Перелік учасників
Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка «Наукова палітра»
(вікова категорія: 6 – 9 років)

Номінація «Наукові світи»
Волинська область
КРЮК
Самуїл Віталійович

«Поселення Червоної
планети»
(гуаш, фломастери)

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

ГУБЧИК
Оксана Віталіївна

«Всесвіт»
(гуаш)

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

БІЛЯК
Андріана Андріївна

«Наукові світи»
(гуаш)

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

СКАЛЕБА
Євген Володимирович

«Спалах на зірці»
(гуаш)

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

ТАТАРЧУК
Нікіта Андрійович

«Найгарячіша планета»
(гуаш)

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

ЛИСЮК
Софія Сергіївна

«Я і моя шиншила
подорожуємо світом»
(гуаш)

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

ВОЛКІВСЬКИЙ
Даніл Володимирович

«Стихія природи»
(акварель, гуаш)

Центр позашкільної освіти міста Коростеня
Житомирської області
(гурток «Студія Пізнайко»)

«Дивовижний птах»
(гуаш)

Комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької
творчості» Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області

КРИЖАНОВСЬКА
Дар’я Сергіївна

«Фантастика підводного
царства»
(гуаш, фломастери)

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

МУРАШКО
Анжеліка Романівна

«Люблю свою Україну»
(гуаш, фломастери)

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

ГОРБАНЬ
Маріанна Юріївна

«Планети»
(кольорові олівці,
фломастери)

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

БОГДАНОВСЬКА
Катерина Юріївна

«Квіти океану»
(акварель)

Комсомольська дитяча художня школа
Полтавської області

Дніпропетровська область

Житомирська область

Кіровоградська область
КОВАЛЕНКО
Софія Павлівна
Полтавська область

ГАЙДИШ
Ольга Анатоліївна

«Вихор»
(гуаш)

Козельщинський Будинок дитячої творчості Полтавської
області
(гурток «Вернісаж»)

ДАНЬКО
Анна Олександрівна

«Скарби Всесвіту»
(гуаш)

Козельщинський Будинок дитячої творчості Полтавської
області
(гурток «Вернісаж»)

ТЕСЛЯ
Анна Андріївна

«Вічний спокій»
(гуаш)

Козельщинський Будинок дитячої творчості Полтавської
області
(гурток «Вернісаж»)

СКРИПНІЧЕНКО
Діана Станіславівна

«Космічний дослідник»
(гуаш)

Великобагачинський районний Будинок творчості дітей
та юнацтва Полтавської області
(гурток «Юний художник»)

РОЗУМЕНКО
Артем Геннадійович

«Сестричка Землі
планета Ялмез»
(акварель)

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

ОГОНОВСЬКИЙ
Святослав Ігорович

«Планета миру. Космічні
простори»
(пастель)

Центр розвитку дитини «Бедрик» м. Рівного

БАБЧАНІК
Даниїл Васильович

«Сонячний день під
водою»
(гуаш)

Центр розвитку дитини «Бедрик» м. Рівного

БОРДЮК
Світлана Петрівна

«Жителі підводного
світу»
(гуаш)

Центр розвитку дитини «Бедрик» м. Рівного

ТКАЧЕНКО
Максим Віталійович

«Я їх дуже люблю»
(фломастери)

Сумський районний Будинок дітей та юнацтва
на базі Токарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів

ТЕМЧЕНКО
Анастасія Віталіївна

«Космічна галактика»
(кольорові олівці)

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

ХОЛОД
Євгенія Валентинівна

«Далекий Всесвіт»
(гуаш)

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

МОРОЗОВ
Юрій Романович

«Ера динозаврів»
(акварель, гуаш,
фломастери)

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

ГУБЧЕНКО
Варвара Станіславівна

«Веселі звірята»
(акварель, гуаш)

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

«Створення Всесвіту»
(масляна пастель)

Харківський Палац дитячої та юнацької творчості
(гурток астрономії)

РАДЗИВІЛЮК
Вероніка Андріївна

«Мир і дружба між
планетами»
(гуаш)

