
Акімов Владислав
учень 9 класу НВК

"Гімназія-спеціалізована школа І ступеня
з поглибленим вивченням іноземних мов"

Генічеської районної ради Херсонської області
назва роботи "Біле золото Сивашу"

середня вікова група
у номінації «Пейзаж»



 Байміструк Вікторія
        учениця 8 класу

  Комісарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
назва роботи «Козацький край»

середня вікова група
у номінації «Пейзаж»



Берекець Валерія
вихованка комунального закладу Дунаєвецької міської ради

"Станція юних натуралістів"
Хмельницької області

назва роботи «У полі край дороги»
середня вікова група

у номінації «Пейзаж»



Берсим Олександр
вихованець Сенчанського Будинку дитячої та юнацької творчості

Лохвицького району Полтавської області
назва роботи «Ці чудові хмари»

середня вікова група
у номінації «Пейзаж»



Бойчук Богдан
вихованець Путильського РЦДЮТ

Чернівецької області
назва роботи "Усе небо хмари вкрило",

"За вечірнім горизонтом"
середня вікова група

у номінації «Пейзаж»



Бугаєв Герман, Бугаєв Ярослав
вихованці комунального закладу "Центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді"
Херсонської обласної ради

назва роботи "Неповторна краса
лікувальна сила - озеро Сиваш на Херсонщині"

середня вікова група
у номінації «Пейзаж»



Веркалець Христина
учениця 7 класу

Бабченського навчально-виховного комплексу
назва роботи «Зимова казка»

середня вікова група
у номінації «Пейзаж»



Глущенко Валерія
учениця Єрківської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Героя України В.М. Чорновола

Черкаської області
назва роботи «Моя рідна Черкащина»

середня вікова група
у номінації «Пейзаж»



Голунга Максим
вихованець Сторожинецького ЦЕНТУМ
на базі Банилово-Підгірнівської гімназії

с.Банилів-Підгірний Сторожинецького району
Чернівецької області

назва роботи «Перший сніг»
середня вікова група

у номінації «Пейзаж»



Грициняк Євгенія
учениця Старомайорської ЗОШ І-ІІІ ст.

Великоновосілківського району Донецької області
назва роботи «Дубовою стежиною…»

середня вікова група
у номінації «Пейзаж»



Гурко Христина
вихованка Позашкільного комунального навчального закладу

"Центр дитячої та юнацької творчості"
Бережанської міської ради

  Тернопільської області 
назва роботи «Раївський парк»

середня вікова група
у номінації «Пейзаж»



Євмененко Владислав
вихованець комунального закладу "Центр 

еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді" Херсонської обласної ради

назва роботи "Дніпро — священна ріка для кожного українця"
  середня вікова група 

у номінації «Пейзаж»



Іванченко Олексій
вихованець Центру дитячої та юнацької 

творчості
Голованівського району Кіровоградської області

назва роботи «Краще гір можуть бути тільки гори»
середня вікова група

у номінації «Пейзаж»



Каіка Анастасія
вихованка Волноваського районного будинку

дитячої та юнацької творчості
Донецької області

назва роботи "Рідний краю ти мій, ти колиско моя!"
середня вікова група

у номінації «Пейзаж»



Капучак Софія
вихованка комунального закладу Дунаєвецької міської ради

"Станція юних натуралістів"
Хмельницької області

назва роботи "Тече вода з-під явора, яром на долину"
середня вікова група

у номінації «Пейзаж»



Кателянець Ірина
учениця ЖМГГ № 23

назва роботи «Всі дороги ведуть у Львів»
середня вікова група

у номінації «Пейзаж»



Клещ Вікторія
учениця 8 класу

Коломийського НВЦТУМ
Івано-Франківської області

назва роботи «Зима в Карпатах»
середня вікова група

у номінації «Пейзаж»



Ковальчук Олександр
вихованець Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної

творчості учнівської молоді
Хмельницької області

назва роботи «Дивовижний світ – Карпат»
середня вікова група
у номінації «Пейзаж»



Колеснікова Дар'я
вихованка комунального закладу

"Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді"

назва роботи "Мій рідний край"

  середня вікова група 
у номінації «Пейзаж»



Колєснікова Вікторія
вихованка комунального позашкільного навчального закладу

Білопільської районної ради
"Центр дитячої та юнацької творчості"

