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Косметическая кампания БИОКОН своей важнейшей социальной функцией считает заботу о красоте и здоровье 
женщины, , привлечение родителей и детей к здоровому образу жизни, предоставление возможностей для 
разностороннего развития личности.

Семья играет особую роль в жизни человека. Именно в семье ребенок получает первые представления о мире, 
усваивает жизненные навыки, начинает осваивать социальные роли, приобретает понятия о добре и зле. 
Родительство, состоящее из понятий отцовства и материнства, требует большого духовного труда и 
является высшим уровнем развития человека. Мать связана с ребенком неразрывно в силу биологических 
функций, ее любовь глубинная, более эмоциональная, зачастую жертвенная. Потребность защитить, 
накормить, обласкать собственное дитя становится для каждой матери главной жизненной функцией. 
Роль отца проявляется по мере взросления ребенка. Он становится не только покровителем, но и носителем 
социального и жизненного опыта, способным подать личный пример и повести за собой ребенка в бурлящую 
реку под названием жизнь. 

Любовь, создание семьи, рождение и воспитание ребёнка, несомненно, процессы творческие. Отец и мать 
как созидатели, творцы новой личности, семья как искусство и отражение темы родительства методами 
изобразительного искусства и стали темой конкурса «Озаренные любовью. Отцовство и материнство».

Мы рады, что заявленная тема взволновала украинских художников, и они откликнулись, став участниками 
конкурса. Первоначально к участию в конкурсе приглашались профессиональные художники, имеющие 
творческую биографию. Однако тема заинтересовала гораздо более широкие творческие слои, и 
организаторы пошли навстречу, предоставив возможность принять участие большему числу желающих. 
Приветствую всех, кто своими произведениями обращает внимание общества на важность осознанного 
родительства, рассматривает отдельные позитивные и проблемные тенденции его существования, 
способствуя тем самым духовному и социальному оздоровлению общества. Пусть наш конкурс придаст 
новые смыслы и содержания вашим мыслям и озарит ваше творчество новыми яркими произведениями! 
Пусть это станет еще одним шагом к объединению народа нашей многонациональной Украины. Потому 
что общечеловеческие ценности не имеют прописки востока или запада, у них нет языковых различий – они 
разговаривают общим языком добра и благородства. 

А. Шаховцев, 
автор проекта

Косметична кампанія БІОКОН своєю найважливішою соціальною функцією вважає турботу про красу 
та здоров’я жінки, залучення батьків і дітей до здорового способу життя, надання можливостей 
для різнобічного розвитку особистості. 

Сім'я відіграє особливу роль в житті людини. Саме в родині дитина отримує перші уявлення про 
світ, набуває життєвих навичок, починає освоювати соціальні ролі, уявлення про добро і зло. 
Батьківство, що складається з понять батьківства і материнства, вимагає великої духовної праці 
та є вищим рівнем розвитку людини. Мати пов'язана з дитиною нерозривно в силу біологічних 
функцій, її любов глибинна, емоційна, часто жертовна. Потреба захистити, нагодувати, 
приголубити власне дитя стає для кожної матері головною життєвою функцією. Роль батька 
проявляється у міру дорослішання дитини. Він стає не тільки покровителем, а й носієм соціального 
і життєвого досвіду, здатним через особистий приклад повести за собою дитину у вируючу річку 
під назвою життя.

Любов, створення сім`ї, народження і виховання дитини, безсумнівно, процеси творчі. Батько 
і мати як творці нової особистості, сім'я як мистецтво і відображення теми батьківства 
методами образотворчого мистецтва і стали темою конкурсу «Осяяні любов'ю. Батьківствоі та 
материнство ».

Ми раді, що заявлена тема схвилювала українських художників, і вони відгукнулися, ставши 
учасниками конкурсу. Спочатку до участі в конкурсі запрошувалися професійні художники, які 
мають творчу біографію. Однак тема зацікавила набагато ширші творчі шари, і організатори 
пішли назустріч, надавши можливість взяти участь більшій кількості бажаючих. Вітаю всіх, 
хто своїми творами звертає увагу суспільства на важливість усвідомленого батьківства, 
розглядає окремі позитивні і проблемні тенденції його існування, сприяючи тим самим духовному і 
соціальному оздоровленню суспільства. Нехай наш конкурс додасть нових сенсів та змістів вашим 
думкам та осяє вашу творчість новими яскравими творами! Нехай це стане ще одним кроком до 
єднання народу нашої багатонаціональної України. Тому що загальнолюдські цінності не мають 
прописки сходу або заходу, в них немає мовних протиріч – вони розмовляють єдиною мовою добра 
та шляхетності. 

А.Шаховцев, 
автор проекту
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«На пасіці», де очевидний зв’язок батька-годувальника і 
захисника з дітьми, і де яскраве сонячне світло, що висвіт-
лює галявину на середньому плані, немов стає німбами 
навколо голів святих.

До теми батьківства і материнства також неодноразово 
зверталися видатний жанровий живописець другої поло-
вини ХІХ століття К.Трутовський, а потім і художники-пе-
редвижники М.Пимоненко, М.Кузнецов, К.Костанді, Г.Го-
ловков та ін.

Слід зазначити, що на відміну від основоположників кри-
тичного реалізму і передвижничества, які фокусувалися на 
висвітленні важкого, безрадісного життя в умовах злиден-
ного існування в дореволюційні роки, твори українських 
майстрів цього періоду більш життєстверджуючі, в них 
переважають мотиви любові, радості, шанобливості дітей, 
взаєморозуміння, спокійного сімейного буття. Цілий ряд 
цікавих жанрових творів, що оспівують материнство, ство-
рили О.Новаківський, М.Івасюк, П.Нілус, О.Кульчицька, 
А.Монастирський. Справжній прорив в українському мис-
тецтві початку ХХ століття здійснив художник-модерніст 
Ф.Кричевський. Його «Сім’я», центральна частина трипти-
ха «Життя», приголомшує сконцентрованою емоцією, спо-
нукає до міркувань про вічні цінності.