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

ЯЦЮК
Сніжана Сергіївна

«Космічний будинок»
(кольорові олівці)

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

Рівненська область

Сумська область

Харківська область
ЛАТКО
Марія Михайлівна
Хмельницька область

КУХАР
Вероніка Юріївна

«Подорож у майбутнє»
(акварель)

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

БОБОРИКІН
Андрій Михайлович

«Нехай слон відпочине»
(кольорові олівці,
акварель)

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

РАДОВИНЧИК
Віталій Юрійович

«Незвідана планета
Інтереснікс»
(кольорові олівці)

Позашкільний навчальний заклад «Будинок дитячої
творчості» м. Хмельницького
(гурток «Образотворче мистецтво»)

ПРИСЯГА
Софія Олександрівна

«Космічний всесвіт»
(гуаш)

Хмельницький Палац творчості дітей та юнацтва

ЄВІКА
Діана Валентинівна

«Планета дивовижних
створінь»
(гуаш)

Хмельницький Палац творчості дітей та юнацтва

ЛІСОВА
Дарина Сергіївна

«У космосі»
(гуаш)

Хмельницький Палац творчості дітей та юнацтва
(студія образотворчого мистецтва)

БЕХ
Юлія Василівна

«Паралельний світ»
(гуаш)

Хмельницький Палац творчості дітей та юнацтва

САВІЦЬКА
Софія Віталіївна

«Світ моїх солодких
мрій»
(гуаш)

Хмельницький Палац творчості дітей та юнацтва
(студія образотворчого мистецтва)

ФРЕЙЛІХМАН
Єлизавета Євгенівна

«Моя Україна»
(кольорові олівці)

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

МОРОЗОВА
Мар’яна Францівна

«Чорний лебідь»
(пастель)

Шепетівська дитяча художня школа
Хмельницької області

ГАВРИЛЮК
Ангеліна Сергіївна

«Загадковий світ
Сонячної системи»
(кольорові олівці)

Шепетівська дитяча художня школа
Хмельницької області

БІЛЕЦЬКИЙ
Станіслав Віталійович

«Весна на Поділлі»
(гуаш)

Навчально-виховне об’єднання Дошкільний заклад –
початкова школа І ступеня м. Славути Хмельницької
області
(гурток «Мрійливий пензлик»)

ГУРСЬКИЙ
Олександр Олександрович

«Пишнобарвні комахи»
(кольорові олівці)

Вербовецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
Шепетівської районної ради Хмельницької області

«Різнобарвна галактика»
(гуаш)

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

РАДОВИНЧИК
Оксана Юріївна
ТРОЦЮК
Анастасія Василівна

м. Київ
ЮР
Микита Геннадійович

Номінація «Калейдоскоп відкриттів»
Волинська область
КОРНІЄНКО
Катерина Олександрівна

«Вартові планети
Земля»
(гуаш, маркери)

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

ГІСЬ
Діана Ігорівна

«Покотилось колесо
по світу»
(кольорові олівці,
фломастери)

Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний
комплекс "Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського"
Луцької міської ради Волинської області"
(студія образотворчого мистецтва «Сонях»)

КОЖАН
Олександр Євгенович

«Космічні кораблі»
(гуаш)

Дніпропетровська школа української культури та мистецтв
ім. Олеся Гончара

СЕГЕДА
Володимир Олександрович

«Автомобіль-літак»
(акварель)

Художня школа Галини Шевцової м. Дніпропетровська

ПІНЧУК
Дмитро Сергійович

«Три яблука, які змінили
світ»
(кольорові олівці,
фломастери)

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

ЖУКОВ
Едуард Сергійович

«Леонардо да Вінчі
працює над ескізом
вертольота»
(гуаш)

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

ЗАМУЛА
Софія Андріївна

«Райдужний купол»
(кольорові олівці)

Запорізька дитяча школа мистецтв № 3

ЄРШОВА
Єлизавета Михайлівна

«Інкубатор для
динозавриків»
(кольорові олівці)