Сумської області
назва роботи «Зимовий сон»

середня вікова група
у номінації «Пейзаж»



у номінації «Пейзаж»
 середня вікова група

назва роботи «Чарівне озеро»
Зіньківського району Полтавської області 

Малобудищанської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
учениця 6 класу 
Корсун Каріна



у номінації «Пейзаж»
середня вікова група

назва роботи «Карпатська долина»
Івано-Франківської області

Богородчанської районної ради
вихованець Богородчанського районного ЦЕНТУМ 

Крицький Євген



Крючко Анастасія
вихованка Охтирського міського центру позашкільної роботи –

Мала Академія наук учнівської молоді
Сумської області

назва роботи «Незаймана краса природи», «Прозорість річної води»
середня вікова група

у номінації «Пейзаж»



Кузьменко Таїсія
учениця 8 класу

Кириківської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів
Кириківської селищної ради Великописарівського району

Сумської області
назва роботи "Ворскла - річка мого дитинства"

середня вікова група
у номінації «Пейзаж»



Ланцевич Владислав
вихованець Сенчанського Будинку дитячої та юнацької творчості

Полтавської області
назва роботи «Бережімо природу»

середня вікова група
у номінації «Пейзаж»



у номінації «Пейзаж»
 середня вікова група

назва роботи «Куточок рідної землі»
Черкаської області

Лисянської районної ради
КОЗ  «Бужанський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів ДНЗ» 

учениця Кам’янобрідської філії 
Легкодух Лілія



Литвин Юлія
учениця Спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 імені В.О. Нижниченка

з поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного циклу
Горішньоплавської міської ради

Полтавської області
назва роботи «Сила природи і її красі»

середня вікова група
у номінації «Пейзаж»



Макаревич Романа
вихованка Коломийського НВЦТУМ

Івано-Франківської області
назва роботи «На полонині»

середня вікова група
у номінації «Пейзаж»



Митровка Анастасія
учениця 9 класу

Золотарівського ЗЗСО
Закарпатської області

назва роботи «Закарпатське село»
середня вікова група

у номінації «Пейзаж»



у номінації «Пейзаж»
середня вікова група

назва роботи «Озеро Журавлине - Мертве (Карпати)» 
Донецької області

Великоновосілківської районної ради 
Піддубненської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів 

учениця 7 класу
Михальчук Влада



середня вікова група у номінації «Пейзаж»
назва роботи «Це край, де я родилась і живу...» 
Лисянської районної ради Черкаської області 

"ЗОШ І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад"
"Бужанський навчально-виховний комплекс

Кам'янобрідської філії комунального опорного закладу 
учениця 7 класу
Невах Ангеліна



  у номінації «Пейзаж»
середня вікова група

назва роботи «Хай квітне Україна», «Золота, барвиста осінь» 
Рокитнівського району Рівненської області

учень Кисорицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Ничипорчук Дмитро



у номінації «Пейзаж»
середня вікова група

назва роботи «Магія лісу»
Деснянської селищної ради Чернігівської області 

«Центр творчості дітей та юнацтва» 
вихованець Позашкільного навчального закладу 

Паплінський Тимур



у номінації «Пейзаж»
середня вікова група

назва роботи «Золото осені»
Деснянської селищної ради Чернігівської області 

«Центр творчості дітей та юнацтва» 
вихованець позашкільного навчального закладу 

Паплінський Тимур



Перебийніс Олена
учениця 9 класу

Опорного навчального закладу
Приазовська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Азимут»

Запорізької області
назва роботи «Двигун Майбутнього»

середня вікова група
у номінації «Пейзаж»



Півторак Богдана
вихованець Міського центру еколого-натуралістичної творчості

учнівської молоді Чернівецької міської ради
назва роботи «Карпати прокидаються»

середня вікова група
у номінації «Пейзаж»



Піскун Олександр
учень 7 класу

Бердичівського міського ліцею № 15
Житомирської області

назва роботи «Перед грозою»
середня вікова група

у номінації «Пейзаж»



Плотко Наталія
вихованка комунального закладу

"Центр дитячої та юнацької творчості № 4
Харківської міської ради"

назва роботи «Золотий захід»
середня вікова група

у номінації «Пейзаж»



