Перелік учасників
Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка «Наукова палітра»
(вікова категорія: 10 – 13 років)

Номінація «Наукові світи»
Вінницька область
«Барви Галактики»
(акрил, фломастери,
гуаш, кольорові олівці)

Заклад «Вінницька дитяча художня школа»

КОНДРАТЮК
Віктор Валерійович

«Нове сонце»
(гуаш, маркери)

Люблинецький навчально-виховний комплекс
"Загальноосвітня школа – інтернат І-ІІІ ступенів – ліцей"
Волинської обласної ради
(гурток графіки та декоративного живопису)

САЛО
Дарина Сергіївна

«Поселення в кольоровій
галактиці»
(гуаш, фломастери)

Люблинецький навчально-виховний комплекс
"Загальноосвітня школа – інтернат І-ІІІ ступенів – ліцей"
Волинської обласної ради
(гурток графіки та декоративного живопису)

КОРНЕЛЮК
Дмитро Олексійович

«До нових світів»
(гуаш, маркери)

Люблинецький навчально-виховний комплекс
"Загальноосвітня школа – інтернат І-ІІІ ступенів – ліцей"
Волинської обласної ради
(гурток графіки та декоративного живопису)

ЦЕХОШ
Сергій Михайлович

«Загадкова планета»
(пастель)

Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа ІІІІ ступенів – гімназія " м. Горохова Волинської області

ШПІК
Роман Романович

«Погляд у світле
майбутнє»
(олівець)

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів смт. Сенкевичівки
Горохівського району Волинської області

САВЧУК
Вікторія Віталіївна

«Моя неповторна земля»
(кольорові олівці)

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Брани
Горохівського району Волинської області

САВЧУК
Галина Віталіївна

«Мій дикий друг»
(кольорові олівці)

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Брани
Горохівського району Волинської області

КАЧАНЮК
Катерина Павлівна

«На лісовій галявині»
(акрил)

Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Гаразджи Луцького
району Волинської області

ПІХОЦЬКА
Юлія Вадимівна

«Хатинка біля тину»
(гуаш)

Дніпропетровська школа української культури та мистецтв
ім. Олеся Гончара

ГЛУЩУК
Анастасія Вікторівна

«Космічна одіссея»
(гуаш)

Комунальний заклад "Нікопольська середня
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 21"
Дніпропетровської області

МАМІНЮК
Софія Юріївна

«Ми відкриваємо
всесвіт»
(воскові олівці)

Комунальний заклад "Нікопольська середня
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 21"
Дніпропетровської області

САЧУК
Анастасія Сергіївна

«Собака і метелики»
(гуаш)

Дніпропетровська школа української культури та мистецтв
ім. Олеся Гончара

НЕПИЙВОДА
Анна Олександрівна
Волинська область

Дніпропетровська область

ГРИЦАЄНКО
Олексій Андрійович

«Чорна діра поглинає
планету»
(гарячий батик)

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Міський
Палац дитячо-юнацької творчості «Горицвіт» м. Кривого
Рогу Дніпропетровської області

НОВОХАТЬКО
Анна Сергіївна

«Паралельний всесвіт»
(гуаш)

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27
Криворізької міської ради Дніпропетровської області

ЧЕМЕРИС
Юлія Русланівна

«У світі науки»
(акварель, гелева ручка)

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27
Криворізької міської ради Дніпропетровської області

КАРАТУШИНА
Катерина Андріївна

«Незвідані планети.
Чарівна країна»
(акварель)

Комунальний заклад "Тернівська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів з класами вечірньої форми навчання № 4
Тернівської міської ради Дніпропетровської області"

САВИЦЬКА
Катерина Сергіївна

«Квітковий Едем»
(акварель, гелева ручка)

Комунальний позашкільний заклад "Міський Палац
дитячо-юнацької творчості "Горицвіт" м. Кривого Рогу
Дніпропетровської області
(Народний художній колектив студія образотворчих
мистецтв “Журавочка”)

АЛЕКСАНДРОВА
Дар’я Юріївна

«Екологія – зберегти
життя власними руками»
(гуаш)

Комунальний навчальний заклад "Хіміко-екологічний
ліцей" Дніпропетровської міської ради

ОМЕЛЬЧЕНКО
Руслана Олександрівна

«Космічна соната»
(гуаш)

Дружбівський навчально-виховний комплекс Олевського
району Житомирської області

ЄФАНОВА
Анастасія Вікторівна

«Очі Всесвіту»
(гуаш)

Житомирський Центр творчості дітей і молоді
(Народна студія «Юний художник»)

ЯНЧЕВ
Олександр Олександрович

«Світ навколо мене»
(акварель)

Комунальний заклад "Хортицький національний
навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр"
Запорізької обласної ради

КОТОВЕНКО
Юлія Олександрівна

«Парад планет»
(гуаш)

Куйбишевська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Куйбишевської районної ради Запорізької області
(гурток декоративно-прикладного мистецтва)

«Народження смерчу»
(пастель)

Студія культури та мистецтв “Спірограф” Центру
культурно-мистецьких ініціатив м. Львова

ТРУШЕВСЬКА
Ярослава Сергіївна

«Великий всесвіт для
маленьких дослідників»
(олівець, фломастер)

Омельницький навчально-виховний комплекс
"Ліцей – інтернат – дошкільний навчальний заклад"
Кременчуцького району Полтавської області
(гурток образотворчого мистецтва)

МОСКАЛЕНКО
Альона Сергіївна

«Безліч відтінків чистого
життя»
(акварель, гуаш, олівець)

Омельницький навчально-виховний комплекс
"Ліцей – інтернат – дошкільний навчальний заклад"
Кременчуцького району Полтавської області
(гурток образотворчого мистецтва)

ЯСІНСЬКА
Анна Олександрівна

«Жителі мирного
космосу»
(гуаш)

Омельницький навчально-виховний комплекс
"Ліцей – інтернат – дошкільний навчальний заклад"
Кременчуцького району Полтавської області
(гурток образотворчого мистецтва)

СІРЕНКО
Діана Віталіївна

«Чарівна планета»
(кольорові олівці)

Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11
Полтавської міської ради Полтавської області

Житомирська область

Запорізька область

Львівська область
ЛИХВА
Максим Юрійович
Полтавська область

СІРЕНКО
Каріна Віталіївна

КРЮКОВА
Анастасія Олександрівна

«Збережемо цей чудовий
світ»
(акварель)

Комсомольська дитяча художня школа Полтавської
області

ТИХОНОВА
Анастасія Ігорівна

«Незвідана планета
«Мрія»
(гуаш)

Полтавська гімназія № 13

ПАНЧЕНКО
Олександра Олександрівна

«Планета сірих
інопланетян»
(гуаш)

Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11
Полтавської міської ради Полтавської області

КРУТЬКО
Маргарита Анатоліївна

«Космічне місто
майбутнього»
(гуаш)

Хорольський районний Центр дитячої та юнацької
творчості Полтавської області
(гурток народної іграшки «Вернісаж»)

ЧЕРВОНА
Юлія Вадимівна

«Планета. Новий Едем»
(кольорові олівці, гелева
ручка, маркер)

Козельщинський навчально-виховний комплекс
Козельщинської районної ради Полтавської області

ОНИЩЕНКО
Іван Тарасович

«Політ у космос»
(акварель, гелева ручка)

Комсомольська загальноосвітня школа I-III ступенів № 1
з поглибленим вивченням економіки та права
Комсомольської міської ради Полтавської області

ЮХНО
Софія Максимівна

«Хімія – цікава наука!»
(гуаш)

Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості
(Народний художній колектив – студія образотворчого
мистецтва «Соняшник»)

ТИННИК
Анастасія Дмитрівна

«Наука Біологія»
(гуаш)

Комунальний заклад «Рівненська державна дитяча
художня школа»

ЗАХАРЧЕНКО
Анна Ігорівна

«Незвідані планети»
(кольорові олівці,
фломастери, гуаш)

Комунальний заклад «Рівненська державна дитяча
художня школа»

ПЛЮХИНА
Анастасія Сергіївна

«Око науки»
(гуаш)

Комунальний заклад «Рівненська державна дитяча
художня школа»

ТИЩЕНКО
Дмитро Володимирович

«Зерна життя нової
планети»
(акварель, гуаш)

Комунальний заклад «Районний Будинок творчості
школярів» Глухівської районної ради Сумської області
(гурток «Витинанка»)

КЛИШКІН
Микита Андрійович

«Веселка»
(кольорові олівці)