Запорізька дитяча школа мистецтв № 3

«Літаючий автомобіль»
(гуаш)

Дитяча школа мистецтв № 6 м. Одеси

«Винаходи Архімеда»
(кольорові олівці)

Вовківецький навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад» Шепетівської районної
ради Хмельницької області

БЕЛОЗЬОРОВ
Владислав Вікторович

«Гелікоптер – геніальний
винахід земляка
Сікорського»
(кольорові олівці)

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

СТОРОЖУК
Катерина Миколаївна

«Перший автомобіль»
(кольорові олівці)

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

Дніпропетровська область

Запорізька область

Одеська область
ГРАЙЖЕВСЬКА
Фаня Фредівна
Хмельницька область
ОСТРОВСЬКИЙ
Олександр Олександрович
РИБАЧОК
Дмитро Вікторович
ШАДЮК
Христина Олександрівна

ПАЛЬЧЕНКО
Дарія Богданівна

«Геніально чи
смертельно?»
(кольорові олівці)

Летичівський навчально-виховний комплекс № 2
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія"
Хмельницької області
(гурток «Юний художник»)

РЕВА
Софія Русланівна

«Твори добро, твори
красу»
(гуаш)

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

ПІДГУРНИЙ
Назарій Іванович

«Місяцехід»

Кам’янець-Подільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 5 з поглибленим вивченням інформатики
Хмельницької області

ЛИСАК
Даніела Сергіївна

«Електромобіль»
(олівець)

Кам’янець-Подільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 5 з поглибленим вивченням інформатики
Хмельницької області

АНАСТАСОВ
Володимир
Володимирович

«Світло – це життя»
(акварель)

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

ЦЯЦЬКО
Єлизавета Олексіївна

«ПортаЛІЗАтор»
(гуаш)

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

Номінація «Портрет вченого»
Волинська область
КОВАЛЬЧУК
Дарина Олександрівна

«Нові ідеї вченого»
(кольорові олівці,
фломастери)

Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний
комплекс "Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського"
Луцької міської ради Волинської області"
(студія образотворчого мистецтва «Сонях»)

КУЛІШ
Аліна Сергіївна

«Мрії вченого»
(кольорові олівці,
фломастери)

Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний
комплекс "Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського"
Луцької міської ради Волинської області"
(студія образотворчого мистецтва «Сонях»)

ТКАЧУК
Аліна Антонівна

«Шалені досліди»
(кольорові олівці, масляні
олівці, фломастери)

Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний
комплекс "Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського"
Луцької міської ради Волинської області"
(студія образотворчого мистецтва «Сонях»)

ІВАШКО
Валерія Сергіївна

«На порозі нових
відкриттів»
(гуаш)

Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний
комплекс "Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського"
Луцької міської ради Волинської області"
(студія образотворчого мистецтва «Сонях»)

ЛУК’ЯНЮК
Анастасія Анатоліївна

«Створення нових
світів»
(гуаш)

Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний
комплекс "Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського"
Луцької міської ради Волинської області"
(студія образотворчого мистецтва «Сонях»)

ЛУКАШУК
Дарина Ігорівна

«Альберт Ейнштейн»
(олівець)

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

НЕГРЕСКО
Віталіна Віталіївна

«Еврика!»
(масляна пастель,
акварель)

Дніпропетровська школа української культури та мистецтв
ім. Олеся Гончара

КАЛИНІНА
Марія Олегівна

«Портрет вченого
Флемінга»
(олівець)

Дніпропетровська школа української культури та мистецтв
ім. Олеся Гончара

ПРИЦ
Стефанія Максимівна

«Леонардо да Вінчі»
(гуаш)

Дніпропетровська школа української культури та мистецтв
ім. Олеся Гончара

ПІНЧУК
Дмитро Сергійович

«Портрет Ейнштейна»
(кольорові олівці)

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

ПОДПОВІДНИЙ
Олексій Михайлович

«Брати Монгольф’є»
(акварель, фломастери)

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

КУЛЬЧИЦЬКИЙ
Даниїл Олександрович

«Божевільний вчений»
(гуаш)

