Перелік учасників
Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка «Наукова палітра»
(вікова категорія: 14 – 17 років)

Номінація «Наукові світи»
Волинська область
ЛЕВЕНЕЦЬ
Юлія Миколаївна

«Наука майбутнього»
(акварель, гуаш)

Луцький педагогічний коледж Волинської області

ГАТАЛЮК
Олена Вікторівна

«Африканські велетні»
(гуаш)

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

СИДОРОВ
Євген Андрійович

«Яскравий світ фауни:
Сови»
(кольорові олівці)

Дніпропетровський монтажний технікум

СОБКО
Віра Миколаївна

«Яскравий світ фауни»
(акварель, гуаш)

Дніпропетровський монтажний технікум

КІСЕЛЬОВА
Віра Віталіївна

«Яскравий світ флори»
(акварель, туш)

Дніпропетровський монтажний технікум

ДЕМБРІВСЬКИЙ
Дмитро Едуардович

«Бачення створення
всесвіту, загибель
динозаврів»
(пастель)

Дніпропетровський монтажний технікум

ГАВРИЛОВ
Максим Валентинович

«Хімія – серед нас»
(гуаш)

Дніпропетровський монтажний технікум

БОНДАРЕНКО
Тетяна Вікторівна

«Незвідані планети
«Політ на Марс – політ в
один кінець»
(балончикові фарби)

Дніпропетровський монтажний технікум

ЗАХАРЕНКО
Анастасія Юріївна

«Створення світу»
(гуаш)

Дніпропетровський монтажний технікум

СКІРКО
Владислав Сергійович

«Полярне сяйво»
(гуаш)

Дніпропетровський монтажний технікум

СТЕЦЕНКО
Богдан Максимович

«Крізь терни до зірок»
(акварель)

Дніпропетровський монтажний технікум

ГАНТ
Владлена Олегівна

«Мандаринка»
(акварель)

Дніпропетровський монтажний технікум

СТЕПАРЕНКО
Анастасія Віталіївна

«Яскравий світ флори та
фауни. Колібрі»
(акварель)

Дніпропетровський монтажний технікум

ЧЕШИКОС
Тамара Валентинівна

«Дракула Сіміа»
(гуаш, пастель)

Дніпропетровський монтажний технікум

ВАЛЄЄВ
Павло Андрійович

«Наукові процеси»
(олівець, гелева ручка)

Дніпропетровський монтажний технікум

КРЮКОВА
Маргарита Сергіївна

«Яскравий світ флори»
(гуаш)

Дніпропетровський монтажний технікум

Дніпропетровська область

САШОДАН
Анастасія Олегівна

«Подорож у часі»
(акварель)

Дніпропетровський монтажний технікум

МАРКІНА
Альона Юріївна

«Яскравий світ фауни»
(гуаш)

Дніпропетровський монтажний технікум

КОЗЛОВ
Данило Ігорович

«Відтворення світу»
(гуаш, пастель)

Дніпропетровський монтажний технікум

ПАРИГІНА
Дар’я Олександрівна

«Понад світом –
дивосвітом веселка
іскриться»
(гуаш)

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

ІВАНОВА
Анастасія Дмитрівна

«Міжгалактична
подорож»
(акварель, кольорові
олівці)

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

МАКАРОВА
Уляна Володимирівна

«Таємниця планети
«Сатурн»
(акварель, кольорові
олівці)

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

ВЕСЕЛКО
Леся Русланівна

«Туман в гірській долині»
(гуаш)

Баранівський міський Будинок дитячої творчості
Житомирської області

МЕЛЬНИК
Наталія Вікторівна

«Незвідана планета»
(гуаш)

Олевська гімназія Житомирської області
(гурток «Ми малюємо світ»)

«Дерево відкриттів»
(гуаш)

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

«Осінній ранок»
(акварель)

Кіровоградський машинобудівний коледж
Кіровоградського національного технічного університету
(гурток образотворчого мистецтва)

«Ентомологічний етюд»
(пастель)

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

МУДРА
Марина Костянтинівна

«Флора»
(олівці)

Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С.Макаренка
Полтавської області
(гурток образотворчого мистецтва «Палітра»)

ПРИЧЕПА
Олена Миколаївна

«Завжди юна Флора»
(акварель, гелева ручка)

Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С.Макаренка
Полтавської області
(гурток образотворчого мистецтва «Палітра»)

ЛИТВИНЕНКО
Антоніна Дмитрівна

«Ніч – чарівниця»
(гуаш)

Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С.Макаренка
Полтавської області
(гурток образотворчого мистецтва «Палітра»)

ХВОСТІЙ
Ірина Олександрівна

«Фея квітів»
(акварель, кольорові
олівці)

Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С.Макаренка
Полтавської області
(гурток образотворчого мистецтва «Палітра»)

Житомирська область

Запорізька область
ЧЕРЕДНИЧЕНКО
Ірина Вадимівна
Кіровоградська область
ВАСИЛЬЄВА
Анастасія Сергіївна
Львівська область
ВИНЯРСЬКА
Софія Зіновіївна
Полтавська область

БОРОВКО
Римма Олександрівна

«Всесвіт моїми очима»
(кольорові олівці)

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

КОНЄВ
Володимир Миколайович

«Доброго ранку,
Боровик!»
(гуаш, гелева ручка)

Миргородський художньо-промисловий коледж
ім. М.В.Гоголя Полтавського національного технічного
університету ім. Юрія Кондратюка

ВИПЛАВЕНЬ
Дар’я Олегівна

«Яскравий світ фауни і
флори»
(гуаш, гелева ручка)

Миргородський художньо-промисловий коледж
ім. М.В.Гоголя Полтавського національного технічного
університету ім. Юрія Кондратюка

НОВАК
Катерина Петрівна

«Дерево мистецтва»
(гелева ручка)

Миргородський художньо-промисловий коледж
ім. М.В.Гоголя Полтавського національного технічного
університету ім. Юрія Кондратюка

ЇЖАЧЕНКО
Юлія Вікторівна

«Космічний урожай»
(гуаш)

Зіньківська районна станція юних техніків Полтавської
області

ЮРЧИК
Ярослава Сергіївна

«Разом посеред
буденності»
(гуаш)

Дубенський коледж культури і мистецтв Рівненського
державного гуманітарного університету

МЕЛЬНИК
Юлія Ігорівна

«Життя за межами
світів»
(акрил, акварель)