Будівельнівський навчально-виховний комплекс:
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, дошкільний
навчальний заклад "Зернятко" Глухівської районної ради
Сумської області

ЗАХАРОВА
Анна Миколаївна

«Краса вечірнього моря»
(акварель)

Сумська дитяча художня школа ім. М.Г.Лисенка

МІРОШНИЧЕНКО
Дмитро Ігорович

«Космічні простори»
(гуаш)

Комунальна установа Сумська спеціалізована школа
I-III ступенів № 9

ХАРЧЕНКО
Марія Дмитрівна

«Підводний світ»
(акварель)

Комунальна установа Сумська спеціалізована школа
I-III ступенів № 9

ЗУБАТОВА
Дарина Юріївна

«Такий близький та
далекий Всесвіт»
(гуаш)

Комунальний позашкільний навчальний заклад
«Охтирський міський центр позашкільної освіти –
Мала академія наук учнівської молоді» Сумської області

ПОРОСКУН
Ольга Віталіївна

«Створення Всесвіту»
(гуаш)

Сумський районний Будинок дітей та юнацтва на базі
Токарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Сумського району Сумської області

Рівненська область

Сумська область

«На квітучій планеті
Земля»
(гуаш)

Сумський районний Будинок дітей та юнацтва на базі
Токарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Сумського району Сумської області

РАДОВ
Андрій Андрійович

«Пташиний світ»
(гуаш)

Славутський районний Будинок дитячої та юнацької
творчості на базі Ганнопільського навчально-виховного
комплексу Славутського району Хмельницької області
(гурток образотворчого мистецтва – Ізостудія
«Художник»)

ПЕТРИК
Анастасія Денисівна

«Далека планета»
(гуаш)

Новоушицький районний Будинок дитячої творчості
Хмельницької області
(гурток «Барви Поділля»)

СУЩИК
Дарія Олександрівна

«Зоряними шляхами»
(кольорові олівці)

Великокаленицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Полонського району Хмельницької області

ЗАЛАТУХІН
Дмитро Сергійович

«В пошуках нових
галактик»
(гуаш)

Ізяславська навчально-виховний комплекс
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2, ліцей»
імені М.Островського Хмельницької області

ГРАБАРЧУК
Антон Павлович

«Салют галактиці»
(акварель, гелева ручка)

Ізяславська навчально-виховний комплекс
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2, ліцей»
імені М.Островського Хмельницької області

ГОРОБЕЦЬ
Сергій Сергійович

«Де лелека водиться –
там щастя родиться»
(кольорові олівці)

Михиринецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів відділу
освіти, молоді і спорту Теофіпольської районної ради
Хмельницької області

КОЗЛЮК
Тетяна Андріївна

«Візерунки матінки –
природи. Північне сяйво»
(гуаш)

Михнівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
Теофіпольського району Хмельницької області

КОРОВЕЦЬКА
Тамара Василівна

«Казковий підводний
світ»
(гуаш)

Хмельницький Палац творчості дітей та юнацтва
(гурток «Юний художник»)

ФЕДИК
Інна Петрівна

«Астрономія – наука
мрійників»
(гуаш)

Центр дитячої та юнацької творчості Хмельницької
районної ради Хмельницької області
(гурток «Пролісок»)

ТЕБЛЯШКІНА
Валерія Володимирівна

«Незвідані світи»
(кольорові олівці)

Хмельницький ліцей № 17

БЛАЖКО
Катерина Вікторівна

«Чарівний ліс»
(гуаш)

Хмельницький Палац дітей та юнацтва
(студія образотворчого мистецтва)

МУСІЄНКО
Олександр Вадимович

«Гірська гроза»
(акварель)

Шепетівська загальноосвітня школа І-ІII ступенів № 1
ім. М.Островського Хмельницької області

ЄРЗАК
Михайло Володимирович

«Парад планет»
(кольорові олівці)

Шепетівська загальноосвітня школа І-ІII ступенів № 1
ім. М.Островського Хмельницької області

САВЧУК
Марина Анатоліївна

«Галактика»
(гуаш)

Шепетівська загальноосвітня школа І-ІII ступенів № 1
ім. М.Островського Хмельницької області

ХУРС
Анна Ігдіївна

«Веселкове диво»
(акварель)

Шепетівська загальноосвітня школа І-ІII ступенів № 1
ім. М.Островського Хмельницької області

БИКОВСЬКИЙ
Тарас Юрійович

«Мешканці лісу»
(кольорові олівці)

Городнявський навчально-виховний комплекс "Середня
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, колегіум"
Шепетівської районної ради Хмельницької області

ГНАТЮК
Віталій Олександрович

«МАН – світ відкриттів»
(гуаш)

Ізяславський районний Будинок творчості дітей та
юнацтва Хмельницької області

КАРПЕНКО
Дарина Віталіївна
Хмельницька область

ШОСТАК
Ольга Олександрівна

«Загадковий світ
космосу»
(гуаш)

Ізяславський районний Будинок творчості дітей та
юнацтва Хмельницької області

ЄМЕЦЬ
Аліна Олександрівна

«Дівчинка з далекої
планети»
(гуаш)

Центр дитячої та юнацької творчості Деснянського району
м. Києва
(студія образотворчого мистецтва)

НАУМОВА
Маргарита Володимирівна

«Чарівний сон»
(пастель)

Центр дитячої та юнацької творчості Деснянського району
м. Києва
(студія образотворчого мистецтва «Мальви»)

ЛУЦЮК
Анастасія Олександрівна
м. Київ

Номінація «Калейдоскоп відкриттів»
Волинська область
МАРТИНЮК
Богдана Юріївна

«Досягнення Леонардо да
Вінчі»
(акварель, кулькова
ручка)

Нововолинський центр дитячої та юнацької творчості
Нововолинської міської ради Волинської області
(гурток образотворчого мистецтва)

КОРНЕЛЮК
Дмитро Олексійович

«Міжгалактичний
зв’язок»
(гуаш)

Люблинецький навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа – інтернат І-ІІІ ступенів – ліцей»
Волинської обласної ради
(гурток графіки та декоративного живопису)

САЛО
Дарина Сергіївна

«Український політ»
(гуаш, маркер)

Люблинецький навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа – інтернат І-ІІІ ступенів – ліцей»
Волинської обласної ради
(гурток графіки та декоративного живопису)

ДОРОШУК
Юлія Олександрівна

«Енергія життя»
(гуаш, маркер)

Люблинецький навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів – ліцей»
Волинської обласної ради
(гурток графіки та декоративного живопису)

КОРНІЄНКО
Дмитро Олександрович

«Народження зірки»
(гуаш)

Люблинецький навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа – інтернат І-ІІІ ступенів – ліцей»
Волинської обласної ради
(гурток графіки та декоративного живопису)

КРЕВСЬКА
Алла Олександрівна

«Комп’ютерна
лихоманка»
(акварель, гелева ручка)

Районний Будинок школяра смт. Торчина Луцького
району Волинської області (студія образотворчого
мистецтва «Чарівний пензлик»)

СОЛОДИНСЬКА
Марія Вікторівна

«Машина часу»
(акрил)

Загальноосвітня школа I-II ступенів с. Смолигіва Луцького
району Волинської області

КУДЛАЧ
Діана Вадимівна

«Інопланетянин»
(гуаш)

Дніпропетровська школа української культури та мистецтв
ім. Олеся Гончара

БРУНЕЛЛІ
Роберто

«Годинники, які миють»
(гуаш)

Дніпропетровська школа української культури та мистецтв
ім. Олеся Гончара

ЛОСЄВА
Ольга Сергіївна

«Фабрика майбутнього»
(кольорові олівці, гелева
ручка)

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27
Криворізької міської ради Дніпропетровської області

ЖУКОВА
Анастасія Сергіївна

«Перший політ на
повітряній кулі»
(гуаш)

Комунальний позашкільний навчальний заклад
«Межівський районний Будинок дитячої та юнацької
творчості» Дніпропетровської області

КЛАДКІН
Олександр Павлович

«Чужа планета «Сандр»
(гуаш)

Вільногірська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 4
Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

ГОЛОВКО
Олексій Леонідович

«Мов птахи, ми прагнули
злетіти…»
(гуаш)

Комунальний заклад освіти «Незабудинська середня
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Солонянської
районної ради Дніпропетровської області»

МИСОЧКА
Дар’я Віталіївна

«Генетика, ГМО»
(акварель)

Вільногірська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 4
Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

АНТОНЮК
Сергій Олександрович

«Винищувач МіГ-29»
(акварель, гуаш)

Вільногірська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 4
Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

