О.В.; 

Бородіну Софію, вихованку гуртка художньої студії «Мальва» 

Грицівського закладу позашкільної освіти «Школа сприяння здоров’ю» 

Хмельницької області, за світлину «У рідному краї», керівник Годна О.В.; 

Любченка Дениса, вихованця Арт-клубу «Діалог» Грицівського закладу 

позашкільної освіти «Школа сприяння здоров’ю» Хмельницької області, за 

світлину «Світанок», керівник Шампаніна П.С.; 

Кудельського Костянтина, вихованця Арт-клубу «Діалог» Грицівського 

закладу позашкільної освіти «Школа сприяння здоров’ю» Хмельницької 

області, за світлину «Дорога додому», керівник Шампаніна П.С.; 

учнів 10 класу Гребінківської гімназії Білоцерківського району Київської 

області, за світлину «Дім на Михайлівській, якого видно на весь світ»; 

Рудніцьку Софію, ученицю Гребінківської гімназії Білоцерківського 

району Київської області, за світлину «Мости – найдобріші винаходи людства. 

Вони завжди з'єднують»; 

Матюшко Єву, ученицю Мокрецького НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» Київської області, за світлину 

«Миру Україні», керівник Яроцька Оксана Анатоліївна; 

Колтуновську Сніжану, село Женишківці Віньковецької селищної ради 

Хмельницької області, за світлину «Зростаємо українцями»; 

Святенка Данііла, учня Мокрецького НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» Київської області, за світлину 

«Віримо в тебе Україна», керівник Яроцька Оксана Анатоліївна; 

Силкіну Маргариту, вихованку Арт студії «СовАня» комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

«Гармонія» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за світлину 

«Моя квітуча Україна», керівник Рязанцева Анна Сергіївна; 

Силкіна Станіслава, вихованця Арт студії «СовАня» комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

«Гармонія» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за світлину 

«Друзі навіки», керівник Рязанцева Анна Сергіївна; 

Мельник Катерину, вихованку Зразкового художнього гуртка «Культура 

мови та спілкування» Старокостянтинівського міського центру дитячої та 
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юнацької творчості Хмельницької області, за світлину УМолитва неньки-

України», керівник Дітковська Людмила Олександрівна; 

Репюк Надію, вихованку гуртка «Паперова пластика» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, за світлину «Мир в наших руках», керівник Шлапак 

Тетяна Анатоліївна; 

Ніколаєву Анну, вихованку Зразкового художнього гуртка «Писанкарство» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, за світлину «На крилах мрій до неньки лину», керівник 

Шлапак Тетяна Анатоліївна; 

вихованців гуртка «Художнє мистецтво» Старокостянтинівського міського 

центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за світлину «І буде 

мир, і буде спокій, Свободи дух підкорить Небеса», керівник Семенюк Тетяна 

Вікторівна; 

вихованців Баранівського міського Будинку дитячої творчості 

Житомирської області, за світлину «Тому що я Україна»; 

Левусь Христину, вихованку гуртка «Художнє мистецтво» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, за світлину «Мій сонячний дім — це моя Україна!», 

керівник Семенюк Тетяна Вікторівна; 

Нікіфорову Марію, вихованку Старокостянтинівського міського центру 

дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за світлину «Молюсь за 

Україну», керівник Сукач Оксана Олексіївна. 

2. Електронні дипломи розміщені за посиланням: 

https://drive.google.com/drive/folders/1VEG9ZWv_88RGXcR38-

hTnVT3fLeIosqm?usp=sharing 

 

 

Т.в.о. директора                                                                          Олена ПЕДОРЕНКО 

 