Складні, трагічні перед- і повоєнні десятиліття ХХ століття 
не дозволяли художникам зосередитися на висвітленні 
людських почуттів – офіційне мистецтво вимагало оспіву-
вання будівництва нового суспільства, проявів патріотиз-
му в розумінні тодішньої ідеології.

Разом з тим з поверненням до мирного життя з 1950-х ро-
ків склалася цікава ситуація, коли замовлення держави на 

ций. В дальнейшем развитие реалистического искусства по-
зволило таким ярким творцам как К.Павлов, В.Штернберг, 
В.Тропинин, Г.Васько и др. в ряде детских психологических 
портретов вплотную приблизиться к теме семьи, продолже-
ния рода и воспитания детей.

Можно с полной уверенностью сказать, что более других 
художников середины ХІХ века эта тема волновала Т.Шев-
ченко. Неразрывная связь с родиной, с матерью, воспо-
минания о детстве, запечатлены и романтизированы в 
картине «Крестьянская семья». Эта картина напрямую пе-
рекликается с названием нашего конкурса. Изображенные 
мать, отец и маленький мальчик ярко освещены солнцем, 
а композиционно их фигуры образуют круг как код любви 
и неразрывного семейного единства. Простая на первый 
взгляд жанровая картина наполнена гуманизмом и умиро-
творением, она воспевает традиционные ценности народа, 
а своим символизмом приближена к иконографии святого 
семейства. Такие же глубинные смыслы семейных ценно-
стей присутствуют и в картине «На пасеке», где явна связь 
отца-кормильца и защитника с детьми, и где яркий солнеч-
ный свет, освещающий поляну на среднем плане, словно 
становится нимбами вокруг голов святых.

К теме отцовства и материнства также неоднократно об-
ращались видный жанровый живописец второй половины 
ХІХ века К.Трутовский, а затем и художники-передвижники 
Н.Пимоненко, Н.Кузнецов, К.Костанди, Г.Головков и др. 

Следует отметить, что в отличие от основоположников кри-
тического реализма и передвижничества, фокусировавших-
ся на освещении тяжелой, безрадостной жизни в условиях 
нищенского существования в дореволюционный период, 
произведения украинских мастеров этого периода более 
жизнеутверждающие, в них преобладают мотивы любви, 
радости, почтительности детей, взаимопонимания, спокой-
ного семейного бытия. Целый ряд интересных жанровых 
произведений, воспевающих материнство, создали О.Но-
вакивский, Н.Ивасюк, П.Нилус, Е.Кульчицкая, А.Монастыр-
ский. Настоящий прорыв в украинском искусстве начала 
ХХ века совершил художник-модернист Ф.Кричевский. Его 
«Семья», центральная часть триптиха «Жизнь», потрясает 
сконцентрированной эмоцией, побуждает к рассуждениям 
о вечных ценностях.

Сложные, трагические пред- и послевоенные десятилетия 
ХХ века не позволяли художникам сосредоточиться на осве-
щении человеческих чувств – официальное искусство тре-
бовало воспевания строительства нового общества, прояв-
ления патриотизма в понимании тогдашней идеологии. 
Вместе с тем с возвращением к мирной жизни с 1950-х го-
дов сложилась интересная ситуация, когда заказ государ-
ства на изображение счастливого детства, «крепкой семьи 
как ячейки общества» совпал с искренними чувствами ху-
дожников, изображавших собственные семьи, своих лю-
бимых и детей. 

Вдохновенно работала над этим Т.Яблонская. Ее произве-
дения не просто жизненно правдивы, в них всегда присут-
ствуют очень личные чувства и переживания матери, взвол-
нованно наблюдающей за детьми в различных жизненных 
ситуациях. Сюжеты произведений приходили из жизни, ко-
торая бурлила вокруг, а героями становились собственные 
дети, дети друзей и соседей, молодые матери.

Результати конкурсу «Осяяні любов’ю. Батьківство 
та материнство», організованого кампанією «БІО-
КОН», виправдали очікування. Його учасниками 
стали 179 художників з різних куточків України. 
Такий інтерес змусив організаторів в ході конкурсу 
дещо переглянути його правила, щоб надати мож-
ливість підключитися до участі ширшому колу мо-
лоді та після знайомства з творчими біографіями 
включити в списки учасників непрофесійних ху-
дожників, дати шанси художникам, які працюють 
в техніках, не обумовлених правилами конкурсу – 
інсталяції, відео-арті, декоративно-прикладному 
мистецтві.

Батьківство та материнство, безсумнівно, відноситься до 
тем, які постійно хвилюють художників в усі періоди роз-
витку мистецтва. Першими відомими нам на території 
України такими зображеннями є фрески Софії Київської, 
де в центральному нефі розміщується частково збереже-
ний груповий портрет київського князя Ярослава Мудрого 
з дружиною і дітьми. Він являє собою парадний вихід кня-
зя, його дружини Ірини, дочок, майбутніх королев Франції, 
Угорщини, Норвегії та синів, які згодом стали політичними 
діячами Давньоруської держави ХІ століття.

До цього ж часу відноситься зображення сім’ї київського 
князя на мініатюрі в «Ізборнику Святослава». Незважаючи 
на існуючі тоді суворі канони візантійського мистецтва, не-
відомий автор вніс в нього зворушливий мотив материн-
ської любові, представивши на передньому плані дитину, 
яка довірливо притулилася до матері, що ніжно пригортає 
його до себе.

Безсумнівний вплив на формування теми материнства у 
вітчизняному мистецтві бачимо в іконописі з зображен-
ням Богородиці з немовлям. Століттями в різних школах 
і жанрах образотворче мистецтво оспівувало материнство 
в його головних проявах – святості, любові, ніжності, від-
повідальності, жертовності.

Не займаючи провідного місця в композиціях, поступово 
в різні церковні зображення, зокрема, в ктиторські (до-
наторські) портрети, входили світські елементи у вигляді 
групових портретів матерів з дітьми як твердження сімей-
них і моральних цінностей та безперервності традицій. 
Надалі розвиток реалістичного мистецтва дозволив та-
ким яскравим творцям як К.Павлов, В.Штернберг, В.Тропі-
нін, Г.Васько та ін. в ряді дитячих психологічних портретів 
впритул наблизитися до теми сім’ї, продовження роду і 
виховання дітей.