Дубенський коледж культури і мистецтв Рівненського
державного гуманітарного університету

ГНАТЮК
Яна Русланівна

«Планета чужинців»
(гуаш)

Дубенський коледж культури і мистецтв Рівненського
державного гуманітарного університету

САМСЕЛЬ
Анна Романівна

«Плинність часу»
(кулькова ручка)

Комунальний заклад «Рівненська державна дитяча
художня школа»

ДЖИГАЛЮК
Аліна Вікторівна

«Казковий світ
гідрології»
(масляна пастель)

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

ВАСИЛЬЄВА
Олександра Вадимівна

«Очевидне й неймовірне»
(кулькова ручка)

Комунальний заклад «Рівненська державна дитяча
художня школа»

Барановська
Євгенія Юріївна

«Захоплюючий всесвіт
генетики»
(акварель)

Бобрицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Роменської районної ради Сумської області

ЛЮТА
Аліна Віталіївна

«Екзотичні птахи»
(гуаш)

Сумський районний Будинок дітей та юнацтва на базі
Верхньосироватської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів
Сумської районної ради Сумської області

ДЕЙНЕКА
Марина Олександрівна

«Народження Всесвіту»
(гуаш)

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

МУШТАЙ
Оксана Миколаївна

«Зародження нового
світу»
(гуаш)

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

ТИЩЕНКО
Вероніка Олександрівна

«Відкриття в сфері
ботаніки (хижі рослини)»
(кольорові олівці)

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

МАТЯШ
Карина Олегівна

«Незвідані планети»
(гуаш)

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

Рівненська область

Сумська область

ЄВСЮКОВА
Єлизавета Віталіївна

«Науковий світ
археології»
(гуаш, гелева ручка)

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

ЛАЗАРЬКО
Дар’я Артемівна

«Науковий світ»
(гуаш)

Комунальна установа Сумська спеціалізована школа
I-III ступенів № 9

ОЛІЙНИК
Марина Валеріївна

«Плід уяви, науки та
фантазії»
(гуаш, кулькова ручка,
лінер)

Комунальний позашкільний навчальний заклад
Білопільської районної ради «Центр дитячої та юнацької
творчості» Сумської області
(художня студія «Палітра»)

ПОНОМАРЕНКО
Анна Романівна

«Діти – закон нашого
життя у різноманітному
світі флори та фауни»
(кольорові олівці)

Комунальний позашкільний навчальний заклад
Білопільської районної ради «Центр дитячої та юнацької
творчості» Сумської області
(художня студія «Палітра»)

ГЕТМАНОВА
Діана Валентинівна

«Народження Галактики»
(гуаш)

Шалигинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Глухівської районної ради Сумської області

ТАТЧЕНКО
Олена Анатоліївна

«Народження планет.
Створення Сонячної
системи»
(гуаш)

Красноградський коледж Комунального закладу
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради

ЛЕВОШИЧ
Олена Григорівна

«Всесвіт. Планети
Сонячної системи»
(акварель)

Красноградський коледж Комунального закладу
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради

ТКАЧЕНКО
Ольга Ігорівна

«Олень»
(акварель, гелева ручка)

Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну

ХАРЧЕНКО
Анастасія Валеріївна

«Людина – Всесвіт»
(пастель, гуаш)

Харківський коледж текстилю та дизайну
(гурток живопису)

УСЕНКО
Анастасія Костянтинівна

«Неприборкана гармонія
руху»
(гуаш)

Комунальний заклад охорони здоров’я Харківський
медичний коледж № 2

ПІРИЧ
Іван Вадимович

«До незвіданих світів»
(кольорові олівці)

Великокаленицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Полонського району Хмельницької області

ПЛИСЮК
Вікторія Юріївна

«Блискавка у грозову ніч»
(пастель)

Богданівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Волочиської районної ради Хмельницької області

НОРКІНА
Анастасія Володимирівна

«Початок Всесвіту»
(гуаш)

Ходоровецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Кам’янець-Подільського району Хмельницького району

МАКСИМЧУК
Надія Миколаївна

«Вітрувіанська людина»
(туш)

Новоставецька загальноосвітня школа I-III ступенів
Теофіпольської районної ради Хмельницької області

ВАРТАНЯН
Каріна Арменівна

«Посланець світла»
(гуаш)

Летичівський районний Центр творчості дітей та юнацтва
Хмельницької області

ДИЯК
Дар’я Андріївна

«Космічний олень»
(акварель)

Хмельницький базовий медичний коледж

ЛАПТУТА
Валерія Василівна

«Дослідження та
збереження флори та
фауни»
(олівець)

Дитяча школа мистецтв м. Волочиська Хмельницької
області (творча майстерня «Первоцвіт»)

ШКРАБЛЮК
Єлизавета Володимирівна

«Підкорення незвіданого»
(гуаш)

Кам’янець-Подільський ліцей Хмельницької області

Харківська область

Хмельницька область

МЕНДЕРЕЦЬКА
Юлія Олегівна

«Наша прекрасна
планета»
(гуаш)

Кам’янець-Подільська міська художня школа
Хмельницької області

ШЕКЕРУК
Дмитро Михайлович

«Сонячна заграва»
(гуаш)

Радошівський навчально-виховний комплекс
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, ліцей" Ізяславського
району Хмельницької області

ДЕМ’ЯНЧУК
Анна Русланівна

«Знай, люби, бережи»
(масляна пастель,
фломастери)

Ізяславський районний Будинок творчості дітей
та юнацтва Хмельницької області

«На межі свідомості»
(гуаш)

Уманський гуманітарно-педагогічний коледж
ім. Т.Г.Шевченка Черкаської області

ШАРАГОВА
Олександра Юріївна

«Сутність гармонії»
(пастель, кольорові
олівці)

Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький
політехнічний коледж»
(гурток «Творчі новації»)

ДРАБ
Світлана Степанівна

«Метаморфози
всесвіту»
(пастель)

Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький
політехнічний коледж»
(гурток «Творчі новації»)

МІНЕНКО
Ірина Олегівна

«Куди приводять мрії про
невідоме?»
(акварель)

Університетський коледж Київського університету
імені Бориса Грінченка

ПЕТРИК
Ірина Василівна

«Дивовижний світ флори
і фауни»
(гуаш)