Дитяча школа мистецтв № 6 м. Одеси

ЛІЩЕНКО
Кристина Олексіївна

«Вчена»
(гуаш)

Дитяча школа мистецтв № 6 м. Одеси

САХАРОВА
Світлана Юріївна

«Кандидат
математичних наук»
(гуаш)

Дитяча школа мистецтв № 6 м. Одеси

ЮРДІК
Анастасія Юріївна

«Кіт в бібліотеці»
(гуаш)

Дитяча школа мистецтв № 6 м. Одеси

Дніпропетровська область

Одеська область

Полтавська область
«Юний науковець»
(кольорові олівці)

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

КРАВЦОВ
Кирил Вадимович

«Портрет вченого»
(гуаш)

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

ТКАЧЕНКО
Ілля Вікторович

«Не зупинятись
на досягнутому»
(гуаш)

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

ТКАЧЕНКО
Максим Віталійович

«Наука повинна
йти вперед»
(кольорові олівці,
фломастери)

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

ГАПОНОВА
Кіра Русланівна

«Моя матуся – біолог»
(гуаш)

Комунальна установа Сумська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів №7

САВЧЕНКО
Анастасія Олександрівна

«Космічний простір»
(акварель, фломастери)

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

ЛИТВИНЕНКО
Евеліна Володимирівна

«Мої відкриття»
(акварель)

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

РУЛА
Наталія Михайлівна

«Мрії Гіпатії
Олександрійської»
(гуаш)

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

КШЕВІНСЬКА
Оксана Олегівна

«Моя матуся – мій
взірець науковця»
(кольорові олівці,
кулькова ручка)

Хмельницька районна дитяча музична школа
(відділення образотворчого мистецтва)

КОНФЕДЕРАТ
Катерина Олександрівна

«Портрет Ісаака
Ньютона»
(олівець)

Летичівський районний Центр творчості дітей та юнацтва
Хмельницької області

ГОРКУН
Олена Миколаївна

«Вчений мислитель»
(гуаш)

Ізяславський районний Будинок творчості дітей
та юнацтва Хмельницької області

РОЗУМЕНКО
Артем Геннадійович
Сумська область

Хмельницька область

Номінація «Місто майбутнього»
Волинська область
«Через минуле у
майбутнє»
(гелева ручка)

Торчинська загальноосвітня школа Торчинської селищної
ради Луцького району Волинської області

«Майбутня школа»
(гуаш)

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

МОРУЖКО
Ангеліна Петрівна

«Мій палац у
майбутньому»
(гуаш)

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

ПИЛИПЧУК
Анна Володимирівна

«Сузір’я міст»
(гуаш)

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

ПОЛІЖАК
Соломія Сергіївна

«Моє дивовижне місто»
(гуаш)

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

ЖДАНЬ
Василь Святославович

«Казкове місто»
(акварель)

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 12 м. Ковеля
Волинської області
(гурток «Чарівний пензлик»)

ГОЛОВІЙ
Андрій Сергійович

«Веселковий світ»
(кольорові олівці)

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 12 м. Ковеля
Волинської області
(гурток «Чарівний пензлик»)

УТВЕРТ
Тетяна Олександрівна

«Місто миру»
(кольорові олівці)

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

НОВОСАД
Єлизавета Віталіївна

«Космос майбутнього»
(кольорові олівці)

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

КАЗІМІРОВА
Іванна Іванівна

«Українське місто
майбутнього»
(кольорові олівці)

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

БОНДАР
Мар’яна Валеріївна

«Казкові будинки»
(кольорові олівці)

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

БАБІЙЧУК
Ілона Сергіївна

«Літаюче місто»
(гуаш)

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

БАБІЙЧУК
Богдан Сергійович

«Небесне місто»
(гуаш)

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

ЯНЮК
Анна Олександрівна

«Літаючий магазин»
(кольорові олівці)

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

КОНОН
Марія Василівна

«Місто мого
майбутнього»
(кольорові олівці)