СКЛЯР
Софія Вадимівна

«Супутник»
(акварель, гуаш)

Вільногірська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 4
Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

Дніпропетровська область

«Акваланг»
(акварель, фломастери)

Вільногірська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 4
Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

«Великий винахід –
Колесо»
(акварель, гуаш)

Центр позашкільної освіти м. Коростеня Житомирської
області
(гурток «Малювання»)

ПРОТАСОВА
Анастасія Феліксівна

«У світі цікавого»
(кольорові олівці)

Комунальний заклад «Хортицький національний
навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр»
Запорізької обласної ради

ГЛАДУН
Данило Сергійович

«Машина часу»
(кольорові олівці)

Запорізька дитяча художня школа № 3

ПОНОМАРЬОВА
Катерина Сергіївна

«Шлях у майбутнє»
(гуаш)

Запорізька дитяча школа мистецтв № 3

КРИЩУК
Софія Олександрівна

«Кімната вченого»
(гуаш)

Дитяча школа мистецтв № 6 м. Одеси

КАТ
Минь Нгат

«Літаючий захищений
портфель»
(гуаш)

Дитяча школа мистецтв № 6 м. Одеси

Д’ЯЧИХИН
Захар Олегович

«Надзвичайні винаходи»
(олівець)

Комунальна установа Сумська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів № 10 ім. Героя Радянського Союзу О.Бутка

БУРЕНКОВ
Олег Сергійович

«Земне тяжіння»
(кольорові олівці)

Комунальна установа Сумська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів № 10 ім. Героя Радянського Союзу О.Бутка

ВЛАСЮК
Юлія Володимирівна

«Калейдоскоп
супервідкриттів»
(кольорові олівці)

Шепетівська спеціалізована загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням основ
економіки і правознавства Хмельницької області

КШЕВІНСЬКА
Тетяна Олегівна

«Богиня світла
електрика»
(гуаш)

Хмельницька районна дитяча музична школа
(відділення образотворчого мистецтва)

НЕВЕНЧАН
Володимир Геннадійович

«Помічник мандрівника»
(гуаш)

Кам'янець-Подільський навчально-виховний комплекс
№ 8 в складі гімназії та загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів з українською та російською мовою навчання
Хмельницької області

КОВАЛЬ
Христина Володимирівна

«Відкриття космосу.
Юрій Гагарін – перший у
світі»
(кольорові олівці)

Кам'янець-Подільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 5 з поглибленим вивченням інформатики
Хмельницької області
(гурток образотворчого мистецтва «Олівець»)

АДАМЧУК
Роман Олександрович

«Піднебесні відкриття»
(кольорові олівці)

Кам'янець-Подільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 5 з поглибленим вивченням інформатики
Хмельницької області
(гурток образотворчого мистецтва «Колорит»)

ОВЧАРЕНКО
Владислава Вікторівна
ГОРБ
Данило Сергійович
ПАЛЬЦУН
Софія Андріївна
Житомирська область
ВАХОВСЬКА
Віра Євгеніївна
Запорізька область

Одеська область

Сумська область

Хмельницька область

«Загадка магнітних
хвиль»
(гуаш)

Ізяславський районний Будинок творчості дітей та
юнацтва Хмельницької області

ОВЧАРЕНКО
Анна Володимирівна

«Підводний мольберт
майбутнього»
(пастель)

Центр дитячої та юнацької творчості Деснянського району
м. Києва
(студія образотворчого мистецтва «Мальви»)

ДАНИЛОВА
Оксана Юріївна

«Клонування людини»
(олівець)

Центр дитячої та юнацької творчості Деснянського району
м. Києва
(студія образотворчого мистецтва «Мальви»)

КУЛЕШ
Аліса Германівна

«Від мрії до реальності»
(акварель, акварельні
олівці)

Центр дитячої та юнацької творчості Дніпровського
району м. Києва
(арт-майстерня «Намалюй щастя»)

ПРОТЧЕНКО
Валерія Сергіївна
м. Київ

Номінація «Портрет вченого»
Вінницька область
«Майбутнє
вдосконалюється»
(гелеві ручки, кольорові
олівці)

Заклад «Вінницька дитяча художня школа»

БОГУН
Анастасія Віталіївна

«Леонардо да Вінчі»
(олівець)

Нововолинський Центр дитячої та юнацької творчості
Нововолинської міської ради Волинської області
(гурток образотворчого мистецтва)

ЦЕХОШ
Сергій Михайлович

«Феномен Патона»
(олівець)

Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – гімназія» м. Горохова Волинської області

ЗАЄЦЬ
Владислав Юрійович

«Ось вам!»
(олівець)

Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – гімназія» м. Горохова Волинської області

БІРУК
Олексій Олександрович

«Леонардо да Вінчі»
(гуаш)

Камінь-Каширський районний Будинок дитячої та
юнацької творчості Волинської області
(студія образотворчого мистецтва «Кольоровий
водограй»)

СМОЛЮК
Анастасія Андріївна

«Науковець
майбутнього»
(гелева ручка)

Комунальний заклад «Іваничівський Будинок дитячої та
юнацької творчості» смт. Іваничів Волинської області

ВАКУЛЮК
Анна Тарасівна

«Науковець
майбутнього»
(акварель)

Комунальний заклад «Іваничівський Будинок дитячої та
юнацької творчості» смт. Іваничів Волинської області

ГОЛЯРЧУК
Микола Миколайович

«Вільгельм Він»
(олівець)

Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс»
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 – колегіум»
м. Ковеля» Волинської області
(гурток «Юний художник»)

СМОЛЯР
Вадим Володимирович

«Анатолій
Володимирович
Скороход»
(олівець)

Загальноосвітня школа I-II ступенів с. Смолигіва Луцького
району Волинської області

ОМЕЛЬЧУК
Марія Миколаївна

«Христофор Колумб»
(гуаш)

Загальноосвітня школа І-ІІІ с. Годомичів Маневицького
району Волинської області
(гурток з образотворчого мистецтва «Юний художник»)

КАЧАНЮК
Катерина Павлівна

«Юний винахідник:
народження ідеї.
(гуаш, гелева ручка)

Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Гаразджи Луцького
району Волинської області

КЛИМЕНКО
Софія Олександрівна

«Портрет вченого»
(гуаш)

Дніпропетровська школа української культури та мистецтв
ім. Олеся Гончара

КОНДРАТЕНКО
Олена Костянтинівна

«Михайло Грушевський –
видатний діяч та
вчений»
(кольорові олівці)

Комунальний заклад «Нікопольська середня
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 21»
Дніпропетровської області

БОЙКО
Каміла Костянтинівна

«Портрет
А.Ейнштейна»
(кольорові олівці)

Дніпропетровська школа української культури та мистецтв
ім. Олеся Гончара

МЕХМЕД
Вілдан Раіф

Волинська область

Дніпропетровська область

РЕБЕДАЙЛО
Катерина Віталіївна

«Портрет Ісаака
Ньютона»
(олівець)

Жовтнева філія Комунального закладу «Міський дитячомолодіжний центр» Дніпропетровської міської ради
(гурток образотворчого мистецтва)

САНІН
Тимофій Ігорович

«Портрет
А.Ейнштейна»
(кольорові олівці)

Дніпропетровська школа української культури та мистецтв
ім. Олеся Гончара

ГОРЯНА
Ольга Станіславівна

«Іван Павлович Пулюй»
(гуаш)

Дніпропетровська школа української культури та мистецтв
ім. Олеся Гончара

МЕНЧУК
Арина Ігорівна

«Портрет відомого
археолога-вченого
Мозалевського Б.Н.»
(акварель, гуаш)

Комунальний заклад «Спеціалізована природничоматематична школа І-ІІІ ступенів при Дніпропетровському
національному університеті імені Олеся Гончара»
м. Нікополя Дніпропетровської області
(ізостудія «Палітра»)

НЕКЛЮДОВА
Лада Олександрівна

«Миколай Коперник»
(гуаш)

Дніпропетровська школа української культури та мистецтв
ім. Олеся Гончара

ГОНЧАРЕНКО
Марія Євгеніївна

«Леонардо да Вінчі –
нерозгаданий геній»
(акварель)

Дитяча художня школа ім. І.Г.Першудчева
м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області

БЕРКУТА
Любов Анатоліївна

«Томсон Уільям»
(гуаш)

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Будинок
творчості дітей та юнацтва м. Орджонікідзе
Дніпропетровської області»

КОЖЕМЯКІНА
Вікторія Миколаївна

«Хімік-дослідник»
(гуаш)