Дитяча художня школа № 3 Оболонського району
м. Києва

Черкаська область
КОЗОРІЗ
Лілія Олександрівна
Чернівецька область

м. Київ

Номінація «Калейдоскоп відкриттів»
Волинська область
МАРТИНЮК
Вікторія Іванівна

«Корабель»
(гуаш)

Луцький педагогічний коледж Волинської області

ДОВЖИК
Наталія Володимирівна

«Лабораторія»
(олівець)

Луцький педагогічний коледж Волинської області

ПОТОРАСЬ
Марія Василівна

«Найкращий винахід
людства»
(акварель, кольорові
олівці)

Луцький педагогічний коледж Волинської області

КІСТЕНЮК
Віта Леонідівна

«Найкращий винахід
людства – Інтернет»
(кольорові олівці)

Луцький педагогічний коледж Волинської області

ПРИХОДЬКО
Анна Олександрівна

«Виникнення
світлосприйняття»
(гуаш)

Луцький педагогічний коледж Волинської області

ВЛАСЮК
Катерина Анатоліївна

«Метром у майбутнє»
(акварель)

Луцький педагогічний коледж Волинської області

ГАПОНЮК
Анна Станіславівна

«Космічна математика»
(акварель, гуаш)

Луцький педагогічний коледж Волинської області

ЖУРАВКО
Олена Сергіївна

«Забір енергії футболу»
(кольорові олівці, гуаш)

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

ДОЦЕНКО
Анна Олександрівна

«Політ до зірок»
(гелева ручка)

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

НЕЙБУРГ
Валерія Едуардівна

«Еволюція наукових
відкриттів»
(гуаш)

Дніпропетровський обласний медичний ліцей – інтернат
«Дніпро»

КАРПОВА
Тетяна Володимирівна

«Робот-помічник»
(гуаш)

Дніпропетровський монтажний технікум

КАЧАН
Артем Андрійович

«Катушка Тесла.
Плазматична сфера»
(гуаш)

Дніпропетровський монтажний технікум

СКРИПНИК
Анастасія Русланівна

«Квіти майбутнього»
(акварель)

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

АПОСТОЛОВА
Марина Вікторівна

«Механічний жук»
(кольорові олівці, гелева
ручка)

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38
Запорізької міської ради Запорізької області

МЕЖЕРИЦЬКА
Любов Олександрівна

«У світі фізики»
(кольорові олівці)

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

Дніпропетровська область

Запорізька область

ПЕТРЕНКО
Катерина Миколаївна

«Еволюція розвитку
науки»
(гуаш)

Запорізька дитяча школа мистецтв № 3

КОНСТАНТІНОВА
Тетяна Юріївна

«Гібсон Лес Пол»
(пастель)

Запорізький електротехнічний коледж Запорізького
національного технічного університету

«GT-R 35»
(олівець)

Кіровоградський машинобудівний коледж
Кіровоградського національного технічного університету
(гурток образотворчого мистецтва)

«Піна – чудовий і
корисний винахід»
(кольорові олівці)

Новосілківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Києво-Святошинської районної державної адміністрації
Київської області

ОЛІЙНИК
Марина Валеріївна

«Наука, як наукова
абстракція»
(кольорові олівці)

Комунальний позашкільний навчальний заклад
Білопільської районної ради «Центр дитячої та юнацької
творчості» Сумської області
(художня студія «Палітра»)

ШЕВЧЕНКО
Олег Олександрович

«Новітній велосипед»
(гелева ручка,
фломастери)

Комунальний заклад Сумської обласної ради «Сумська
обласна гімназія – інтернат для талановитих та творчо
обдарованих дітей»

КЕЙДУН
Валерія Сергіївна

«Електрична котушка
Ніколи Тесла»
(олівець)

Індустріально педагогічний технікум Конотопського
інституту Сумського державного університету

ЛИТВИН
Антоніна Олександрівна

«Еволюція лампи»
(акварель, фломастери)

Красноградський коледж Комунального закладу
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради

КОЛЕНКО
Анастасія Дмитрівна

«Вперед до
майбутнього»
(пастель)

Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну

БЕРЕЗОВЕНКО
Ольга Миколаївна

«Охолоджувачі гарячих
страв»
(кольорові олівці)

Наркевицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Волочиської районної ради Хмельницької області

ГУРНИК
Яна Володимирівна

«Наукові відкриття»
(кольорові олівці,
фломастери)

Кам'янець-Подільський Центр дитячої творчості
Хмельницької області
(студія образотворчого мистецтва «Колорит»)

ЗЕЛІНСЬКА
Анастасія Олегівна

«Подорож у часі»
(кольорові олівці, гуаш)

Кам’янець-Подільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 7 Хмельницької області

ПАВЛЮК
Богдан Володимирович

«Танковедення людиною»
(акварель)

Кам’янець-Подільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 7 Хмельницької області

ПІВТОРАК
Каріна Сергіївна

«Еволюція годинників»
(акварель, гуаш)

Кам’янець-Подільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 7 Хмельницької області

Кіровоградська область
КАЗИМІРКО
Назар Володимирович
Київська область
ПРИХОДЬКО
Ольга Сергіївна
Сумська область

Харківська область

Хмельницька область

ШИДЛОВСЬКА
Іванна Юріївна

ОРІХ
Юлія Борисівна

КАРВАЦЬКА
Діана Борисівна

«Промені Рентгена»
(гуаш)

Ізяславський районний Будинок творчості дітей
та юнацтва Хмельницької області

«Універсальна плойка для
волосся «Vita»
(гуаш, олівець)

Черкаський художньо-технічний коледж

«Фен для укладання
волосся»
(олівець, гуаш,
рапідограф)

Черкаський художньо-технічний коледж

«Утюжок «Chess beauty»
(олівець, гуаш)

Черкаський художньо-технічний коледж

«Потяг»
(кулькова ручка)

Уманський гуманітарно-педагогічний коледж
ім. Т.Г.Шевченка Черкаської області

«Підводний автовокзал»
(акварель, гелева ручка)

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

Черкаська область
ТАТАРЕНКО
Вікторія Юріївна
НЕЧИПОРЕНКО
Аліна Петрівна
ГОРБЕНКО
Вікторія Сергіївна
ДЯЧЕНКО
Анжела Тарасівна
МАЙБОРОДА
Анна Олександрівна
ЖИТНИЧ
Віталіна Сергіївна
ГАРМАТЮК
Юлія Анатоліївна
м. Київ
ДАНИЛОВА
Надія Юріївна