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

«Місто-радість»
(гуаш)

Дніпропетровська школа української культури та мистецтв
ім. Олеся Гончара

ГАПОНЮК
Тетяна Миколаївна
РИХЛЮК
Артем Сергійович
СТОЯНОВИЧ
Ернест Іванович
МАТОЧКІНА
Єлизавета Олександрівна
ПУРЕВИЧ
Марія Леонідівна

Дніпропетровська область
ПРОЦЕНКО
Аліка Віталіївна

ІВАСЕНКО
Максим Сергійович

«Літаючі будинки»
(кольорові олівці)

Дніпропетровська школа української культури та мистецтв
ім. Олеся Гончара

ЧЕРНОВА
Софія Романівна

«Місто янголів»
(кольорові олівці)

Дніпропетровська школа української культури та мистецтв
ім. Олеся Гончара

ПРИЦ
Амелія Максимівна

«Весняний настрій»
(масляна пастель)

Дніпропетровська школа української культури та мистецтв
ім. Олеся Гончара

ПОПОВА
Марія Дмитрівна

«Будинок тепла та
радості»
(гуаш)

Центр дитячої творчості м. Жовті Води Дніпропетровської
області (гурток «Юний художник»)

КАЛИНІНА
Марія Олегівна

«Казкове місто щастя»
(кольорові олівці,
фломастери)

Дніпропетровська школа української культури та мистецтв
ім. Олеся Гончара

ОРЕЛ
Єлизавета Юріївна

«Наша земля»
(гуаш)

Дніпропетровська школа української культури та мистецтв
ім. Олеся Гончара

ВЕРГУЛЕНКО
Гліб Сергійович

«Там на незвіданій
планеті»
(гуаш)

Центр дитячої творчості м. Жовті Води Дніпропетровської
області
(гурток «Юний художник»)

МАЛИК
Олександра Олександрівна

«Місто під водою»
(акварель)

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

МАЗУР
Валерія Русланівна

«Дитинства світ»
(кольорові олівці,
фломастер)

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

ГАРКУША
Ростислав Віталійович

«Дитяча мрія –
спортивний комплекс
в с. Жданове»
(акварель, гуаш)

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

КОПИЛЬЧЕНКО
Вікторія Владиславівна

«Спортивний комплекс в
Дніпропетровську»
(кольорові олівці)

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

МЕДВЄДЄВА
Євгенія Віталіївна

«Екологічно чисте село»
(акварель, гуаш)

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

«Містограй»
(воскові олівці)

Новоград-Волинський навчально-виховний комплекс
"Гімназія імені Лесі Українки – школа І ступеня"
Житомирської області

БОЛДИШ
Юлія Сергіївна

«Чайне місто»
(воскові олівці, гелева
ручка)

Запорізька дитяча школа мистецтв № 3

КОВТУН
Вікторія Миколаївна

«Солодке королівство»
(кольорові олівці)

Запорізька дитяча школа мистецтв № 3

КУШНАРЬОВА
Анастасія Олексіївна

«Новітня архітектура»
(воскові олівці, гелева
ручка)

Запорізька дитяча школа мистецтв № 3

РАДІОНОВ
Єгор Олександрович

«Фіолетова
автострада»
(кольорові олівці,
фломастери)

Запорізька дитяча школа мистецтв № 3

Житомирська область
КРАВЧУК
Ольга Сергіївна
Запорізька область

Кіровоградська область
«Місто сонця, місто –
сад, рідний
Єлисаветград»
(гуаш)

Комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької
творчості» Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області

МЕЛЬНИЧЕНКО
Олександр Віталійович

«Моє місто»
(гуаш)

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

ОВЧИНІКОВА
Марія Корівна

«Кришталеве місто»
(гуаш)

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

ЄРГІЄВА
Анастасія Олегівна

«Смачне місто»
(кольорові олівці,
фломастери)

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

БУЛАХ
Еліна Сергіївна

«Моє місто»
(кольорові олівці)

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

КАТЮЖАНСЬКИЙ
Андрій Віталійович

«Місто майбутнього»
(гуаш)

