
у номінації «Пейзаж»
старша вікова група

назва роботи «Жага до життя» 
Запорізької області

Мелітопольської районної ради 
учениця загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

Александрова Софія



Андросович Олег
вихованець КПНЗ "СЮН Покровського району"

КМР Дніпропетровської області
назва роботи «Джерело в гранітному кар'єрі»

старша вікова група
у номінації «Пейзаж»



Бігун Микита
учень 4 класу

Синельниківського професійного ліцею
Дніпропетровської області

назва роботи «Перед грозою», «Зачарування»
старша вікова група
у номінації «Пейзаж»



Гапчук Світлана
учениця 11 класу

Бердичівського міського ліцею № 15
назва роботи «Ранковий Львів»

старша вікова група
у номінації «Пейзаж»



Голубчак Олександра
вихованка Івано-Франківської міської

дитячої екологічної станції
назва роботи «Засніжений Буковель»

старша вікова група
у номінації «Пейзаж»



Гуназа Анжеліка
вихованка ЧСЮН

назва роботи «Казкова осінь»
старша вікова група
у номінації «Пейзаж»



у номінації «Пейзаж»
старша вікова група

назва роботи «Дорога до рідного краю» 
навчальний заклад" Дубенського району Рівненської області

"Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний 
Тростянецького навчально-виховного комплексу

учень 9 класу
         Замковий Богдан



Зубатова Дарина
вихованка Охтирського міського центру позашкільної освіти-

Мала академія наук учнівської молоді
Сумської області

назва роботи «Вивчаємо, досліджуємо, спостерігаємо»
старша вікова група
у номінації «Пейзаж»



Кашуба Марта
вихованка Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції

назва роботи «Гармонія Карпатської Душі»
старша вікова група
у номінації «Пейзаж»



Коновал Яніна
вихованка Полтавського обласного еколого-натуралістичного

центру учнівської молоді
назва роботи «Одинокий човен»

старша вікова група
у номінації «Пейзаж»



Коновал Яніна
вихованка Полтавського обласного еколого-натуралістичного

центру учнівської молоді
назва роботи «Вранішній туман»

старша вікова група
у номінації «Пейзаж»



у номінації «Пейзаж»
старша вікова група

назва роботи «Кожен ранок – це час почати життя знову…» 
ім. О.І. Онишка Житомирської області
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

учень Мирославської
Мадей Ігор



у номінації «Пейзаж»
старша вікова група

назва роботи «Різдвяний подих Закарпаття» 
ім. Г.С. Сковороди  Золотоніського району Черкаської області 

 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад"  
учень 10 класу Коврайського навчально-виховного комплексу

                             Нечитайло Олег



Панчішко Віталій
вихованець Будинку творчості дітей та юнацтва

Деражнянського району
Хмельницької області

назва роботи «Краще гір, лише гори, де не бував....»
старша вікова група
у номінації «Пейзаж»



у номінації «Пейзаж»
 старша вікова група

назва роботи «Я – Хортиця,  Дніпро до мене горнеться»
учень 11 класу ЗСШ № 40 м. Запоріжжя

Передерій Артем



Пилявець Ігор
учень 11 класу

КЗ "ЗШ ІІ-ІІІ ст. № 31 ВМР"
назва роботи "Морські обійми"

старша вікова група
у номінації «Пейзаж»



у номінації «Пейзаж»
старша вікова група

назва роботи «Про що говорять став із очеретом?» 
Сумської області

ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ Лебединської районної ради 
Маловисторопського НВК:

учениця 11 класу
Плєшко Романна



Полячек Анжеліка
вихованка Солотвинського Будинку дитячої та юнацької творчості

Богородчанського району
Івано-Франківської області

назва роботи "Чари українських Карпат"
старша вікова група
у номінації «Пейзаж»



Примак Катерина
вихованка Волноваського районного будинку

дитячої та юнацької творчості
Донецької області

назва роботи "Музика землі"
старша вікова група
у номінації «Пейзаж»



Путря Анастасія
вихованка Полтавського обласного еколого-натуралістичного

центру учнівської молоді
назва роботи «За мить до зливи»

старша вікова група
у номінації «Пейзаж»



Рябокляч Анастасія
учениця 11 класу

Навчально-виховного комплексу № 3
м. Кам’янець-Подільський

Хмельницької області
назва роботи «Весна у горах»

старша вікова група
у номінації «Пейзаж»



у номінації «Пейзаж»
старша вікова група

назва роботи «Місток закоханих»
Новотроїцького району Херсонської області

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
учениця Горностаївської

Сахарук Тетяна



Танасс Степан
вихованець Путильського РЦДЮТ

Чернівецької області
назва роботи "Туманний ранок"

старша вікова група
у номінації «Пейзаж»



Тернавська Владислава
вихованка комунального закладу Дунаєвецької міської ради

"Станція юних натуралістів"
Хмельницької області

назва роботи "Хмаринки пливуть" , "Безкраїм Чаньківським ставком"
старша вікова група
у номінації «Пейзаж»



у номінації «Пейзаж»
старша вікова група

назва роботи "Надвечір'я"
м. Полтави

Професійно-технічного училища № 4 
учениця 10 класу
Ханко Катерина



Чубрей Анастасія
учениця 10 класу

Глибоцького ліцею
Чернівецької області

назва роботи «Над Дністром»
старша вікова група
у номінації «Пейзаж»



Шерстюк Станіслав
учень Томашгородської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 3

Рокитнівської районної ради Рівненської області
назва роботи «Краса та грація»

старша вікова група
у номінації «Пейзаж»