Номінація «Портрет вченого»
Вінницька область
ЩЕКАЛО
Вікторія Володимирівна

«Альберт Ейнштейн»
(кольорові олівці)

Заклад «Вінницька дитяча художня школа»

САМІЙЛЕНКО
Олена Олександрівна

«Знання – найвища
цінність на землі»
(гуаш, лінер)

Заклад «Вінницька дитяча художня школа»

ГВАРАНІЯ
Софія Лерівна

«Розалінд Франклін:
забута леді ДНК»
(олівець, кулькова ручка)

Луцький педагогічний коледж Волинської області

СВИСТУН
Ірина Анатоліївна

«Олександр Флемінг»
(олівець)

Луцький педагогічний коледж Волинської області

МЕЛЬНИЧУК
Інна Юріївна

«Тарас Шевченко»
(олівець)

Луцький педагогічний коледж Волинської області

ДЯДИШИНА
Марія Василівна

«Я не маю ніякого
таланту, тільки
допитливість»
(акварель)

Луцький педагогічний коледж Волинської області

САВЧУК
Марія Леонідівна

«Сальвадор Далі»
(олівець)

Луцький педагогічний коледж Волинської області

ЗАБОРНЮК
Микола Юрійович

«Портрет Ісаака
Ньютона»
(олівець)

Луцький педагогічний коледж Волинської області

ЯРЕНЧУК
Валентина Василівна

«Портрет Нікола Тесла,
винайшов змінний
струм»
(олівець)

Луцький педагогічний коледж Волинської області

ПРИЙМАК
Ірина Анатоліївна

«Портрет Вільгельма
Шикарда»
(олівець)

Луцький педагогічний коледж Волинської області

БРИКАЙЛО
Галина Сергіївна

«Портрет Ісаака
Ньютона»
(олівець)

Луцький педагогічний коледж Волинської області

ТОРЧИНЮК
Тетяна Сергіївна

«Дмитрієв Олександр
Петрович»
(олівець)

Луцький педагогічний коледж Волинської області

АНТОНЮК
Неля Григорівна

«Найкращий винахідник»
(олівець)

Луцький педагогічний коледж Волинської області

ГНАТЮК
Оксана Анатоліївна

«Конрад Цузе»
(олівець)

Луцький педагогічний коледж Волинської області

САВЧУК
Ганна Василівна

«Найкращий винахідник»
(олівець)

Луцький педагогічний коледж Волинської області

МАЦЮК
Алла Валентинівна

«Агатангел Кримський»
(акварель)

Луцький педагогічний коледж Волинської області

ГЛУШКО
Мар’яна Петрівна

«Найкращий винахідник»
(олівець)

Луцький педагогічний коледж Волинської області

Волинська область

ДЕНЕЙЧУК
Іванна Володимирівна

«Найкращий винахідник»
(олівець)

Луцький педагогічний коледж Волинської області

ГУРИК
Юлія Юріївна

«Найкращий винахідник»
(олівець)

Луцький педагогічний коледж Волинської області

ГОЛЯР
Марія Василівна

«Портрет Стів Джобс»
(олівець)

Луцький педагогічний коледж Волинської області

ФІЛЮК
Іванна Сергіївна

«Рощепій Яків
Устимович»
(олівець)

Луцький педагогічний коледж Волинської області

ШВОРАК
Вікторія Василівна

«Великий Леонардо да
Вінчі»
(гуаш, пастель, сангіна)

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

КИРИЙЧУК
Катерина Вікторівна

«Графиня Лавлейс»
(гуаш)

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

ДЕНИСОВЕЦЬ
Марта Вікторівна

«Альберт Енштейн»
(олівець)

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Світязя Шацького
району Волинської області

БОБИЛЕВА
Богдана Сергіївна

«Мартін Купер»
(олівець)

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Світязя Шацького
району Волинської області

ВАСИЛЕВСЬКА
Віта Сергіївна

«Вчений Річард Докінз»
(олівець)

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

НАМ’ЯСЕНКО
Анна Анатоліївна

«Великий український
патріот»
(туш, віск)

Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 – ліцей
м. Ковеля» Ковельської міської ради Волинської області

«Евклід»
(олівець)

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

ШАПОШНИК
Ольга Олексіївна

«Портрет Ньютона»
(олівець)

Дубовиківська середня загальноосвітня школа
Васильківського району Дніпропетровської області

ЧМИШУК
Катерина Володимирівна

«Леонардо да Вінчі»
(гуаш)

Дніпропетровська дитяча художня школа № 1

ЖУК
Діана Василівна

«Портрет Мстислава
Келдиша»
(олівець)

Комунальний заклад освіти Шевченківська середня
загальноосвітня школа Синельниківського району
Дніпропетровської області

НАГОРНИЙ
Артем Ярославович

«Роздуми вченого»
(кулькова ручка)

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

П’ЯТНИЦЯ
Валентина Іванівна

«Амосов Микола
Михайлович»
(кольорові олівці, туш,
олівець)

Дніпропетровський обласний медичний ліцей – інтернат
«Дніпро»

ЗАЯЦЬ
Валерія Андріївна

«Людина, яка винайшла
ХХ століття»
(олівець, гелева ручка)

Дніпропетровський обласний медичний ліцей – інтернат
«Дніпро»

ЗИМОВЕЦЬ
Надія Євгенівна

«Портрет Ніколи Тесла у
вигляді блискавок»
(гуаш)

Комунальний навчальний заклад «Хіміко-екологічний
ліцей» Дніпропетровської міської ради

ОНІЩУК
Катерина Володимирівна
КВАРЦЯНИЙ
Станіслав Олександрович
Дніпропетровська область

Житомирська область
ЛАКІЗЮК
Ольга Олександрівна

«Буденна краса»
(акварель, гуаш, контурні
фарби)

Житомирський коледж культури і мистецтв ім. І.Огієнка

ГОЛУБ
Дар’я Григорівна

«Да буде світло!»
(гуаш)

Житомирський коледж культури і мистецтв ім. І.Огієнка

БАЛАНЧУК
Ольга Володимирівна

«Академік Сергій
Корольов»
(олівець)

Поясківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
Олевського району Житомирської області

МЕЛЬНИЧЕНКО
Сніжана Раджуєвна

«Іван Петрович Павлов»
(олівець)