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

СТЕПАНОВСЬКА
Владислава Валеріївна

«Місто – сад»
(гуаш)

Дитяча школа мистецтв № 6 м. Одеси

ПЛАХОТНІЧЕНКО
Вероніка Сергіївна

«Світ очима дитини»
(акварель, фломастери)

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

ЗЕЗЕРА
Яна Олександрівна

«Гостинне місто
Комсомольск»
(акварель)

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

МИХАЙЛЕНКО
Софія Геннадіївна

«Місто майбутнього»
(кольорові олівці, гуаш)

Великобагачинський районний Будинок творчості дітей
та юнацтва Полтавської області
(гурток «Умілі руки»)

РОЗУМЕНКО
Артем Геннадійович

«Дивовижне місто
Комсомольск»
(кольорові олівці)

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

ФІЛОНЕНКО
Антон Андрійович

«Дивовижне місто»
(гуаш)

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

БІЛОКОНЬ
Денис Геннадійович

«Комсомольськ
в майбутньому»
(гуаш, фломастери)

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

КРАВЧЕНКО
Анастасія Федорівна

«Музикальний фонтан»
(кольорові олівці)

Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2
Зіньківської районної ради Полтавської області

ОЛЕКСЕНКО
Світлана Сергіївна

«Рідне місто»
(кольорові олівці)

Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2
Зіньківської районної ради Полтавської області

ХРОПАЧ
Анна Олександрівна

«Диво-місто»
(кольорові олівці)

Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2
Зіньківської районної ради Полтавської області

КІВШИК
Анна Олегівна

«Чарівний замок»
(кольорові олівці,
фломастери)

Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2
Зіньківської районної ради Полтавської області

КОВАЛЕНКО
Софія Павлівна

Одеська область

Полтавська область

ТРИКОЗ
Злата Володимирівна

«Дитяче містечко»
(кольорові олівці, гелеві
ручки)

Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2
Зіньківської районної ради Полтавської області

ВАСИЛИНКА
Поліна Сергіївна

«Моє місто»
(кольорові олівці)

Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2
Зіньківської районної ради Полтавської області

САМОЙЛИК
Ліна Євгеніївна

«Співоче поле»
(кольорові олівці)

Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2
Зіньківської районної ради Полтавської області

САВЧЕНКО
Ангеліна Анатоліївна

«Екомісто»
(гуаш)

Зіньківський Будинок дитячої та юнацької творчості
Полтавської області
(Зразкова творча майстерня «Струмочок»)

ПРОКОПЕНКО
Ілля Віталіївна

«Космічне місто»
(кольорові олівці)

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

«Життя у космосі»
(гуаш)

Центр розвитку дитини «Бедрик» м. Рівного

ГОЛОВАНЮК
Марія Ігорівна

«Місто третього
тисячоліття»
(акварель)

Конотопська дитяча художня школа Сумської області

ПОНОМАРЬОВ
Нікіта Юрійович

«Місто майбутнього»
(акварель)

Конотопська дитяча художня школа Сумської області

МЕЩИШЕНА
Вероніка Богданівна

«Майбутнє місто –
екологічно безпечне»
(акварель)

Конотопська дитяча художня школа Сумської області

ПЕТРУШЕНКО
Марія Геннадіївна

«Казковий світ
майбутнього»
(кольорові олівці)

Конотопська дитяча художня школа Сумської області

АЛЕНІН
Ілля Костянтинович

«Місто майбутнього»
(акварель, кольорові
олівці)

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

БОНДАРЕНКО
Кіріл Олександрович

«Незвичайне місто»
(гуаш)

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

КРАВЦОВА
Єлизавета Вадимівна

«Ми потрапили у місто
майбутнього»
(гуаш)

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

БУРЯС
Дмитро Васильович

«Місто блакитних веж»
(гуаш)

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

ЗАЦАРЕНКО
Ангеліна Андріївна

«Місто моєї мрії»
(гуаш)

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

СТЕЦЕНКО
Марія Олексіївна

«Чудо міста»
(акварель)