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Будинок
творчості дітей та юнацтва м. Орджонікідзе
Дніпропетровської області»

ФЕДЬКО
Юлія Олександрівна

«Д.І.Менделєєв – вчений
хімічної науки,
промисловості,
підтримував тісні зв’язки
з Україною»
(олівець)

Комунальний заклад освіти «Миропільська неповна
середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Солонянської
районної ради Дніпропетровської області»

ТЕРНОВСЬКИЙ
Єгор Володимирович

«Джордж Стефенсон»
(гелева ручка)

Комунальний позашкільний заклад «Міський Палац
дитячо-юнацької творчості «Горицвіт» м. Кривого Рогу
Дніпропетровської області
(Народний художній колектив студія образотворчих
мистецтв “Журавочка”)

ПАРАКА
Анастасія Дмитрівна

«Портрет Іллі
Мечнікова»
(гуаш, акварель)

Комунальний заклад «Тернівська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів з класами вечірньої форми навчання № 4
Тернівської міської ради Дніпропетровської області

ШКЛЯРЕНКО
Марія Олександрівна

«Мій Шевченко»
(олівець)

Комунальний заклад Любимівська середня
загальноосвітня школа Дніпропетровського району
Дніпропетровької області

КОЗАЧЕНКО
Марія Дмитрівна

«Дослід № 25»
(акварель, гелева ручка)

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27
Криворізької міської ради Дніпропетровської області

МАЛИНСЬКА
Любов Олегівна

«Рене Декарт і його
Декартова система
координат»
(гуаш)

Комунальний позашкільний навчальний заклад
«Межівський районний Будинок дитячої та юнацької
творчості» Дніпропетровської області

БАЛЮК
Оксана Костянтинівна

«Олександр Грем Белл»
(олівець)

Липківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
імені М.І. Шпака Попільнянської районної ради
Житомирської області

РЯБЕЦЬ
Віталіна Ігорівна

«Вчений Ейнштейн»
(олівець)

Строківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Попільнянської районної ради Житомирської області

Житомирська область

Запорізька область
ХАПУЛІНА
Соня Сергіївна

«Філософські роздуми»
(акварель)

Комунальний заклад «Хортицький національний
навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр»
Запорізької обласної ради

ЖИВОГЛЯД
Анастасія Сергіївна

«Бутлеров – великий
вчений-хімік»
(олівець)

Запорізька дитяча школа мистецтв № 3

ЄЗЗАКАНІ
Карім Абдеррахімович

«Ігор Євгенович Тамм»
(гуаш)

Запорізька дитяча школа мистецтв № 3

САНІНА
Лариса Олександрівна

«Життя науковця»
(пастель)

Центр дитячої та юнацької творчості «Зоресвіт» м. Одеси
(ізостудія «Світанок»)

ЖЛОБНИЦЬКА
Ганна Володимирівна

«Ньютон»
(кольорові олівці, гуаш)

Центр дитячої та юнацької творчості «Зоресвіт» м. Одеси
(ізостудія «Світанок»)

ХАЛЮТІНА
Марія Сергіївна

«Ейнштейн»
(гуаш)

Центр дитячої та юнацької творчості «Зоресвіт» м. Одеси
(ізостудія «Світанок»)

АТИЯ
Аміра Хамидівна

«Остроградський
Михайло Васильович»
(гуаш)

Дитяча школа мистецтв № 6 м. Одеси

ЧУБАРОВА
Дарина Сергіївна

«Кіт вчений»
(гуаш)

Дитяча школа мистецтв № 6 м. Одеси

СИТНИК
Анна Миколаївна

«Вчена майбутнього»
(гуаш)

Дитяча школа мистецтв № 6 м. Одеси

СКУТЕЛЬНИК
Євген Олегович

«Юний хімік»
(гуаш)

Дитяча школа мистецтв № 6 м. Одеси

БРОДОВСЬКА
Мілана Віталіївна

«Маленька винахідниця»
(туш, фарби природного
виготовлення)

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Дитяча
художня школа № 2» Одеської міської ради

МИХАЙЛЕНКО
Віра Петрівна

«Вчений недалекого
майбутнього»
(гуаш)

Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості
(Народний художній колектив – студія образотворчого
мистецтва «Соняшник»)

ПОСТОРОНКА
Валерія Миколаївна

«Відомий фізик Ом Георг
Сімон»
(пастель)
«Вчений хімік»
(гуаш)

Рокитненська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів
Кременчуцької районної ради Полтавської області
(гурток декоративно-прикладного мистецтва)
Диканський Будинок дитячої та юнацької творчості
Полтавської області

ФЬОДОРОВА
Анна Олександрівна

«Винахідник містер
Лівсберг»
(кольорові олівці)

Комсомольська гімназія імені В.О. Нижниченка
Комсомольської міської ради Полтавської області

ДЕРЕВЯНКО
Світлана Сергіївна

«Портрет Марії
Складовської-Кюрі»
(акварель, туш)

Лубенська дитяча художня школа Полтавської області

МИЦИК
Владислава Федорівна

«Вчений майбутнього»
(гуаш, капілярні ручки)

Зіньківська спеціалізована школа I-III ступенів № 1
Полтавської області
(гурток «Едельвейс»)

НОРКА
Яна Дмитрівна

«Ейнштейн»
(акварель, гуаш,
кольорові олівці)

Лубенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2
Лубенської міської ради Полтавської області

Одеська область

Полтавська область

КАЛНУСЕНКО
Ірина Сергіївна

Рівненська область
ПАНАСЮК
Ірина Степанівна

«Вчений чарівник»
(кольорові олівці,
фломастери)

Комунальний заклад «Рівненська державна дитяча
художня школа»

СИМОНЮК
Оксана Олександрівна

«Леді вчена»
(кольорові олівці,
фломастери)

Комунальний заклад «Рівненська державна дитяча
художня школа»

БІЛИЙ
Микола Володимирович

«Евріка»
(кольорові олівці, гуаш,
фломастери)

Комунальний заклад «Рівненська державна дитяча
художня школа»

ЛАЩУК
Дар’я Сергіївна

«Ньютон-неймовірний
вчений»
(гуаш)

Комунальний заклад «Рівненська державна дитяча
художня школа»

КОНДРАТЮК
Антон Олександрович

«І оживає добра слава,
Слава Україні!»
(масляна пастель)

Рівненська Мала академія наук учнівської молоді
(гурток «Мистецтвознавство»)

ВОЛКОВА
Анна Миколаївна

«Гіпатія
Александрійська»
(олівець)

Комунальний заклад «Районний Будинок творчості
школярів» Глухівської районної ради Сумської області
(художньо-естетичний гурток «Палітра»)

БУТ
Олексій Миколайович

«Архімед»
(олівець)

Будівельнівський навчально-виховний комплекс:
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, дошкільний
навчальний заклад "Зернятко" Глухівської районної ради
Сумської області

ПЕТРУШЕНКО
Ярослава Ігорівна

«Вчений Іван Павлович
Пулюй»
(олівець)

Комунальна установа Сумська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів № 10 ім. Героя Радянського Союзу О.Бутка

ЗАЯЦ
Інна Олександрівна

«Звичайний геній»
(кольорові олівці)

Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8
Охтирської міської ради Сумської області

МОВЧАН
Валерія Василівна

«Ейнштейн»
(олівець)

Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 11 імені Олексія Братушки Сумської
міської ради

«Селекціонер озимої
пшениці»
(гуаш)

Красноградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1
ім. О.І.Копиленка Красноградської районної державної
адміністрації Харківської області

КІТ
Єлизавета Андріївна

«Майбутній геній
медицини»
(олівець)

Полонський навчально-виховний комплекс № 2
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 — колегіум"
Хмельницької області

ЛАГУТА
Вікторія Сергіївна

«Геній – фізик»
(олівець)

Шепетівська спеціалізована загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням основ
економіки і правознавства Хмельницької області

СТРАТОВИЧ
Оксана Олександрівна

«Портрет Христофора
Колумба»
(олівець)

Шепетівська спеціалізована загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим вивченням основ
економіки і правознавства Хмельницької області

ЛІШТАБА
Єгор Петрович

«Чарльз Дарвін»
(кольорові олівці)

Старокостянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 4 Старокостянтинівської міської ради Хмельницької
області

Сумська область

Харківська область
ЗОЗУЛЯ
Іван Ігорович
Хмельницька область

КРАСИЛЬНЮК
Ілля Миколайович

«Джордж Джоуль»
(кольорові олівці)

Старокостянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 4 Старокостянтинівської міської ради Хмельницької
області

ГОНТАР
Рада Павлівна

«Видатний фізіолог»
(акварель, гуаш)

Городоцька гімназія Хмельницької області

МАЗУР
Дмитро Олександрович

«Погляд А.Ейнштейна у
віки»
(туш)

Старокостянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 1 Старокостянтинівської міської ради Хмельницької
області

МЕЛЬНИК
Діана Володимирівна

«Нікола Тесла»
(гуаш, гелева ручка)

Кадиєвецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Кам'янець-Подільської районної ради Хмельницької
області

ПЕТРОСЯН
Венера Сергіївна

«Майкл Фарадей –
великий англійський
фізик»
(гуаш)

Хмельницький Палац творчості дітей та юнацтва

БІЛАН
Олександра Федорівна

«Архімед (287 – 212 рр.
до н.е.)»
(пастель, кольорові
олівці)

Хмельницький Палац творчості дітей та юнацтва

ДУМІТРАЩУК
Денис Віталійович

«Життя заради науки»
(кольорові олівці)

Хмельницький ліцей № 17

МОЗОЛЮК
Василь Анатолійович

«Портрет Альберта
Ейнштейна»
(олівець)

Жовтнева загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів
Кам'янець-Подільського району Хмельницької області

БОБОРИКІНА
Анастасія Михайлівна

«Час…»
(акварель, лінер)

Приватна загальноосвітня школа "Гармонія" І-ІІІ ступенів
м. Хмельницького
(гурток образотворчого мистецтва)

ГУДАЙТЕС
Богдана Миколаївна

«Дивакуватість
А.Ейнштейна»
(олівець)

Рогізнянська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів
Кам'янець-Подільського району Хмельницької області

СНІХОВСЬКА
Ольга Сергіївна

«Шалений вчений»
(кольорові олівці)

Судилківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Шепетівської районної ради Хмельницької області
(гурток «Акварель»)

ШЕСТОПАЛОВА
Дар’я Валеріївна

«Англійський вчений
Джон Дальтон»
(олівець)

Судилківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Шепетівської районної ради Хмельницької області
(гурток «Акварель»)

ДМИТРЕНКО
Аліна Сергіївна

«Портрет Ейнштейна»
(кольорові олівці)

Судилківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Шепетівської районної ради Хмельницької області
(гурток «Акварель»)

ФЕЩИНА
Софія Ігорівна

«Портрет Джона
Дальтона»
(олівець)

Судилківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Шепетівської районної ради Хмельницької області
(гурток «Акварель»)

КОНОНЧУК
Ольга Миколаївна

«Портрет Ньютона»
(кольорові олівці)

Судилківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Шепетівської районної ради Хмельницької області
(гурток «Акварель»)

ПРАЩУР
Євген Олександрович

«Майбутній науковець»
(кольорові олівці)

Шепетівський навчально-виховний комплекс № 1 у складі:
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей»
Хмельницької області

ЦЕПАЄВА
Ірина Іванівна

«Біолог»
(гуаш)

Шепетівська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів
з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів
Хмельницької області
(гурток «Технічний дизайн»)

РОМАНЮК
Ілона Миколаївна

«М.В.Ломоносов»
(олівець)

Шаровечківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Хмельницької районної ради Хмельницької області
(гурток декоративно-прикладного мистецтва «Творці
прекрасного»)

ЧАЙКА
Діана Вікторівна

«Видатний вчений –
Л.Гальвані»
(олівець)

Навчально-виховний комплекс № 3 у складі
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Н.Рибака та ліцей
з посиленою військово-фізичною підготовкою"
Шепетівської міської ради Хмельницької області

ЩУКА
Дарина Андріївна

«Вчений із Сірокуз»
(гуаш, гелева ручка)

Навчально-виховний комплекс № 3 у складі
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Н.Рибака та ліцей
з посиленою військово-фізичною підготовкою"
Шепетівської міської ради Хмельницької області

ПРУСЬКА
Ольга Іванівна

«Галілео Галілей і його
винаходи»
(гуаш)

Навчально-виховний комплекс № 3 у складі
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Н.Рибака та ліцей
з посиленою військово-фізичною підготовкою"
Шепетівської міської ради Хмельницької області

СІДОРСЬКИЙ
Іван Вікторович

«Дослідження планет»
(кольорові олівці)

Навчально-виховний комплекс № 3 у складі
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Н.Рибака та ліцей
з посиленою військово-фізичною підготовкою"
Шепетівської міської ради Хмельницької області

КУЧЕРУК
Марина Олександрівна

«Евріка»
(гуаш)

Старокостянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№8 Старокостянтинівської міської ради Хмельницької
області

ПЕТЕЛЬКО
Анна Анатоліївна

«Мудрий винахідник»
(олівець)

Кам’янець-Подільський навчально-виховний комплекс
№ 9 імені А.М.Трояна у складі спеціалізованої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням англійської мови та школи мистецтв
Хмельницької області

СУЗАНСЬКА
Аліна Валеріївна

«Великий Ейнштейн»
(гелева ручка)

Кам'янець-Подільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 10 Хмельницької області

ГОКОВ
Володимир Едуардович

«Нікола Тесла»
(олівець)

Кам’янець-Подільський навчально-виховний комплекс
№ 14 у складі спеціалізованої загальноосвітньої школи
І-ступеня з поглибленим вивченням англійської мови
та гімназії Хмельницької області

СИРОТКІНА
Юлія Максимівна

«Ейнштейн»
(кольорові олівці)

Нетішинський навчально-виховний комплекс
"Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей"
Нетішинської міської ради Хмельницької області
(гурток «Живопис»)

ДЕХТЯРУК
Єлізавета Євгенівна

«Галілео Галілей»
(гуаш)

Нетішинський навчально-виховний комплекс
"Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей"
Нетішинської міської ради Хмельницької області
(гурток «Живопис»)

УШТИК
Валерія Василівна

«Портрет Ейнштейна»
(гуаш)

Нетішинський навчально-виховний комплекс
"Загальноосвітня школа І- ІІ ступенів та ліцей"
Нетішинської міської ради Хмельницької області
(гурток «Живопис»)

МОЛЬДВАН
Іван Миколайович

«Ейнштейн – видатний
вчений»
(олівець)

Нетішинський навчально-виховний комплекс
"Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей"
Нетішинської міської ради Хмельницької області (гурток
«Живопис»)

ОДРІХОВСЬКИЙ
Серафим Віталійович

«Михайло Ломоносов»
(кольорові олівці,
фломастери)

Летичівський навчально-виховний комплекс № 2
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія"
Хмельницької області

м. Київ
ОХРИЦЬКА
Діана Дмитрівна

«Професор Всезнамус»
(кольорові олівці, гуаш,
лінер)

Навчально-виховний комплекс допрофесійної підготовки
та технічної творчості молоді м. Києва

ГАЙДАМАЧЕНКО
Марія Дмитрівна

«Вчений хімік»
(акварель, гуаш)

Центр дитячої та юнацької творчості Дніпровського
району м. Києва
(арт-майстерня «Намалюй щастя»)

ОБЛИВАЧ
Катерина Андріївна

«Ньютон»
(гуаш)

Центр дитячої та юнацької творчості Дніпровського
району м. Києва
(арт-майстерня «Намалюй щастя»)

КУРІНСЬКА
Анастасія Валеріївна

«Йозеф Кеплер»
(акварель, гуаш)

Центр дитячої та юнацької творчості Дніпровського
району м. Києва
(арт-майстерня «Намалюй щастя»)

Номінація «Місто майбутнього»
Волинська область
ДИЧИНСЬКА
Марія Миколаївна

«Столиця галактики»
або «Сонце добра»
(гуаш, маркери)

Люблинецький навчально-виховний комплекс
"Загальноосвітня школа – інтернат І-ІІІ ступенів – ліцей"
Волинської обласної ради
(гурток графіки та декоративного живопису)

КОНДРАТЮК
Віктор Валерійович

«Цікаві будинки»
(гуаш, маркери)

Люблинецький навчально-виховний комплекс
"Загальноосвітня школа – інтернат І-ІІІ ступенів – ліцей"
Волинської обласної ради
(гурток графіки та декоративного живопису)

БІЛИНСЬКА
Катерина Леонідівна

«Невагома столиця»
(гуаш, маркери)

Люблинецький навчально-виховний комплекс
"Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів – ліцей"
Волинської обласної ради
(гурток графіки та декоративного живопису)