Центр позашкільної освіти м. Коростеня Житомирської
області
(гурток «Студія образотворчого мистецтва»)

ХАЛІМОВСЬКИЙ
Святослав Анатолійович

«Ісаак Ньютон»
(гуаш)

Корнинська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 2
Попільнянської районної ради Житомирської області
(гурток декоративно прикладного мистецтва)

СКУЛІНЕЦЬ
Микита Олегович

«Н.Тесла»
(простий олівець)

Запорізький електротехнічний коледж Запорізького
національного технічного університету

САФРОНОВ
Максим Сергійович

«Роздуми про оточуючий
світ»
(акварель)

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

«Молодий талант»
(олівець)

Кіровоградський машинобудівний коледж
Кіровоградського національного технічного університету
(гурток образотворчого мистецтва)

КОРОЛЕНКО
Сергій Сергійович

«Мрії і думки Менделя»
(олівець)

Технолого-економічний коледж Білоцерківського
національного аграрного університету

СЕМЕНЮК
Анна Андріївна

«В.І.Вернадський»
(олівець)

Білоцерківський коледж сервісу та дизайну Київської
області
(студія «Штрих»)

ОНОПРІЙЧУК
Богдана Олегівна

«М.М.Амосов»
(олівець)

Білоцерківський коледж сервісу та дизайну Київської
області
(студія «Штрих»)

ГАРКУША
Іван Романович

«Нікола Тесла»
(гуаш)

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

ІВАСЮК
Катерина Василівна

«Світло Ніколи Тесла»
(гуаш)

Миргородський художньо-промисловий коледж
ім. М.В.Гоголя Полтавського національного технічного
університету ім. Юрія Кондратюка

НЕДОЖДІЙ
Тетяна Володимирівна

«Портрет Альберта
Ейнштейна»
(пастель)

Нижньоланнівський навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад» Карлівської районної ради
Полтавської області

КАРПЕНКО
Марія Сергіївна

«Нікола Тесла – геній, що
випередив час»
(гелеві ручки)

Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26
Полтавської міської ради Полтавської області
(гурток «Образотворче мистецтво»)

Запорізька область

Кіровоградська область
РІСКОВ
Єгор Васильович
Київська область

Полтавська область

Рівненська область
«Аристотель»
(олівець)

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

ЛУГОВА
Анастасія Андріївна

«За межею вчення»
(олівець, лінер)

Сумське вище училище мистецтв і культури
ім. Д.С.Бортнянського

ДАХКІЛЬГОВА
Крістіна Русланівна

«Наука слова»
(туш)

Сумське вище училище мистецтв і культури
ім. Д.С.Бортнянського

ВОЛИНКІНА
Олена Юріївна

«Стівен Хокінг»
(гуаш)

Сумська дитяча художня школа ім. М.Г.Лисенка

ЗАЄЦЬ
Олександра Олександрівна

«Резерфорд Ернест»
(кольорові олівці)

Сумська дитяча художня школа ім. М.Г.Лисенка

КУЗІНА
Анна Сергіївна

«П’єр Кюрі»
(гуаш)

Сумська дитяча художня школа ім. М.Г.Лисенка

ЛЯЩЕНКО
Олексій Володимирович

«Шлях до зірок»
(вугіль, акварель)

Конотопська дитяча художня школа Сумської області

СОЛОДКА
Юлія Вікторівна

«Портрет Рене
Декарта»
(олівець)

Індустріально педагогічний технікум Конотопського
інституту Сумського державного університету

КОБРИСЬ
Карина Ігорівна

«Юрій Васильович
Кондратюк»
(гуаш)

Ямпільський районний центр дитячої та юнацької
творчості Сумської області
(Народна студія образотворчого мистецтва
«Полісяночка»)

ІЛЬЧЕНКО
Владислав Сергійович

«Євген Оскарович
Патон»
(гуаш)

Ямпільський районний центр дитячої та юнацької
творчості Сумської області
(Народна студія образотворчого мистецтва
«Полісяночка»)

ШАТРОВЕНКО
Вікторія Русланівна

«Мій Ейнштейн»
(олівець)

Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ
ступенів № 7

ВАЦКО
Василь Сергійович

«Альберт Ейнштейн та
його теорія відносності»
(гуаш)

Комунальна установа Сумська спеціалізована школа I-III
ступенів № 9

МОША
Ярослава Андріївна

«Портрет вченого Юрія
Васильовича
Кондратюка»
(пастель)

Сумська дитяча художня школа ім. М.Г.Лисенка

САМСОНЕНКО
Катерина Вадимівна

«Фанатичний науковець»
(гуаш, лінери)

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

ШЕВЧЕНКО
Анна Вікторівна

«Піфагор Самоський (VI
ст. до н.е.)»
(кольорові олівці, олівець)

Комунальний позашкільний навчальний заклад
Білопільської районної ради «Центр дитячої та юнацької
творчості» Сумської області
(художня студія «Палітра»)

ПЕТЬКО
Ірина Віталіївна

«Леся Українка»
(віск, туш)

Харківський коледж текстилю та дизайну
(гурток декоративно-прикладного мистецтва)

ГРАММА
Яніна Петрівна

«Король архітектури»
(акварель, фломастер)

Красноградський коледж Комунального закладу
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради

ПЕКОВА
Катерина Вадимівна
Сумська область

Харківська область

ЗУБАНЬ
Максим Сергійович

«Портрет Леонардо да
Вінчі»
(олівець)

Красноградський коледж Комунального закладу
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради

НЕЧАЄВ
Артур Владиславович

«Микола Тесла»
(олівець)

Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну

ГАЙДАМАКА
Наталія Андріївна

«Альберт Ейнштейн»
(олівець)

Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну

ГРИГОРЬЄВА
Марина Володимирівна

«Портрет Ніколи Тесли»
(олівець)

Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну

ЄВТУШЕНКО
Кирило Миколайович

«Джонатан Айв»
(туш)

Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну

ІВАСЕНКО
Ганна Ігорівна

«Стівен Хокінг»
(акварель)

Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну

ЗВЄРЄВА
Дарина Валеріївна

«Джеймс Уотсон»
(кольорові олівці)

Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну

ЄВТУШЕНКО
Артем Миколайович

«Стів Джобс»
(туш)

Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну

БУТИЛІНА
Валерія Олександрівна

«Портрет Софії
Василівни Ковалевської»
(олівець)

Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну

БРУНЕЦЬ
Руслан Владиславович

«Портрет Ейнштейна»
(олівець)

Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну

ВАСІНА
Анна Андріївна

«Альберт Ейнштейн»
(кольорові олівці, гуаш)

Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну

КОЛОДЕЗНИЙ
Андрій Вадимович

«Мить просвітління»
(олівець)

Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну

МУДРАК
Олександр Миколайович

«Портрет Зігмунда
Фрейда»
(туш)

Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну

ГРИЦАК
Дарина Олександрівна

«Академік Столєтов
А.Г.»
(акварель)

Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну

ВАРОН
Яліна Валеріївна

«Вчений Іоганн Кеплер»
(туш, гуаш)

Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну

ПОНОМАРЕНКО
Дмитро Олександрович

«Юліус Вільгельм Ріхард
Дедекінд»
(туш)

Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну

АНАСТАСЬЄВА
Ганна В’ячеславівна

«Винахідник Сікорський
І.І.»
(гуаш)

Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну

РИБАЛКО
Віталій Андрійович

«Нікола Тесла»
(туш)

Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну

ОЛІЙНИК
Микита Олександрович

«Клятва Гіппократа»
(олівець)

Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну

ТЕСЛО
Ліана Валеріївна

«Вчений-винахідник
Нікола Тесла»
(кольорові олівці)

Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну

КАДИРКОВА
Карина Валеріївна

«Вчений Ломоносов М.В.
(1711 – 1765)»
(туш)

Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну

БАРИШЕВА
Вероніка Сергіївна

«П’єр та Марія Кюрі»
(акварель, туш)

Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну

РЕНЗЯЄВА
Вікторія Сергіївна

«Вернадський В.І.»
(акварель)

Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну

ГРІНВАЛЬД
Олександра Дмитрівна

«Вчений Альберт
Ейнштейн»
(акварель)

Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну

ШАХІН
Ралезі Адібович

«Світило науки»
(пастель)

Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну

ДЖИГАЛО
Сергій Олегович

«Франсуа Вієт»
(олівець)

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

ПОПЕРЕЧНА
Анастасія Ігорівна

«Неперевершений геній»
(олівець)

Маначинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Волочиської районної ради Хмельницької області

КАЛИНУШКА
Анжела Петрівна

«Менделєєв»
(олівець)

Новоушицька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 2
Новоушицького району Хмельницької області

ТРЕТЯК
Яна Вадимівна

«Портрет Т.Г.Шевченка»
(пастель)

Правдівська загальноосвітня школа I-III ступенів
Ярмолинецького району Хмельницької області

ПРИЯН
Вікторія Олегівна

«Портрет Енштейна»
(олівець)

Соколівська загальноосвітня школа I-III ступенів
Ярмолинецького району Хмельницької області

ЧУДО
Богдан Ігорович

«Йоффе Абрам
Федорович»
(олівець)

Шарівська загальноосвітня школа I-III ступенів
Ярмолинецького району Хмельницької області

НИЩУН
Ілона Павлівна

«Портрет генія
Леонардо да Вінчі»
(сангіна)

Богданівська Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Волочиської районної ради Хмельницької області

МИРОНЮК
Ігор Сергійович

«Фізик-теоретик
Альберт Ейнштейн»
(фломастери, кольорові
олівці)

Славутський районний Будинок дитячої творчості
учнівської молоді Хмельницької області
(гурток «Образотворче мистецтво»)

ВИСОЦЬКА
Ірина Сергіївна

«Альберт Ейнштейн»
(олівець)

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

ШАЛАН
Олександр Володимирович

«Володимир Філатов –
вчений офтальмолог»
(олівець)

Дитяча художня школа смт. Теофіполя Хмельницької
області

РЕП’ЯХОВА
Карина Олегівна

«Піфагор»
(туш)

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

ХОМАНЕЦЬ
Наталія Валеріївна

«Білл Гейтс»
(пастель)

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

КОСИЧ
Дар’я Сергіївна

«Великий хімік»
(гуаш)

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 м. Славути
Хмельницької області

БОГОСЛАВЕЦЬ
Руслана Андріївна

«Михайло Старицький»
(олівець)

Кам’янець-Подільська районна дитяча школа мистецтв
Хмельницької області

Хмельницька область

РОМАНЮК
Роман Михайлович

«А.Ейнштейн»
(олівець)

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

ШУЛЯК
Юлія Василівна

«Гіппократ – Батько
медицини»
(олівець)

Хмельницький базовий медичний коледж

ЛАВРЕНЮК
Наталія Іванівна

«Жан Батіст Ламарк»
(олівець)

Шепетівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3
Шепетівської міської ради Хмельницької області

ОЛЬХОВА
Інна Едуардівна

«Юліус Лотар Мейер»
(олівець)

Кам’янець-Подільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 12 імені Любомира Дмитерка Хмельницької області

ЛАПТУТА
Валерія Василівна

«Геніальна неосяжність
людських знань у
творчості Леонардо да
Вінчі»
(олівець)

Дитяча школа мистецтв м. Волочиська Хмельницької
області
(творча майстерня «Первоцвіт»)

БИСТРОВ
Олександр Володимирович

«Геній сучасності»
(олівець)

Городоцька гімназія Хмельницької області

МЕЛЬНИК
Вікторія Миколаївна

«Не дивись на обличчя –
заглянь в очі!»
(олівець)

Волочиська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 3
Волочиської районної ради Хмельницької області

МЕВША
Олена Юріївна

«Чарльз Дарвін. Погляд
крізь віки»
(олівець)

Шепетівська дитяча художня школа Хмельницької області

ХОРУНЖА
Анастасія Анатоліївна

«Кравчук М.П.»
(олівець)

Черкаський художньо-технічний коледж

БИТЯК
Роман Ігорович

«Нікола Тесла»
(акварель)

Черкаський художньо-технічний коледж

ГАННЕНКО
Ірина Олександрівна

«Карл Лінней»
(лінер)

Черкаський художньо-технічний коледж

«Всемогутність
майбутнього»
(акварель)

Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький
політехнічний коледж»
(гурток «Творчі новації»)

ДАВИДЕНКО
Дарина Олександрівна

«Евклід»
(акрил)

Університетський коледж Київського університету
імені Бориса Грінченка

КУЛИК
Софія Олегівна

«Стівен Хокінг»
(акварель)