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

ЄМЕЛЬЯНЕНКО
Марія Олексіївна

«Зимове місто»
(гуаш)

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

Рівненська область
ПЛІСЕЦЬКИЙ
Денис Сергійович
Сумська область

ОМЕЛЬЧЕНКО
Максим Сергійович

«Оптимус Прайм»
(акварель)

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

ГУБА
Олександра Олександрівна

«Казкове містечко
країни мрій»
(гуаш)

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

МОРОЗОВА
Діана Романівна

«Місто метрополіс»
(гуаш, фломастери)

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

ПРИХОДЬКО
Анна Віталіївна

«Казкове місто»
(акварель)

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

ЯЦЕНКО
Вероніка Ігорівна

«Смачне місто»
(гуаш, акварель)

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

ПЕТРЕНКО
Ярослав Ігорович

«Улюблене місто»
(гуаш)

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

МУХА
Сніжана Ігорівна

«Моє місто»
(гуаш)

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

РУЛА
Наталія Михайлівна

«Вулиця майбутнього
міста»
(акварель, гуаш)

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

МИРОНЮК
Валерій Олександрович

«Парк міста
майбутнього»
(кольорові олівці)

Навчально-виховне об’єднання Дошкільний заклад –
початкова школа І ступеня м. Славути Хмельницької
області

ТРОНЧУК
Олександра Вікторівна

«Екологічно чисте
місто»
(кольорові олівці)

Навчально-виховне об’єднання Дошкільний заклад –
початкова школа І ступеня м. Славути Хмельницької
області

ЦИКАЛЮК
Софія Олегівна

«Маленьке місто
галактики»
(акварель)

Навчально-виховне об’єднання Дошкільний заклад –
початкова школа І ступеня м. Славути Хмельницької
області

ШОСТАК
Святослав Анатолійович

«Фантастичне місто»
(кольорові олівці)

Нетішинський навчально-виховний комплекс
"Загальноосвітня школа І- ІІ ступенів та ліцей"
Нетішинської міської ради Хмельницької області

НІКОЛАЙЧУК
Арсен Олегович

«Місто моєї мрії»
(акварель)

Навчально-виховне об’єднання Дошкільний заклад –
початкова школа І ступеня м. Славути Хмельницької
області

КАНАРСЬКА
Анна Сергіївна (28.05.2006)

«Місто мрій»
(акварель)

Кам'янець-Подільський навчально-виховний комплекс
№ 17 у складі спеціалізованої загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням інформатики
та ліцею Хмельницької області

ОЛЕКСЮК
Олександра Анатоліївна

«Моє місто у
майбутньому»
(акварель)

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

ФІЗАР
Сергій Ярославович

«Я не хочу такого
майбутнього,
зупиніть війну!»
(олівець)

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

Хмельницька область

ГУДАЙТЕС
Євгенія Сергіївна

«Майбутнє біля
моєї річки»
(кольорові олівці)

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

ШУЛЯК
Олексій Олегович

«Місто моєї мрії
є і буде найкращим»
(акварель)

Шепетівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6
Хмельницької області

ГОРБОВЦОВА
Софія Олександрівна

«Сонячне місто»
(кольорові олівці)

Хмельницький ліцей № 17

ФУРМАН
Софія Олегівна

«Майбутнє
Хмельницького»
(кольорові олівці)

Хмельницький ліцей № 17

ШИТМАНЮК
Ангеліна Юріївна

«Веселкове місто»
(акрил)

Дошкільний навчальний заклад № 9 «Теремок»
м. Славути Хмельницької області

КШЕВІНСЬКА
Оксана Олегівна

«Моє квітуче
веселкове село»
(гуаш)

Хмельницька районна дитяча музична школа
(відділення образотворчого мистецтва)

БІЗЮРА
Олександра
Володимирівна

«Моє фантастичне
місто»
(кольорові олівці)

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

БЕЛОЗЬОРОВА
Марія Вікторівна

«Ідеальне майбутнє»
(кольорові олівці)

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