СЕМЕНЮК
Андрій Олександрович

«Життя на сферах»
(гуаш, маркери)

Люблинецький навчально-виховний комплекс
"Загальноосвітня школа – інтернат І-ІІІ ступенів – ліцей"
Волинської обласної ради
(гурток графіки та декоративного живопису)

ДЕХТЯР
Анна Романівна

«Яскраве завтра»
(суха пастель, сангіна)

Ковельський Палац учнівської молоді імені І.Я.Франка
(Зразкова студія «Чарівний пензлик»)

КРАВЧУК
Ірина Олексіївна

«Місто моєї мрії»
(гуаш)

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Годомичів
Маневицького району Волинської області (гурток
образотворчого мистецтва «Юний художник»)

МАРЧУК
Софія Романівна

«Мрія»
(акварель)

Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Гаразджи Луцького
району Волинської області

ДИНЬ
Діана Ігорівна

«Казкове місто»
(акварель,кольорові
олівці)

Новорудська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Новорудської сільської ради Маневицького району
Волинської області
(гурток «Палітра»)

КАРПЛЮК
Богдана Іванівна

«Так було, так є, так
буде!»
(кольорові олівці,
фломастери)

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Озерців
Горохівського району Волинської області

КРАВЧУК
Олег Богданович

«Місто ЗЕОН»
(воскові олівці,
фломастери)

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Озерців
Горохівського району Волинської області

БАТЮК
Христина Антонівна

«Будинки над хмарами»
(кольорові олівці)

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Озерців
Горохіського району Волинської області

ЧИКАЛЮК
Віра Зорянівна

«Трояндовий мегаполіс»
(акварель, коректор)

Ковельська дитяча художня школа ім. Андроника
Лазарчука Волинської області

ІВЧЕНКО
Крістіна Олексіївна

«Ковель у майбутньому»
(акварель)

Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс"
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 – колегіум"
м. Ковеля" Волинської області
(гурток «Юний художник»)

ЗДРОБІЛКО
Катерина Валеріївна

«Місто на Марсі»
(гуаш)

Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс"
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 – колегіум"
м. Ковеля" Волинської області
(гурток «Юний художник»)

СІЛЬЧУК
Анастасія Іванівна

«Квітуче місто»
(олівець)

Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс"
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 – колегіум"
м. Ковеля" Волинської області
(гурток «Юний художник»)

ОЛЕКСЮК
Діана Олександрівна

«Солодке місто
майбутнього»
(кольорові олівці,
фломастери, гелеві
ручки)

Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 1 – гімназія ім. Героя Радянського Союзу
В.Газіна" смт. Ратного Волинської області
(гурток «Живопис»)

ШЕШКО
Валентин Миколайович

«Моя рожева мрія»
(кольорові олівці)

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. І. Я.Франка
м. Горохова Волинської області

ВОВЧУК
Ірина Олегівна

«Місто моїх мрій»
(акварель)

Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 1 – гімназія" смт. Іваничів Волинської
області

ВАЙЧЕКАУСКАС
Вікторія Костянтинівна

«Місто майбутнього»
(гуаш)

Дніпропетровська школа української культури та мистецтв
ім. Олеся Гончара

ЧЕРНОВА
Валерія Дмитрівна

«Місто веселунчиків»
(гуаш)

Дніпропетровська школа української культури та мистецтв
ім. Олеся Гончара

НАУМОВА
Діана Сергіївна

«Канцелярське місто»
(гелева ручка)

Комунальний позашкільний навчальний заклад "Центр
дитячої творчості "Дивосвіт" м. Кривого Рогу
Дніпропетровської області
(гуртки «Спадщина», «Веселка»)

ТКАЧОВА
Богдана Олександрівна

«Подорож до
майбутнього»
(кольорові олівці)

Комунальний заклад "Нікопольська середня
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 21"
Дніпропетровської області

РЕВА
Поліна Дмитрівна

«Яскраве місто»
(акварель)

Дніпропетровська школа української культури та мистецтв
ім. Олеся Гончара

БРЮХОВЕЦЬКИЙ
Артем Дмитрович

«Літаючі будинки»
(гуаш)

Дніпропетровська школа української культури та мистецтв
ім. Олеся Гончара

ШИРЯЄВА
Марія Сергіївна

«Місто майбутнього»
(гуаш)

Дніпропетровська школа української культури та мистецтв
ім. Олеся Гончара

ПОЛИВ’ЯНИЙ
Олександр Олександрович

«Мегаполіс»
«акварель, фломастери»

Дніпропетровська школа української культури та мистецтв
ім. Олеся Гончара

САПАЙ
Аліса Ігорівна

«Місто яскраве»
(гуаш)

Дніпропетровська школа української культури та мистецтв
ім. Олеся Гончара

ФЕДОСОВА
Іванна Павлівна

«Місто домашніх
улюбленців»
(кольорові олівці,
фломастери)

Дніпропетровська школа української культури та мистецтв
ім. Олеся Гончара

ЗІНЕНКО
Катерина Романівна

«Дорога у небо»
(акварель)

Дніпропетровська школа української культури та мистецтв
ім. Олеся Гончара

КАБАНОВ
Павло Павлович

«Фантазія»
(кольорові олівці)

Дніпропетровська школа української культури та мистецтв
ім. Олеся Гончара

ВЕРБЕНЕЦЬ
Ірина Олександрівна

«Солодке місто
майбутнього»
(гелеві ручки)

Комунальний позашкільний навчальний заклад "Центр
дитячої творчості "Дивосвіт" м. Кривого Рогу
Дніпропетровської області

КОРОЛЬ
Єлизавета Сергіївна

«Місто равлика»
(кольорові олівці, гелеві
ручки, акварель)

Комунальний позашкільний навчальний заклад "Центр
дитячої творчості "Дивосвіт" м. Кривого Рогу
Дніпропетровської області
(художня студія «Палітра»)

ЗБОРОВСЬКА
Аліна Ігорівна

«Чарівне місто
солодкого»
(гелева ручка)

Комунальний позашкільний навчальний заклад "Центр
дитячої творчості "Дивосвіт" м. Кривого Рогу
Дніпропетровської області
(гурток «Спадщина»)

Дніпропетровська область

ГРАБЧУК
Вероніка Сергіївна

«Нікополь – місто
майбутнього»
(гуаш)

Комунальний заклад "Спеціалізована природничоматематична школа І-ІІІ ступенів при Дніпропетровському
національному університеті імені Олеся Гончара" м.
Нікополя Дніпропетровської області
(ізостудія «Палітра»)

ГОНЧАРЕНКО
Дарина Євгеніївна

«Мій казковий
Дніпродзержинськ»
(акварель, туш)

Комунальний заклад «Спеціалізована школа з
поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня колегіум № 16 м. Дніпродзержинська»
Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської
області
(студія образотворчого мистецтва «Фарт»)

КАЛАБІНА
Вероніка Олексіївна

«Екомісто»
(гуаш)

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Будинок
творчості дітей та юнацтва м. Орджонікідзе
Дніпропетровської області»

КОРТАЛОВА
Юлія Володимирівна

«Місто творчих ідей»
(гуаш)

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Будинок
творчості дітей та юнацтва м. Орджонікідзе
Дніпропетровської області»

ПОЗАВА
Аліна Олексіївна

«Місто майбутнього»
(кольорові олівці,
фломастери)

Комунальний заклад освіти "Спеціалізована середня
загальноосвітня школа № 9 з поглибленим вивченням
англійської мови" Дніпропетровської міської ради

ВІХТОДЕНКО
Ілона Юріївна

«Місто майбутнього»
(кольорові олівці)

Комунальний заклад освіти "Спеціалізована середня
загальноосвітня школа № 9 з поглибленим вивченням
англійської мови" Дніпропетровської міської ради

ЧЕРТКОВА
Аліна Русланівна

«Місто майбутнього»
(кольорові олівці)

Комунальний заклад освіти «Спеціалізована середня
загальноосвітня школа № 9 з поглибленим вивченням
англійської мови» Дніпропетровської міської ради

ПУШКАРЧУК
Ярослав Андрійович

«Місто здійснення
бажань»
(кольорові олівці, гелева
ручка)

Комунальний позашкільний заклад "Міський Палац
дитячо-юнацької творчості "Горицвіт" м. Кривого Рогу
Дніпропетровської області (Народний художній колектив
студія образотворчих мистецтв “Журавочка”)

НЕЧПАЙ
Єлизавета Романівна

«Місто ангелів»
(кольорові олівці)

Комунальний заклад "Тернівська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів з класами вечірньої форми навчання № 4
Тернівської міської ради Дніпропетровської області"