Університетський коледж Київського університету
імені Бориса Грінченка

МАТЮШКО
Наталія Володимирівна

«Теорія еволюції»
(олівець, гелева ручка)

Університетський коледж Київського університету
імені Бориса Грінченка

СЕМЕНЕНКО
Анастасія Сергіївна

«Ейнштейн»
(кольорові олівці, лінер)

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

ПЕТРИК
Ірина Василівна

«Портрет Галілео
Галілея»
(акварель)

Дитяча художня школа № 3 Оболонського району
м. Києва

Черкаська область

Чернівецька область
ЧАЙКОВСЬКИЙ-ВАМУШ
Пилип Антонович
м. Київ

Номінація «Місто майбутнього»
Волинська область
МАЦЮК
Марія Іванівна

«Happy city» (Щасливе
місто)
(акварель, кольорові
олівці)

Луцький педагогічний коледж Волинської області

МАРЧУК
Катерина Михайлівна

«Незабутній пейзаж»
(акварель, гуаш)

Луцький педагогічний коледж Волинської області

БІЛЕЦЬКА
Валентина Леонідівна

«Екологічні хмарочоси»
(гуаш)

Луцький педагогічний коледж Волинської області

КЛЕЦ
Анастасія Олександрівна

«Луцьк у майбутньому»
(акварель, гелева ручка)

Луцький педагогічний коледж Волинської області

БОРТНІК
Юлія Петрівна

«Місто Х»
(кольорові олівці)

Луцький педагогічний коледж Волинської області

ХОМИЧ
Олександра Олександрівна

«Дрім-тім Малібу»
(гуаш)

Луцький педагогічний коледж Волинської області

БУРМАКІНА
Софія Петрівна

«Місто мого
майбутнього»
(акварель, гуаш)

Луцький педагогічний коледж Волинської області

БУЛАВУК
Анна Анатоліївна

«Dream town» (Місто мрії)
(кольорові олівці)

Луцький педагогічний коледж Волинської області

КОЧУБЕЙ
Єлизавета Андріївна

«Ковчег»
(гуаш)

Луцький педагогічний коледж Волинської області

КРАТІК
Ангеліна Володимирівна

«Місто моєї мрії»
(гуаш)

Загальноосвітня школа I-II ступеня с. Мстишина Луцького
району Волинської області

ЗАГОРУЙКО
Вікторія Віталіївна

«Місто моїх дитячих
мрій»
(кольорові олівці гуаш)

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

ГРІНЧУК
Вікторія Андріївна

«Місто майбутнього»
(гуаш)

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

ГРИЦЮК
Вікторія Олегівна

«Українське місто
майбутнього»
(кольорові олівці)

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

ЧМИШУК
Катерина Володимирівна

«Останнє місто»
(гуаш)

Дніпропетровська дитяча художня школа № 1

ПІДБЕРЕЗНА
Карина Олександрівна

«Літаючі таксі»
(гуаш)

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

ШАПОВАЛ
Анна Володимирівна

«Оптимус»
(кольорові олівці)

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

МОРОЗ
Ірина Леонідівна

«Місто майбутнього»
(акварель, фломастери)

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

ЗАВАЦЬКИЙ
Олександр Володимирович

«Дніпропетровськ –
майбутнє України»
(акварель, гелева ручка)

Дніпропетровська дитяча художня школа № 1

НОВОСАД
Оксана Віталіївна
Дніпропетровська область

МИХАЙЛОВА
Богдана Андріївна

«Мої мрії»
(акварель, гелева ручка)

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

ЦИСЕЛЬСЬКА
Олександра Юріївна

«Міський калейдоскоп»
(акварель)

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

СОКОЛОВСЬКА
Олена Ігорівна

«Місто майбутнього без
людини»
(гуаш)

Комунальний навчальний заклад «Хіміко-екологічний
ліцей» Дніпропетровської міської ради

ЗАХАРОВ
Олександр Сергійович

«Найкраще місто у
Всесвіті»
(гуаш)

Житомирський коледж культури і мистецтв ім. І.Огієнка

ОГНЕВЮК
Анна Іванівна

«Місто, де збуваються
мрії»
(гуаш)

Житомирський коледж культури і мистецтв ім. І.Огієнка

БАБИЧ
Ірина Володимирівна

«Екологічне диво»
(акварель)

Центр позашкільної освіти м. Коростеня Житомирської
області
(гурток «Студія образотворчого мистецтва»)

ДІБРОВ
Дмитро Петрович

«New-Stadt-DDP»
(кольорові олівці,
кулькова ручка)

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

БАРАНЧИК
Альона Юріївна

«У цьому місті я хочу
жити»
(акварель)

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

ЛЯШЕНКО
Карина Геннадіївна

«Фантастичний світ»
(кольорові олівці, гелева
ручка)

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

АПОСТОЛОВА
Марина Вікторівна

«Пейзаж на місто з
вікна»
(кольорові олівці, гелева
ручка)

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38
Запорізької міської ради Запорізької області

ГАЙДАЙ
Ірина Ігорівна

«Енергічна екологія»
(акварель, гелева ручка)

Білоцерківський коледж сервісу та дизайну Київської
області
(студія «Штрих»)

КУЗЬОМКО
Віта Олексіївна

«Краще майбутнє»
(акварель, гелева ручка)

Білоцерківський коледж сервісу та дизайну Київської
області
(студія «Штрих»)

ПАНЧЕНКО
Ігор Олександрович

«Крок у майбутнє»
(гуаш)

Технолого-економічний коледж Білоцерківського
Національного аграрного університету

САБАРДІНА
Яна Олегівна

«Відображення»
(акварель)

Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С.Макаренка
Полтавської області
(гурток образотворчого мистецтва «Палітра»)

КРОПИВКА
Світлана Володимирівна

«Місто майбутнього»
(гуаш)

Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С.Макаренка
Полтавської області

ЯЦЕНКО
Руслан Анатолійович

«Мій Миргород»
(гуаш, гелева ручка)

Миргородський художньо-промисловий коледж
ім. М.В.Гоголя Полтавського національного технічного
університету ім. Юрія Кондратюка

Житомирська область

Запорізька область

Київська область

Полтавська область

ЗЕМЦОВА
Валерія Олександрівна

«Мій рідний Зіньків –
3000»
(гуаш)