Можна з абсолютною впевненістю сказати, що найбіль-
ше з художників середини ХІХ століття ця тема хвилювала 
Т.Шевченка. Нерозривний зв’язок з батьківщиною, з ма-
тір’ю, спогади про дитинство, відображені і романтизовані 
в картині «Селянська родина». Ця картина безпосередньо 
перегукується з назвою нашого конкурсу. Зображені мати, 
батько і маленький хлопчик яскраво освітлені сонцем, а 
композиційно їх фігури утворюють коло як код любові і 
нерозривної сімейної єдності. Проста на перший погляд 
жанрова картина наповнена гуманізмом і умиротворен-
ням, вона оспівує традиційні цінності народу, а своїм сим-
волізмом наближена до іконографії святого сімейства. Такі 
ж глибинні смисли сімейних цінностей присутні і в картині 

Результаты конкурса «Озаренные любовью. Отцов-
ство и материнство», организованного кампанией 
«БИОКОН», оправдали ожидания. Его участниками 
стали 179 художников из разных уголков Украины. 
Такой интерес заставил организаторов в ходе кон-
курса несколько пересмотреть его правила, чтобы 
предоставить возможность подключиться к участию 
большему кругу молодых, после знакомства с твор-
ческими биографиями включить в списки участни-
ков непрофессиональных художников, дать шансы 
художникам, работающим в техниках, не оговорен-
ных правилами конкурса – инсталляции, видео-ар-
те, декоративно-прикладном искусстве.

Родительство – отцовство и материнство, несомненно, от-
носится к темам, постоянно волнующим художников во все 
периоды развития искусства. Первыми известными нам 
на территории Украины такими изображениями являются 
фрески Софии Киевской, где в центральном нефе разме-
щается частично сохранившийся групповой портрет киевс-
кого князя Ярослава Мудрого с женой и детьми. Он пред-
ставляет собой парадный выход князя, его жены Ирины, 
дочерей, будущих королев Франции, Венгрии, Норвегии и 
сыновей, впоследствии ставших политическими деятелями 
Древнерусского государства ХІ века.

К этому же времени относится изображение семьи киевс-
кого князя на миниатюре в «Изборнике Святослава». Нес-
мотря на существовавшие тогда строгие каноны византийс-
кого искусства, неизвестный автор ввел в него трогательный 
мотив материнской любви, представив на переднем плане 
ребенка, доверчиво прислонившегося к матери, которая 
нежно прижимает его к себе.

Несомненное влияние на формирование темы материнства 
в отечественном искусстве оказала иконопись с изображе-
нием Богородицы с младенцем. Столетиями в различных 
школах и жанрах изобразительное искусство воспевало 
материнство в его главных проявлениях – святости, любви, 
нежности, ответственности, жертвенности.

Не становясь главными в композициях, постепенно в раз-
личные церковные изображения, в частности, в ктиторских 
(донаторских) портретах, входили светские элементы в виде 
групповых портретов матерей с детьми как утверждение 
семейных и моральных ценностей и непрерывности тради-
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страція, кругла скульптура і барельєфи, авторські мішані 
техніки, інсталяції, відео-арт супроводжувалися текстами, 
віршами, філософськими есе, що додало нових сенсів до 
візуального ряду.

Переважна більшість учасників конкурсу – жінки. Це ціл-
ком зрозуміло, адже творчість і материнство в їхньому 
житті є головними складовими, сенсом і метою, вони на-
повнюють їх твори особливостями особистого переживан-
ня матері і одночасно розуміння батьківських взаємин, 
завдань матерів і батьків. У творах Ю.Куценко «Мамине 
свято», О.Єрофеєвої «Червоне листя», Г. Колос «Материн-
ство», Н.Кафтан «Світло маминої любові», В.Віннікової 
«Наш світ», М.Шнайдер-Сенюк «Назустріч татові» глядач 
відчуває непорушну близькість матері і дитини, від них віє 
спокоєм, почуттям захищеності, любові і взаєморозуміння.

Тема таїнства народження нового життя знайшла своє ві-
дображення як в живописі – І.Хілько, «Мрії», так і в скуль-
птурі – Т.Андросенко, «Очікування».

Особливо зворушливе почуття пробуджують картини 
С.Вовка «Малюємо сонечко» і В.Вербовецької «Тато». Ла-
конічні і виразні, вони звертаються до простих, здавалося 
б, життєвих ситуацій, при цьому високий творчий рівень 
авторів дозволяє їм наповнити полотна особливою емо-
ційністю.

У картині Р.Кутняка «Вузлик» маленький хлопчик, якому 
мати зав’язує шнурок на взутті, безсумнівно, є головним. 
Спрямований на глядача пильний погляд хлопчика видає 
в ньому майбутнього чоловіка, який вже готовий захищати 
свою маму і їх загальний світ.

Уроки любові і добра стали сюжетами творів О.Звягінцевої 
«Ранок», Р.Федорченка «Перше знайомство».

Позитивне сприйняття життя яскраво відображується в 
творах, що виконані в декоративних напрямках – «Чарів-
на писанкарка» І.Добровецької, «Сімейний човник» С.Ла-
ушкіна, «Берегиня роду» Л.Щепковської. Сюди ж можна 
віднести батики Л.Гапон «Сімейний вогник» і Т.Заславської 
«СІм’я», вітраж Є.Шиман «Розчулення», гобелен І.Шо-
стак-Орлової «Співзвуччя». Своєрідно вирішила компози-
цію своєї картини «Предвічний дар» А.Приміч. Глядачеві 
запропоновано подивитись на молоду родину зверху, ніби 
з позиції Бога, а декоративне оформлення тла полотна до-
датково підсилює цей ефект, висвітлюючи і освячуючи сі-
мейну ідилію.

Важливо відзначити, що автори намагалися відходити від 
простих побутових сцен, звільнятися від ілюстративного, 
оповідального і прагнули до створення універсальних об-
разів, зрозумілих і актуальних для всіх завдяки глибинно-
му сприйняттю.