ДМИТРЕНКО
Микита Сергійович

«Тернівка в
майбутньому»
(акварель)

Комунальний заклад "Тернівська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів з класами вечірньої форми навчання № 4
Тернівської міської ради Дніпропетровської області"

МИРОНЕНКО
Дарина Олександрівна

«Майбутнє стирає межі»
(акварель, фломастери,
гелеві ручки)

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 61
Криворізької міської ради Дніпропетровської області

РИЖЕНКОВА
Тетяна Дмитрівна

«Майбутнє України»
(акварель)

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27
Криворізької міської ради Дніпропетровської області

ДАНИЛЕЙКО
Вікторія Сергіївна

«Я хочу жити в такому
місті»
(акварель)

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27
Криворізької міської ради Дніпропетровської області

ЖОВТЯК
Ярослав Ігорович

«А ми з сусідами на
відпочинок до моря»
(гуаш)

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27
Криворізької міської ради Дніпропетровської області

БЕРЛІЗЕВА
Анна Олександрівна

«Космічний мегаполіс»
(гуаш)

Комунальний заклад освіти "Незабудинська середня
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Солонянської
районної ради Дніпропетровської області"

ЩЕРБИНА
Аліна Володимирівна

«Мій світ»
(акварель, кольорові
олівці, гелева ручка)

Вільногірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3
Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

ЦУРКАН
Анна Олександрівна

«Вулиця дитинства»
(акварель, гелева ручка)

Вільногірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3
Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

МІЩЕНКО
Анастасія Сергіївна

«Місто веселки»
(гуаш)

Дніпропетровська школа української культури та мистецтв
ім. Олеся Гончара

ТРАЧУК
Лев Едуардович

«Місто трьох сонць»
(гуаш)

Комунальний заклад «Тернівська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів з класами вечірньої форми навчання № 4
Тернівської міської ради Дніпропетровської області

КРЯКІНА
Ніна Миколаївна

«Моє рідне село»
(кольорові олівці)

Липківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
імені. М.І.Шпака Попільнянської районної ради
Житомирської області

КРАВЕЦЬ
Анастасія Сергіївна

«Мій рідний край в
майбутньому»
(кольорові олівці)

Липківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
імені. М.І.Шпака Попільнянської районної ради
Житомирської області

БОЙКО
Ольга Олегівна

«Дивосвіт»
(гуаш)

Новоград-Волинська міська художня школа Житомирської
області

«Веселкове місто»
(кольорові олівці, гелева
ручка)

Запорізька дитяча школа мистецтв № 3

«Кристалічні хмародери»
(масляна пастель)

Студія культури та мистецтв “Спірограф” Центру
культурно-мистецьких ініціатив м. Львова

ТВАНЧРЕЛІДЗЕ
Вікторія Тимурівна

«Живописне місто»
(гуаш)

Центр дитячої та юнацької творчості «Зоресвіт» м. Одеси
(ізостудія «Світанок»)

ПРОКОПЕНКО
Карена Юріївна

«Казкове місто»
(гуаш)

Центр дитячої та юнацької творчості «Зоресвіт» м. Одеси
(ізостудія «Світанок»)

СИЗОВА
Софія Сергіївна

«Місто Сонця»
(гуаш)

Центр дитячої та юнацької творчості «Зоресвіт» м. Одеси
(ізостудія «Світанок»)

САНІНА
Лариса Олександрівна

«Місто вчених»
(гуаш)

Центр дитячої та юнацької творчості «Зоресвіт» м. Одеси
(ізостудія «Світанок»)

ЖЛОБНИЦЬКА
Ганна Володимирівна

«Місто майбутнього»
(воскові олівці)

Центр дитячої та юнацької творчості «Зоресвіт» м. Одеси
(ізостудія «Світанок»)

ЯРМОЛЕНКО
Діана Русланівна

«Відпочинок у парку»
(гуаш)

Дитяча школа мистецтв № 6 м. Одеси

БЕЗПЕРСТОВ
Роман Сергійович

«Космомісто»
(гуаш)

Комсомольська гімназія імені В.О.Нижниченка
Комсомольської міської ради Полтавської області

КУЦЕНКО
Єлизавета Петрівна

«Місто – абетка»
(гуаш)

Кременчуцький ліцей № 4 Кременчуцької міської ради
Полтавської області

ПОСТОРОНКА
Валерія Миколаївна

«Надія на світле
майбутнє»
(гуаш)

Рокитненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Кременчуцької районної ради Полтавської області
(гурток декоративно-прикладного мистецтва)

МОРОЗ
Олександр Станіславович

«Науковий центр»
(акварель, гуаш)

Машівська спеціалізована школа I-III ступенів Машівської
районної ради Полтавської області

Житомирська область

Запорізька область
БУРІНА
Владислава Денисівна
Львівська область
ЛИХВА
Максим Юрійович
Одеська область

Полтавська область

ПОЦІЛУЙКО
Сергій Ігорович

«Я мрію про такі
Лубни…»
(акварель)

Лубенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1
Лубенської міської ради Полтавської області

ХОЛОША
Руслана Юріївна

«Місто Зіньків у
майбутньому»
(гуаш, акрил, гелеві
ручки)

Зіньківська спеціалізована школа I-III ступенів № 1
Полтавської області (гурток «Едельвейс»)

СКРИПНИКОВ
Микола Петрович

«Майбутнє України»
(гуаш)

Полтавська дитяча художня школа

СТЕПАНИШИНА
Катерина Олександрівна

«Квітка життя»
(кольорові олівці)

Комунальний заклад «Рівненська державна дитяча
художня школа»

ЯКУБОВИЧ
Ірина Юріївна

«Майбутнє моїми очима»
(кольорові олівці,
фломастери, гелева
ручка)

Комунальний заклад «Рівненська державна дитяча
художня школа»

КУШНАРЬОВА
Олена Вадимівна

«Після нашої ери»
(гуаш)

Комунальний заклад «Рівненська державна дитяча
художня школа»

ЖЕЛЯЗКО
Аліна Валеріївна

«Котосіті»
(кольорові олівці,
фломастери)

Комунальний заклад «Рівненська державна дитяча
художня школа»

ЧЕЛЯДІНА
Марія Олександрівна

«З мрією в майбутнє»
(пастель)

Комунальний заклад Путивльський Районний центр
позашкільної освіти Путивльської районної ради Сумської
області

ПІДДУБНИЙ
Давид Русланович

«Майбутнє України»
(гуаш)

Сумське вище училище мистецтв і культури
ім. Д.С.Бортнянського
(студія образотворчого мистецтва)

ДАНИЛЮК
Діана Юріївна

«Місто на загадковій
планеті»
(гуаш)

Сумська дитяча художня школа ім. М.Г.Лисенка

ПЛЕСІН
Артем Романович

«Місто на іншій планеті»
(гуаш, кулькова ручка)

Сумська дитяча художня школа ім. М.Г.Лисенка

КОРНІЄНКО
Єлизавета В’ячеславівна

«Рідне місто в
майбутньому»
(гуаш, гелева ручка)

Сумська дитяча художня школа ім. М.Г.Лисенка

ЦВЄТКОВА
Ангеліна Євгенівна

«Округле місто»
(гуаш)

Сумська дитяча художня школа ім. М.Г.Лисенка

НАУМЕНКО
Валерія Ігорівна

«Нова космічна
батьківщина»
(гуаш, гелева ручка)

Сумська дитяча художня школа ім. М.Г.Лисенка

МІХАЙЛІЧЕНКО
Софія Ігорівна

«Майбуття»
(гуаш)

Комунальна установа Сумська спеціалізована школа
I-III ступенів № 9

ІВАШИНА
Катерина Володимирівна

«Місто майбутнього»
(гуаш)

Сумська дитяча художня школа ім. М.Г.Лисенка

СТОЛЯРЕНКО
Руслана Віталіївна

«Місто майбутнього у
мріях»
(гуаш)

Комунальний позашкільний навчальний заклад
Тростянецької районної ради «Палац дітей та юнацтва»
Сумської області
(гурток образотворчого мистецтва)

Рівненська область

Сумська область

КУНЦЕВИЧ
Маргарита Владиславівна

«Місто майбутнього»
(акварель, гуаш,
фломастери)

Комунальна установа Сумська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів № 7

КАРПЕНКО
Маргарита Валеріївна

«Тихі фонтани»
(акварель, гуаш)

Комунальна установа Сумська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів № 7

ВІННІКОВА
Олександра Олександрівна

«Моє місто»
(гуаш)