у номінації «Пейзаж»
середня вікова група

назва роботи «Завжди у нашій пам'яті» 
вихованка КЗ "ЧОЦНТТУМЧОР"

Поліщук Аліса



у номінації «Пейзаж»
 середня вікова група

назва роботи «Тече річенька не величенька»
Лисянської районної ради Черкаської області 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ДНЗ»

КОЗ «Бужанський НВК 
Поліщук Олександручень Кам’янобрідської філії 



Процун Анна
учениця 6 класу

ОЗНВК "Чаплинська школа-гімназія" Чаплинської ОТГ
Херсонської області

назва роботи «Безмежні Карпати»
середня вікова група

у номінації «Пейзаж»



у номінації «Пейзаж»
 середня вікова група

назва роботи «Зимова казка»
Рівненської області 

 Демидівського ліцею 
учень 8 класу

Пуцик Михайло



у номінації «Пейзаж»
середня вікова група

назва роботи «Природа Карпат»
Івано-Франківської області

 Богородчанської районної ради 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

вихованка Богородчанського районного центру 
Рудик Вікторія



Семчишена Софія
вихованка Комунального закладу Дунаєвецької міської ради

"Станція юних натуралістів"
Хмельницької області

назва роботи "Лише у нас на Україні вода джерельна з небом синім"
середня вікова група

у номінації «Пейзаж»



у номінації «Пейзаж»
середня вікова група

вкриті лісом крутоокі береги....»
назва роботи «Рось цілує мальовничі кручі,

Покровської районної ради Донецької області
навчального закладу "Районна станція юних натуралістів"

вихованка гуртка "Лікарські рослини» комунального позашкільного 
Сердюк Катерина



Стандрет Христина
вихованка комунального закладу Тернопільської міської ради

"Станція юних техніків"
назва роботи "Захід сонця"

середня вікова група
у номінації «Пейзаж»



Турік Мілана
вихованка Сєвєродонецького міського

Центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді

Луганської області
назва роботи «Могутній водоспад Пробій»

середня вікова група
у номінації «Пейзаж»



у номінації «Пейзаж»
середня вікова група

назва роботи "Мій рідний край"
м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області

вихованець Позашкільного навчально-виховного об'єднання 
Тягаїв Назар



у номінації «Пейзаж»
середня вікова група

назва роботи «Чарівна мить»
Чернігівської області

Новгород-Сіверської районної ради 
учениця Блистівського навчально-виховного комплексу

  Ховрякова Вікторія



Хохлатюк Олена
учениця 6 класу

Кам'янець-Подільської загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів № 6
Хмельницької області

назва роботи «І тепле море заколисує мене...»
середня вікова група

у номінації «Пейзаж»



у номінації «Пейзаж»
 середня вікова група

назва роботи «Зимонька-зима»
Кагарлицького району  Київської області

 Стайківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
учениця 8 класу

                                  Цяпенко Анастасія



Чавес Гонсалес Даніела
вихованка позашкільного комунального навчального закладу

"Центр дитячої та юнацької творчості"
Бережанської міської ради Тернопільської області

назва роботи "Ржищів. Київські краєвиди"
середня вікова група

у номінації «Пейзаж»



у номінації «Пейзаж»
 середня вікова група

назва роботи «Краса природи – справжнє диво»
Херсонської області

Тавричанської сільської ради Каховського району 
учень Дудчинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Чернов Віталій



Шавловський Микита
учень Мирнівської ЗЗСО І-ІІІ ступенів

назва роботи «Передчуття»
середня вікова група

у номінації «Пейзаж»



Шевчук Діана
вихованка Козівського дитячого парку "Лісова пісня"

Тернопільської області
назва роботи "Австрійський міст у Ворохті"

середня вікова група
у номінації «Пейзаж»



Шудрак Олександр
учень 5 класу

Шепетівської ЗОШ № 1 ім. М. Островського
Хмельницької області

назва роботи "Маленький водоспад"
середня вікова група

у номінації «Пейзаж»



Шулепа Олександра
учениця Бердичівського загальноосвітнього колегіуму № 14

Житомирської області
назва роботи «Тихі заводі Гнилоп’яті»

середня вікова група
у номінації «Пейзаж»



у номінації «Пейзаж»
середня вікова група

назва роботи «Весняний ліс» 
Ємільчинського району  Житомирської області

Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
учень 7 класу 

                          Ющенко Андрій