Зрілий і оригінальний художник Наталя Сіма-Павлишин, 
надихнувшись темою конкурсу, захоплено працювала 
над картиною «Радість буття». Вона вклала в свій твір не 
просто майстерність живописця, а й наповнила його сим-
волами сімейних традицій українського народу, зашифру-
вавши своє послання глядачам. Картина сповнена ними, 
і хоча можна просто прочитати есе автора, її міркування і 
пояснення, мабуть, куди цікавіше розглядати їх самостій-
но, розв’язувати, збирати як намисто.

человеческих чувствах и делиться ими со зрителями. Все 
произведения – это плоды их личного опыта, наблюдений, 
переживаний и воспоминаний, независимо от времени, 
места проживания и политических интересов. Разнообра-
зие техник, материалов, авторских приемов позволили 
поднять и расширить тему, рассмотреть различные стороны 
жизни от создания семьи до рождения ребенка и форми-
рования личности в окружении любящих родителей. Жи-
вопись масляная и акриловая, акварель, графика, книжная 
иллюстрация, круглая скульптура и барельефы, авторские 
смешанные техники, инсталляции, видео-арт сопровожда-
лись текстами, стихами, философскими эссе, что добавило 
новые смыслы в визуальный ряд. 

Подавляющее большинство участников конкурса – жен-
щины. Это вполне объяснимо, ведь творчество и мате-
ринство в их жизни являются главными составляющими, 
смыслом и целью, они наполняют их произведения особен-
ностями личного переживания матери и одновременно по-
нимания родительских взаимоотношений, задач матерей 
и отцов. В произведениях Ю.Куценко «Мамин праздник», 
О.Ерофеевой «Красные листья», А.Колос «Материнство», 
Н.Кафтан «Свет маминой любви», В.Винниковой «Наш 
мир», М.Шнайдер-Сенюк «Навстречу папе» зритель ощу-
щает нерушимую близость матери и ребенка, от них веет 
умиротворением, чувством защищенности, любви и взаи-
мопонимания. 

Тема таинства рождения новой жизни нашла свое отбора-
жение как в живописи – И.Хилько, «Мечты», так и в скуль-
птуре – Т.Андросенко, «Ожидание». 

Особо трогательное чувство пробуждают картины С.Вовка 
«Рисуем солнышко» и В.Вербовецкой «Папа». Лаконичные 
и выразительные, они обращаются к простым, казалось 
бы, жизненным ситуациям, при этом высокий творческий 
уровень авторов позволяет им наполнить полотна особой 
эмоциональностью.

зображення щасливого дитинства, «міцної сім’ї як осеред-
ку суспільства» збіглося з щирими почуттями художників, 
які змальовували власні родини, своїх коханих і дітей.

Натхненно працювала над цим Т.Яблонська. Її твори не 
просто життєво правдиві, в них завжди присутні надзви-
чайно особисті почуття і переживання матері, яка схви-
льовано спостерігає за дітьми в різних життєвих ситуаціях. 
Сюжети творів приходили з життя, яке вирувало навколо, 
а героями ставали власні діти, діти друзів і сусідів, молоді 
матері.

Вказана тема постійно присутня в творах різних художни-
ків – С.Григор’єва, Т.Хітрової, К.Ломикіна, В.Баринової-Ку-
леби, В.Виродової-Готьє, Г.Бородай, В.Монастирського, 
В.Зарецького і багатьох інших.

Материнство стало особливо популярним в монументаль-
ній скульптурі в 1970-1990х роках. Мабуть, не було жодно-
го обласного або великого промислового міста в Україні, 
де б в міському середовищі не встановлювався пам’ятник 
матері і дитині. Фінансовані державою, скульптори тим не 
менш спромоглися уникнути зайвої фальші і пафосності за-
мовних робіт, адже сама тема дозволяла проявити творчу 
свободу, віднайти своєрідні пластичні рішення і домогтися 
емоційної виразності. Цікаві творчі рішення відзначаються 
у творах Ю.Сінькевіча, Б.Довганя, В.Михалевич, В.Винни-
ченка та багатьох інших.

Менше уваги в своїх творах скульптори приділяли бать-
ку та дитині. Можна особливо відзначити творчі пошуки 
О.Сухоліта, який постійно працював над цією темою в 
різних техніках – графіці, станковій скульптурі, рельєфі, 
підсумком чого стала відлита в бронзі скульптура «Бать-
ко і син», розміщена на території заповідника «Софія 
Київська».

У 2013 р. перед вікнами центру охорони материнства і ди-
тинства в Донецьку була встановлена   скульптура В.Гутирі, 
присвячена молодим батькам, що зворушливо очікують 
народження своїх дітей.

Як місія батьківства розуміється сьогодні, яким чином від-
бувається розвиток і трансформація даної теми в творчос-
ті сучасних українських художників, чи народжуються в 
майстернях твори на цю тему, чи можуть вони привернути 
увагу суспільства і акцентувати його на важливості цього 
аспекту життя, тим самим сприяючи духовному розвитку 
суспільства? Такі питання поставили собі організатори кон-
курсу і спрямували їх художникам. Знайомство з надісла-
ними на конкурс творами, ретельний відбір кращих стали 
відповіддю на поставлені питання.

Розглядаючи твори учасників конкурсу, відразу розумієш, 
що їх авторами є зрілі люди, жінки та чоловіки, які воло-
діють тонкою духовною структурою, вони не бояться ста-
вити перед собою питання про людські почуття і ділити-
ся ними з глядачами. Всі твори – це плоди їх особистого 
досвіду, спостережень, переживань і спогадів, незалежно 
від часу, місця проживання та політичних уподобань. Різ-
номанітність технік, матеріалів, авторських прийомів доз-
волили підняти і розширити тему, розглянути різні аспекти 
життя від створення сім’ї до народження дитини і форму-
вання особистості в оточенні люблячих батьків. Живопис 
масляний і акриловий, акварель, малюнок, книжкова ілю-

Данная тема постоянно присутствует в произведениях раз-
личных живописцев – С.Григорьева, Т.Хитровой, К.Ломыки-
на, В.Бариновой-Кулебы, В.Выродовой-Готье, Г.Бородай, 
В.Монастырского, В.Зарецкого и многих других.