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10
ім. Героя Радянського Союзу О.Бутка

СКОРОХОД
Злата Сергіївна

«Космічне місто»
(акварель, туш)

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10
ім. Героя Радянського Союзу О.Бутка

ЧЕРНОВ
Федір Олександрович

«Охтирка у
майбутньому»
(кольорові олівці)

Комунальний позашкільний навчальний заклад
«Охтирський міський Центр позашкільної освіти –
Мала академія наук учнівської молоді»

ЧЕРНИШОВА
Яна Олегівна

«Загадкове містечко»
(гуаш)

Сумський районний Будинок дітей та юнацтва на базі
Токарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Сумського району Сумської області

МАЗУР
Глафіра Русланівна

«Мить прозріння»
(акрил)

Комунальна установа Сумська гімназія № 1

КУДРИК
Катерина Сергіївна

«Місто Шепетівка моєї
мрії»
(акварель, гуаш)

Шепетівська спеціалізована загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням основ
економіки і правознавства Хмельницької області

ДОБРОНРАВОВ
Дмитро Валерійович

«Місто майбутнього»
(кольорові олівці)

Старокостянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 4 Старокостянтинівської міської ради Хмельницької
області

ДМИТЕРКО
Аліна Сергіївна

«Геометричне місто»
(кольорові олівці)

Судилківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Шепетівської районної ради Хмельницької області
(гурток «Акварель»)

КУХРОВСЬКА
Владислава Сергіївна

«Школа моєї мрії»
(кольорові олівці, гуаш)

Славутське навчально-виховне об'єднання № 2
"Дошкільний заклад – початкова школа" Хмельницької
області

ФЕДОСЄЄВА
Катерина Вікторівна

«People»
(гуаш)

Шепетівська загальноосвітня школа І-ІII ступенів № 1
ім. М.Островського Хмельницької області

ДЯЧУК
Андрій Олегович

«Космічні джунглі»
(гуаш)

Шепетівська загальноосвітня школа І-ІII ступенів № 1
ім. М.Островського Хмельницької області

КІРАКОНЯН
Маргарита Варданівна

«Свобода»
(акварель)

Шепетівська загальноосвітня школа І-ІII ступенів № 1
ім. М.Островського Хмельницької області

СЕРЕДНИЦЬКА
Поліна Петрівна

«Екологічно чисте
місто»
(гуаш)

Старокостянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 1 Старокостянтинівської міської ради Хмельницької
області

ГИЗЛИК
Анастасія Володимирівна

«Місто майбутнього»
(акварель, гуаш, гелева
ручка)

Городоцька гімназія Хмельницької області

НЕГЛЯД
Маргарита Олександрівна

«Місто майбутнього»
(акварель, гуаш)

Городоцька гімназія Хмельницької області

ШОСТАК
Діана Анатоліївна

«Фантастичне місто»
(кольорові олівці)

Нетішинська художня школа Хмельницької області

ХВОЙНА
Вікторія Володимирівна

«Фантастичне місто»
(гуаш)

Нетішинська художня школа Хмельницької області

ЧЕРНИШ
Юлія Володимирівна

Хмельницька область

ІГНАТЕСКУ
Аліна Миколаївна

«Повітряне місто»
(кольорові олівці)

Нетішинська художня школа Хмельницької області

ІГНАТЕСКУ
Юлія Миколаївна

«Фантастичне місто»
(кольорові олівці)

Нетішинська художня школа Хмельницької області

ЗАРЕМСЬКА
Юлія Валентинівна

«Кольорове майбутнє»
(кольорові олівці)

Кам’янець-Подільський навчально-виховний комплекс
№ 14 у складі спеціалізованої загальноосвітньої школи
І-ступеня з поглибленим вивченням англійської мови
та гімназії Хмельницької області

ГОРОХОВСЬКА
Юлія Вікторівна

«Дороги майбутнього»
(акварель)

Старокостянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 8 Старокостянтинівської міської ради Хмельницької
області

МОНЕТІН
Назар В’ячеславович

«Новий світ»
(олівець)

Шепетівський навчально-виховний комплекс № 1 у складі:
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей»
Хмельницької області

КОНОНЧУК
Ольга Миколаївна

«Місто-крапелька»
(акварель, кольорові
олівці)

Судилківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Шепетівської районної ради Хмельницької області
(гурток «Акварель»)

ФЕЩИНА
Софія Ігорівна

«Літаюче місто»
(кольорові олівці)

Судилківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Шепетівської районної ради Хмельницької області
(гурток «Акварель»)

ШЕСТОПАЛОВА
Дар’я Валеріївна

«Яскравий кольоровий
світ»
(кольорові олівці)

Судилківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Шепетівської районної ради Хмельницької області
(гурток «Акварель»)

СНІХОВСЬКА
Ольга Сергіївна

«Веселкове місто»
(кольорові олівці)

Судилківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Шепетівської районної ради Хмельницької області
(гурток «Акварель»)

СІНТЮК
Яна Олегівна

«Сонячна країна»
(кольорові олівці)

Судилківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Шепетівської районної ради Хмельницької області
(гурток «Акварель»)

ПОСТРИБАЙЛО
Аліна Олександрівна

«Місто літаючих крил»
(кольорові олівці,
фломастери)

Судилківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Шепетівської районної ради Хмельницької області
(гурток «Акварель»)

САБАТ
Єлизавета Ярославівна

«Моє село в
майбутньому»
(гуаш)

Бутовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Старокостянтинівської районної ради Хмельницької
області

ЛИСЕНКО
Костянтин Володимирович

«Все в наших руках»
(кольорові олівці)

Іршиківський навчально-виховний комплекс "Іршиківська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад" Старокостянтинівського району
Хмельницької області

ЩУР
Оксана Валеріївна

«Воля птаха»
(акварель)

Шепетівська загальноосвітня школа І-ІII ступенів № 1
ім. М.Островського Хмельницької області

ПРАВИЦЬКА
Дарина Сергіївна

«Моє місто
майбутнього»
(кольорові олівці,
фломастери)

Хмельницький ліцей № 17

КОНДРАТЮК
Роман Вікторович

«Місто майбутнього»
(гуаш)

Центр дитячої та юнацької творчості Хмельницької
районної ради Хмельницької області
(гурток «Пролісок»)

ЛЕВЧУК
Тетяна Володимирівна

«Планета дружби»
(гуаш)

Михиринецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів відділу
освіти, молоді і спорту Теофіпольської районної ради
Хмельницької області

ГРУБА
Іванна Володимирівна

«Місто на воді»
(кольорові олівці)

Михиринецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів відділу
освіти, молоді і спорту Теофіпольської районної ради
Хмельницької області

КІЛЬКЕВИЧ
Ганна Петрівна

«Погляд у майбутнє»
(кольорові олівці)

Навчально-виховний комплекс № 3 у складі
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Н.Рибака та ліцей
з посиленою військово-фізичною підготовкою"
Шепетівської міської ради Хмельницької області

ПІСНА
Ольга Олександрівна

«Еко-місто»
(олівець)

Пліщинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів"
Шепетівського району Хмельницької області

КАРНАФЕЛЬ
Сергій Сергійович

«Місто майбутнього»
(олівець)

Пліщинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів"
Шепетівського району Хмельницької області

НІВЕРОВСЬКА
Карина Сергіївна

«Моя мрія»
(кольорові олівці)

Летичівський навчально-виховний комплекс № 2
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія"
Хмельницької області

ОСТАПЧУК
Іванна Олегівна

«Air Town» (Повітряне
місто)
(гуаш)

Київська гімназія № 287 Святошинського району м. Києва

ОХРИЦЬКА
Діана Дмитрівна

«Місто моєї мрії»
(кольорові олівці,
акварель, гелева ручка)

Навчально-виховний комплекс допрофесійної підготовки
та технічної творчості молоді м. Києва

СЕМЕНОВА
Марія Володимирівна

«Веселкове місто»
(акварель, кольорові
олівці)

Центр дитячої та юнацької творчості Дніпровського
району м. Києва (арт-майстерня «Намалюй щастя»)

ДАВИДЮК
Іванна Денисівна

«Космічні друзі»
(гуаш)

Центр дитячої та юнацької творчості Дніпровського
району м. Києва (арт-майстерня «Намалюй щастя»)

ЛАЧУЖНІКОВА
Олена Олегівна

«Місто майбутнього на
далекій планеті»
(акварель, гелева ручка)

Центр дитячої та юнацької творчості Деснянського району
м. Києва

м. Київ