Зіньківська районна станція юних техніків Полтавської
області

КІСІЛЬОВА
Ілона Костянтинівна

«Два світи»
(гуаш)

Позашкільний навчальний заклад Полтавської обласної
ради «Полтавська обласна Мала академія наук учнівської
молоді»

ВЕДЯНІНА
Юлія Юріївна

«Світ розпочинається з
тебе»
(олівець)

Дубенський коледж культури і мистецтв Рівненського
державного гуманітарного університету

РОМАНОВА
Тетяна Іванівна

«Місто щастя»
(акварель, кулькова
ручка)

Дубенський коледж культури і мистецтв Рівненського
державного гуманітарного університету

ЧОКАН
Софія Романівна

«Місто майбутнього»
(гуаш)

Комунальний заклад «Рівненська державна дитяча
художня школа»

ПЕКОВА
Катерина Вадимівна

«Чорний квадрат»
(туш, віск)

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

ЧЕРНЕНКО
Альона Юріївна

«Весняний дзвін»
(гуаш)

Сумське вище училище мистецтв і культури
ім. Д.С.Бортнянського

ЛОПАР
Євгенія В’ячеславівна

«Пташиний спів»
(гуаш)

Сумське вище училище мистецтв і культури
ім. Д.С.Бортнянського

МАТЯШ
Карина Олегівна

«Дивовижне місто»
(гуаш)

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

УСИК
Неля Миколаївна

«Моє місто
майбутнього»
(акварель)

Липоводолинський районний Будинок для дітей
та юнацтва Сумської області
(образотворчий гурток)

ОГІЄНКО
Іван Романович

«Крізь віки»
(гелева ручка)

Комунальний заклад Сумської обласної ради "Сумська
обласна гімназія – інтернат для талановитих та творчо
обдарованих дітей"
(гурток «Промінь»)

СИМОНЕНКО
Ілля Сергійович

«Нова ера»
(кольорові олівці,
фломастери)

Комунальна установа Сумська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів № 7

ТЮЛЬПА
Дар’я Олександрівна

«Моє місто»
(олівець)

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

ПОНОМАРЕНКО
Анна Романівна

«Місто майбутнього»
(акварель, фломастери)

Комунальний позашкільний навчальний заклад
Білопільської районної ради «Центр дитячої та юнацької
творчості» Сумської області
(художня студія «Палітра»)

КОЗЛОВА
Юлія Миколаївна

«Майбутнє Краснограда»
(кольорові олівці)

Красноградський коледж Комунального закладу
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради

БУЛГАКОВА
Катерина Сергіївна

«Красноград
майбутнього»
(гуаш)

Красноградський коледж Комунального закладу
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради

Рівненська область

Сумська область

Харківська область

КУТИНСЬКИЙ
Юрій Олегович

«Літаюче місто»
(олівець, акварель)

Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну

ЧЕРЕВАНЬ
Юлія Олександрівна

«Крок у майбутнє»
(акварель)

Комунальний заклад охорони здоров’я Харківський
медичний коледж № 2

ПЕЧЕРИЦЯ
Олена Віталіївна

«Космічні сади»
(туш)

Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну

СИТНИЦЬКА
Кристина В’ячеславівна

«Місто у майбутнє
місто»
(акварель, туш)

Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну

КУРЯТНИК
Дмитро Олександрович

«Схід майбутнього»
(гуаш)

Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну

ФУРМАНЕНКО
Валентин Володимирович

«Небесне місто»
(лінер, акварель,
кольорові олівці)

Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну

ГРАБОВСЬКА
Яна Сергіївна

«Місто майбутнього»
(гелева ручка)

Полонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2
Хмельницької області

БІЛІНСЬКА
Юлія Валеріївна

«Міська ратуша»
(кольорові олівці)

Кам'янська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
Кам'янець-Подільської районної ради Хмельницької
області

САВЕЛЬЄВА
Анна Дмитрівна

«Моє місто
майбутнього»
(кольорові олівці, гелева
ручка)

Кам'янець-Подільської міська дитяча художня школа
Хмельницької області

ВІТЮК
Валентина Олексіївна

«Місячне місто»
(акварель)

Староостропільська дитяча музична школа Хмельницької
області
(гурток образотворчого мистецтва)

ПЛІНСЬКИЙ
Олександр Володимирович

«Місто моєї мрії»
(пастель)

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

ФЕСЬКОВА
Мілана Олегівна

«Кольоровий світ»
(фломастери)

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

ОГОРОДНІК
Івана Андріївна

«Дивовижне, рідне,
кохане…»
(гуаш)

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

БОНДАРЧУК
Тетяна Сергіївна

«Місто моєї мрії»
(акрил)

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

РОЗУМОВСЬКИЙ
Ілля Дмитрович

«Погляд у майбутнє»
(кольорові олівці)

Кам'янець-Подільська районна дитяча школа мистецтв
Хмельницької області

БЛАЖКОВА
Уляна Андріївна

«Місто майбутнього»
(кольорові олівці,
фломастер)

Центр дитячої та юнацької творчості Хмельницької
районної ради

ХОЦЬКА
Катерина Олегівна

«Лілея»
(гуаш)

Мар'янівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів відділу
освіти, молоді та спорту Теофіпольської районної ради
Хмельницької області

МИХАЙЛЮК
Ганна Миколаївна

«Місто майбутнього»
(олівець)

Ізяславська школа мистецтв Ізяславського району
Хмельницької області

Хмельницька область

МАЗУРЧАК
Діана Володимирівна

Черкаська область
«Яскраве майбутнє»
(акварель, гелева ручка)

Черкаський художньо-технічний коледж

КАЦАПОВА
Катерина Романівна

«Обрій вічності»
(воскові олівці, пастель)

Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький
політехнічний коледж»
(гурток «Творчі новації»)

ГНАТЧУК
Анастасія Владиславівна

«Динаміка простору»
(гуаш)

Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький
політехнічний коледж»
(гурток «Творчі новації»)

СЕМЕНЕНКО
Анастасія Сергіївна

«Андріївська церква»
(акрил, маркери,
фломастери, яєчне
шкаралупиння)

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

АНТОНОВА
Владислава Олександрівна

«Місто майбутнього»
(гелева ручка)

Університетський коледж Київського університету
імені Бориса Грінченка

БИТЯК
Роман Ігорович
Чернівецька область

м. Київ