Материнство стало особенно популярным в монументаль-
ной скульптуре в 1970-1990х годах. Пожалуй, не было ни 
одного областного либо крупного промышленного города 
в Украине, где бы в городской среде не устанавливался па-
мятник матери и ребенку. Финансируемые государством, 
скульпторы тем не менее смогли избежать излишней фаль-
ши и пафосности заказных работ, ведь сама тема позволяла 
проявить творческую свободу, найти своеобразные пласти-
ческие решения и добиться эмоциональной выразительно-
сти. Интересные творческие решения отличают произведе-
ния Ю.Синькевича, Б.Довганя, В.Михалевич, В.Винниченко 
и многих других.

Меньше внимания в своих произведениях скульпторы уде-
ляли отцовству. Можно особо отметить творческие поиски 
А.Сухолита, который постоянно работал над этой темой 
в различных техниках – графике, станковой скульптуре, 
рельефе, итогом чего стала отлитая в бронзе скульптура 
«Отец и сын», размещенная на территории заповедника 
«София Киевская». 

В 2013 г. перед окнами центра охраны материнства и дет-
ства в Донецке была установлена скульптура В.Гутыри, по-
священная молодым отцам, трогательно ожидающим рож-
дения своих детей. 

Как миссия родительства понимается сегодня, каким обра-
зом происходит развитие и трансформация данной темы 
в творчестве современных украинских художников, рож-
даются ли в мастерских произведения на эту тему, могут 
ли они привлечь внимание общества и акцентировать его 
на важности этого аспекта жизни, тем самым способствуя 
духовному развитию общества? Такие вопросы поставили 
себе организаторы конкурса и отправили их художникам. 
Знакомство с присланными на конкурс произведениями, 
тщательный отбор лучших стали ответом на поставленные 
вопросы. 

Рассматривая работы участников конкурса, сразу понима-
ешь, что их авторами являются люди состоявшиеся, жен-
щины и мужчины, обладающие тонкой духовной струк-
турой, которые не боятся ставить перед собой вопросы о 
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яка мирно спить в своєму ліжечку, батька-воїна, і захисни-
ка і матері, що з благанням звертається до Бога. А Ю.Ка-
мишний в картині «Я вірила, вірила, вірила!» зображує 
момент радісної зустрічі доньки і батька в момент його 
повернення додому з війни, яка, втім, ще не закінчилася.

Виразно тема батька-захисника представлена   в графіці 
Д.Доценка «Сім’я». Автор використовує класичну ком-
позицію мадонни з немовлям, над якими мужній батько 
здіймає покривало, що охороняє спокій його дружини-ма-
тері і дитини. Малюнок виконаний сепією, що значно по-
силює задум автора і піднімає його до рівня монументаль-
ного розпису.

Конкурс показав, що заявлена   тема цікава українським 
художникам незалежно від їх віку, професійного рівня і 
стилістичних переваг. Щиро сподіваємося, що конкурс 
пробудить подальше бажання творити в цьому напрямку 
не тільки у тих, хто став його учасником, а й в усіх, кого 
хвилює одвічна тема батьківства і хто не зміг включитися в 
нього з різних причин.

Олена Старшинова,  
мистецтвознавець

Чистая эмоция, сконцентрированная в бронзе, дереве, ша-
моте отличает произведения скульпторов З.Федика «Идил-
лия», И.Физера «Счастливый миг», С. Карунской «Молодой 
папа». Аллегорическое изображение семьи в виде гнезда 
с птенцами, водруженного на головы родителей, использу-
ет Н.Папиянц в скульптурной композиции «Мы все родом 
из детства…», а в скульптуре «Материнство» В.Цепляевой 
яблоко становится символом плода жизни, ее зарождения 
и развития.

Трагедию украинского народа в период голодомора 1933 
г., боль матерей и разрушение семей разделяет народный 
художник Украины А.Шарий, автор картины «За хлебом».
Тема происходящей на востоке нашей страны войны, к со-
жалению, не нашла достаточного освещения. Возможно, 
это произошло потому, что художники, будучи современ-
никами этой трагедии, остро и болезненно переживают ее, 
слишком свежи раны, в то время как тема требует глубоко-
го осмысления и некоей дистанции для создания вырази-
тельного образного и символического ряда. Тем не менее, 
Н.Каминская в триптихе «Жизнь. Нерушимые истины» об-
ращается к изображению мирно спящего в своей кроватке 
ребенка, отца-воина и защитника и матери, с мольбой об-
ращающейся к Богу. А Ю.Камышный в картине «Я верила, 
верила, верила!» изображает момент радостной встречи 
дочери и отца в момент его возвращения домой с войны, 
которая, впрочем, еще не закончилась. 

Выразительно тема отца-защитника представлена в гра-
фике Д.Доценко «Семья». Автор использует классическую 
композицию мадонны с младенцем, над которыми муже-
ственный отец воздевает покрывало, охраняющее покой 
его жены-матери и ребенка. Рисунок выполнен сепией, что 
значительно усиливает замысел автора и поднимает его до 
уровня монументальной росписи. 

Конкурс показал, что заявленная тема интересна украин-
ским художникам независимо от их возраста, профессио-
нального уровня и стилистических предпочтений. Искренне 
надеемся, что конкурс пробудит дальнейшее желание тво-
рить в этом направлении не только у тех, кто стал его участ-
ником, но и всех, кого волнует извечная тема родительства 
и кто не смог включиться в него в силу различных причин. 

Елена Старшинова,  
искусствовед

У своїх творах багато авторів піднімаються до створення 
кодів і символів, спрямовуючи світу зображення сімейної 
єдності у вигляді знака Інь-Ян – В.Олексенко, «Материн-
ство», або у вигляді солярного знака – М.Орлова, «Осяяні 
любов’ю», або як своєрідний ієрогліф – С.Бараннік, «Знак 
сім’ї». Цей же прийом використано в оформленні ци-
ферблату годинника «Збережи свій Всесвіт» Ю.Коваль і в 
скульптурі «Центр Всесвіту» І.Романовського.

Символізм в традиційних фольклорних мотивах в своїх 
роботах використовують також О.Сальнікова – «Жіноча лі-
нія», О.Кара – «Мамин рушник», А.Ільницька – «Сім’я на 
Йордан», П.Смиковський – «Хрещені батьки», Н.Бутєва – 
«Сила роду».

Виразна авторська манера відрізняє твори М.Лідаговської 
«Молода мати», О.Шірокої «Ми сім’я, коли ми разом», 
Г.Волкова «Рідне зернятко проросте», І.Пантелемонової 
«Батьківство», Г.Шевцової «Родинного тепла безмежне 
світло», Ю.Ямаша «Сімейний портрет», А.Пташиць «Тато».

Приємно, що в конкурсі взяли участь сімейні династії ху-
дожників – витончені живописці і молоді батьки Сергій та 
Марія Полякови, відомий художник і педагог Ігор Мельни-
чук та його дочка Анастасія, починаючий живописець.

Чиста емоція, сконцентрована в бронзі, дереві, шамоті, 
відрізняє твори скульпторів З.Федика «Ідилія», І.Фізера 
«Щаслива мить», С. Карунської «Молодий тато». Алего-
ричне зображення сім’ї у вигляді гнізда з пташенятами, 
розташованого на головах батьків, використовує Н.Па-
піянц в скульптурній композиції «Ми всі родом з дитин-
ства…», а в скульптурі «Материнство» В.Цепляевої яблуко 
стає символом плоду життя, його зародження та розвитку.
Трагедію українського народу в період голодомору 1933 
р., біль матерів і руйнування сімей розділяє народний ху-
дожник України А.Шарій, автор картини «За хлібом».

Тема війни, яка відбувається на сході нашої країни, на 
жаль, не знайшла достатнього висвітлення. Можливо, це 
сталося через те, що художники як сучасники цієї трагедії, 
гостро і болісно переживають її, надзвичайно свіжі рани, 
в той час як тема вимагає глибокого осмислення і певної 
дистанції задля створення виразного образного і симво-
лічного ряду. Тим не менш, Н.Камінська в триптиху «Жит-
тя. Непорушні істини» звертається до зображення дитини, 

В картине Р.Кутняка «Узелок» маленький мальчик, которо-
му мать завязывает шнурок на обуви, несомненно, является 
главным. Внимательный, цепкий взгляд мальчика выдает в 
нем будущего мужчину, который уже готов защищать свою 
маму и их общий мир. 

Уроки любви и добра стали сюжетами произведений Е.Звя-
гинцевой «Утро», Р.Федорченко «Первое знакомство».

Позитивное восприятие жизни ярко отражается в произве-
дениях, выполненных в декоративных направлениях – «Во-
лшебная писанкарка» И.Добровецкой, «Семейный кора-
блик» С.Лаушкина, «Берегиня рода» Л.Щепковской. Сюда 
же можно отнести батики Л.Гапон «Семейный огонек» и 
Т.Заславской «Семя», витраж Е.Шиман «Умиление», гобе-
лен И.Шостак-Орловой «Созвучие». Своеобразно решила 
композицию своей картины «Предвечный дар» А.Примич. 
Зрителю предложено взглянуть на молодую семью сверху, 
как бы с позиции Бога, а декоративное оформление полей 
полотна дополнительно усиливает этот эффект, освещая и 
освящая семейную идиллию. 

Важно отметить, что авторы старались уходить от простого 
бытописания, освобождаться от иллюстративного, пове-
ствовательного и стремились к созданию универсальных 
образов, понятных и актуальных для всех благодаря глубин-
ному восприятию.

Зрелый и оригинальный художник Наталья Сима-Павли-
шин, вдохновившись темой конкурса, увлеченно работала 
над картиной «Радость бытия». Она вложила в свое про-
изведение не только мастерство живописца, но и наполни-
ла его символами семейных традиций украинского народа, 
зашифровав свое послание зрителям. Картина полна ими, 
и хотя можно просто прочесть эссе автора, ее рассуждения 
и объяснения, пожалуй, куда интереснее самим их рассма-
тривать, разгадывать, собирать как ожерелье. 

В своих произведениях многие из авторов поднимаются до 
создания кодов и символов, посылая миру изображения 
семейного единства в виде знака Инь-Ян – В.Олексенко, 
«Материнство», или в виде солярного знака – М.Орлова, 
«Озаренные любовью», либо как своеобразный иероглиф – 
С.Баранник, «Знак семьи». Этот же прием использован в 
оформлении циферблата часов «Сохрани свою Вселенную» 
Ю.Коваль и в скульптуре «Центр Вселенной» И.Романовского.

Символизм в традиционных фольклорных мотивах в своих 
работах используют также О.Сальникова – «Женская ли-
ния», А.Кара – «Мамин рушник», А.Ильницкая – «Семья на 
Иордан», П.Смыковский – «Крестные родители», Н.Бутева 
– «Сила рода».

Выразительная авторская манера отличает произведения 
М.Лидаговской «Молодая мама», О.Широкой «Мы семья, 
когда мы вместе», Г.Волкова «Родное зернышко прорастет», 
И.Пантелемоновой «Отцовство», Г.Шевцовой «Семейного 
тепла бескрайний свет», Ю.Ямаша «Семейный портрет», 
А.Пташиц «Папа». 

Приятно, что в конкурсе приняли участие семейные ди-
настии художников – тонкие живописцы и молодые роди-
тели Сергей и Мария Поляковы, известный художник и пе-
дагог Игорь Мельничук и его дочь Анастасия, начинающая 
художница. 



ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
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1 МІСЦЕ / 1 МЕСТО

Наталія Сіма-Павлишин
РАДІСТЬ БУТТЯ. 2020
полотно, олія; 110 х 110 см

Наталия Сима-Павлишин
РАДОСТЬ БЫТИЯ. 2020
холст, масло; 110 х 110 см

Закарпаття. Мій край. Сільський пейзаж й благодатна пора – зо-
лота осінь. Розкіш природи, коли бавляться всі кольори райду-
ги. Можливо, десь не сучасно… село… Але де, як не на селі, ще 
підтримуються такі традиції, звідки йде здоровий посил – жити 
в гармонії з природою? У центрі картини – стара яблуня, багата 
урожаєм. Гілки тягнуться до неба, коріння – в землю, як символ 
єднання духовного та матеріального. Під яблунею, як продов-
ження родового дерева, чоловік у білій сорочці – голова сімей-
ства. Праворуч, на передньому плані – жінка. Берегиня. Вона за 
столом. Чоловік приніс із саду кошик з яблуками. Поряд – гле-
чик з молоком, прикритий вишиваним рушником – сімейною 
реліквією. Між чоловіком та жінкою тиха бесіда, гармонія. Зага-
лом на картині – сім персонажів, 7-Я, разом з кішкою і собакою. 
Сім’я. Бог дарував людині в поміч і на радість цих благородних 
тварин. За закарпатськими традиціями молода сім'я на новому 
обійсті. Їхньої хати не видно, зате шана старій доглянутій хатин-
ці їхніх батьків. Син побіг до бабусі слухати її мудрі слова. Вони 
сидять на лавиці під хатою, там затишно. Стоїть післяобідній со-
нячний день. На черепичному даху в примхливому орнаменті 
танцюють радісні тіні, які опускаються й ковзають по ультрама-
риновій стіні. Дівчинка з золотавим волоссям біля батьків. Вона 
хоче гратися з кицькою, кличе її. Та тваринка йде лащитися 
до голови сімейства. Чоловік у благородному жесті мимохідь 
присів погладити кішку і водночас дивиться на свою дружину. 
Він кохає її. Тільки той чоловік, який вміє бути м’яким і ніжним, 
може бути по-справжньому мужнім. Він вільний, у цьому його 
сила. Тепер він гладить кішечку, а як доведеться захищати свою 
Вітчизну, він буде твердий, мов сталь. Чоловік – гарний, із за-
смаглими руками. Є відтінок еротизму в його погляді. Жінка 
спиною відчуває його і з суто жіночим кокетством підтримує 
інтригу. Без цього нюансу життя подружжя не було б цікавим. 
Із самого низу, зліва, на вводі в картину, відпочиває собака. Він 
страж. Також ліворуч, на передньому плані, молоде деревце, 
як символ безкінечності у вічному відродженні. На картині – 
життя, як воно є, без пафосу й показовості. Радість буття.

Наталія Сіма-Павлишин

Закарпатье. Мой край. Сельський пейзаж и благодатное время года 
– золотая осень. Буйстство природы, когда играют все цвета раду-
ги. Возможно, слегка не современно… село… Но где еще живут та-
кие традиции, откуда исходит здоровый посыл – жить в гармонии 
с природой? В центре картины – богатая урожаем старая яблоня. 
Ветки стремятся к небу, корни – в землю, словно символ едине-
ния духовного и материального. Под яблоней, как продолжение 
родового дерева, мужчина в белой рубашке – глава семейства. 
Справа, на переднем плане – женщина. Хранительница домашне-
го очага. Она возле стола. Из сада муж принес корзину яблок. Ря-
дом – кувшин с молоком, покрытый вышитым полотном – семей-
ной реликвией. Между супругами тихая беседа, идиллия. Всего на 
картине семь персонажей, 7-Я, вместе с кошкой и собакой. Семья. 
Бог даровал человеку в помощь и в радость этих благородных жи-
вотных. По традициям Закарпатья молодая семья строит дом на 
новом месте. Его не видно, но внимание уделено старому ухожен-
ному домику их родителей. Сыночек подбежал к бабушке слушать 
ее мудрости. Они сидят на лавочке под домом. Там уютно в после-
обеденный солнечный день. На черепичной крыше в причудливом 
орнаменте танцуют радостные тени, они опускаются и скользят по 
ультрамариновой стене. Возле родителей – златовласая девочка. 
Она хочет играть с кошечкой, манит ее. Но животное предпочитает 
главу семейства. Мужчина в благородном жесте присел погладить 
кошечку, но в то же время смотрит на жену. Он души в ней не чает. 
Только тот мужчина, который не боится быть мягким и нежным, 
может быть по-настоящему мужественным. Он свободен, в этом 
его сила. Теперь он гладит кошечку, но если придется защищать 
свою Родину, он будет тверже стали. Мужчина – привлекатель-
ный, у него загорелые руки, в его взгляде есть оттенок эротизма. 
Женщина чувствует его спиной и с чисто женским кокетством по-
ддерживает интригу. Без этого нюанса жизнь супругов не была бы 
интересной. Внизу, слева, на вводе в картину, отдыхает песик. Он – 
страж. Также слева, на переднем плане, молодое деревце как сим-
вол бесконечности в вечном возрождении. На картине – жизнь, 
какая она есть, без пафоса и демонстративности. Радость бытия.

Наталья Сима-Павлишин
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3 МІСЦЕ / 3 МЕСТО

Дмитро Доценко
СІМ'Я. 2020
крафт папір, сепія; 115 х 80 см

Дмитрий Доценко
СЕМЬЯ. 2020
крафт бумага, сепия; 115 х 80 см

2 МІСЦЕ / 2 МЕСТО

Руслан Кутняк
ВУЗЛИК. 2003
полотно, олія; 100 х 100 см

Руслан Кутняк
УЗЕЛОК. 2003
холст, масло; 100 х 100 см



УЧАСНИКИ КОНКУРСУ

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
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Ірина Добровецька
ЧАРІВНА ПИСАНКАРКА. 2019
полотно, олія, акрил; 100 х 100 см

Ирина Добровецкая
ВОЛШЕБНАЯ ПИСАНКАРКА. 2019
холст, масло, акрил; 100 х 100 см

Сергій Поляков
НАШІ СВІТИ. 2020
полотно, олія; 100 х 110 см

Сергей Поляков
НАШИ МИРЫ. 2020
холст, масло; 100 х 110 см
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Марія Полякова
СВІТ НАВКОЛО ТЕБЕ. 2019
полотно, акрил; 100 х 70 см

Мария Полякова
МИР ВОКРУГ ТЕБЯ. 2019
холст, акрил; 100 х 70 см

Анастасія Мельничук
ДАРИ НАРЕЧЕНІЙ. 2017
полотно, олія, акрил; 120 х 150 см

Анастасия Мельничук
ДАРЫ НЕВЕСТЕ. 2017
холст, масло, акрил; 120 х 150 см
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Тетяна Андросенко
ЧЕКАННЯ. 2020
дерево, різьблення; Н – 25 см

Татьяна Андросенко
ОЖИДАНИЕ. 2020
дерево, резьба; Н – 25 см

Ніна Бутєва
СИЛА РОДУ. 2019
полотно, олія; 120 х 90 см

Нина Бутева
СИЛА РОДА. 2019
холст, масло; 120 х 90 см
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Анжела Приміч
ПРЕДВІЧНИЙ ДАР. 2020
дерево, акрил, лак; 85 х 85 см

Анжела Примич
ПРЕДВЕЧНЫЙ ДАР. 2020
дерево, акрил, лак; 85 х 85 см

Анатолій Варваров
КОХАНІ ТА БЛИЗЬКІ. 2010
полотно, олія; 85 х 105 см

Анатолий Варваров
ЛЮБИМЫЕ И БЛИЗКИЕ. 2010
холст, масло; 85 х 105 см
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Людмила Гапон
СІМЕЙНИЙ ВОГНИК. 2019
холодний батик, шовк, анілін; 98 х 78 см

Людмила Гапон
СЕМЕЙНЫЙ ОГОНЁК. 2019
холодный батик, шелк, анилин; 98 х 78 см

Валентина Григор’єва
А МИ НА МОРІ. 2019
папір, акварель; 54 х 36,5 см

Валентина Григорьева
А МЫ НА МОРЕ. 2019
бумага, акварель; 54 х 36,5 см
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Сергій Вовк
МАЛЮЄМО СОНЕЧКО. 2008
полотно, олія; 80 х 100 см

Сергей Вовк
РИСУЕМ СОЛНЫШКО. 2008
холст, масло; 80 х 100 см

Іван Горобчук
ЧЕКАЛИ ОНУКІВ НА РІЗДВО. 2019
полотно, олія; 80 х 100 см

Иван Горобчук
ОЖИДАЛИ ВНУКОВ К РОЖДЕСТВУ. 2019
холст, масло; 80 х 100 см
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Ірина Прокопчук
МАМИНА КОЛИСКОВА. ІЗ СЕРІЇ «ПОВІР’Я». 2015
папір, туш, перо, акрил, золото; 45 х 45 см

Ирина Прокопчук
МАМИНА КОЛЫБЕЛЬНАЯ. ИЗ СЕРИИ «ПОВЕРЬЯ». 2015
бумага, тушь, перо, акрил, золото; 45 х 45 см

Валентина Вербовецька
ТАТО. 2020
полотно, акрил; 90 х 80 см

Валентина Вербовецкая
ПАПА. 2020
холст, акрил; 90 х 80 см
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Вікторія Драпогуз
ВСЕСВІТ. 2019
полотно, акрил; 90 х 65 см

Виктория Драпогуз
ВСЕЛЕННАЯ. 2019
холст, акрил; 90 х 65 см

Юлія Коваль
ЗБЕРЕЖИ СВІЙ ВСЕСВІТ. 2020
фанера, акрил; D – 50 см

Юлия Коваль
СОХРАНИ СВОЮ ВСЕЛЕННУЮ. 2020
фанера, акрил; D – 50 см
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Микола Кафтан
СВІТЛО МАМИНОЇ ЛЮБОВІ. 2019
полотно, олія, золота поталь; 100 х 100 см

Николай Кафтан
В ЛУЧАХ МАТЕРИНСКОЙ ЛЮБВИ. 2019
холст, масло, золотая поталь; 100 х 100 см

Олександр Жолудь
БЕРЕГИНЯ. 2013
шамот, поливи; Н – 260 см

Александр Жолудь
БЕРЕГИНЯ. 2013
шамот, глазури; Н – 260 см
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Ганна Колос
МАТЕРИНСТВО. 2019
полотно, олія; 60 х 90 см

Анна Колос
МАТЕРИНСТВО. 2019
холст, масло; 60 х 90 см

Марина Орлова
ОСЯЯНІ ЛЮБОВ’Ю. 2019
полотно, олія; 65 х 60 см

Марина Орлова
ОЗАРЕННЫЕ ЛЮБОВЬЮ. 2019
холст, масло; 65 х 60 см
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Інна Пантелемонова
БАТЬКІВСТВО. 2020
полотно, олія; 110 х 70 см

Инна Пантелемонова
ОТЦОВСТВО. 2020
холст, масло; 110 х 70 см

Ігор Мельничук
РОЗМОВА. 2005
полотно, олія; 120 х 145 см

Игорь Мельничук
РАЗГОВОР. 2005
холст, масло; 120 х 145 см
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Олександр Куріненко
МАТЕРИНСТВО. 2019
полотно, олія; 90 х 110 см

Александр Куриненко
МАТЕРИНСТВО. 2019
холст, масло; 90 х 110 см

Сергій Лаушкін
СІМЕЙНИЙ ЧОВНИК. 2017
полотно, олія; 80 х 110 см

Сергей Лаушкин
СЕМЕЙНЫЙ КОРАБЛИК. 2017
холст, масло; 80 х 110 см
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Юлія Куценко (Пензлик)
МАМИНЕ СВЯТО. 2019
полотно, олія; 80 х 70 см

Юлия Куценко (Пэнзлык)
МАМИН ПРАЗДНИК. 2019
холст, масло; 80 х 70 см

Марина Лідаговська
МОЛОДА МАТИ. 2019
папір, цифровий друк; 40 х 53,3 см

Марина Лидаговская
МОЛОДАЯ МАМА. 2019
бумага, цифровая печать; 40 х 53,3 см
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Анастасія Пташиць
ТАТКО. 2020
дерево, левкас, гуаш; 50 х 40 см

Анастасия Пташиц
ПАПА. 2020
дерево, левкас, гуашь; 50 х 40 см

Ігор Романовський
ЦЕНТР BСЕСВІТУ. 2018
бронза, лиття, мармур; 43 х 41 х 12 см

Игорь Романовский
ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ. 2018
бронза, литье, мрамор; 43 х 41 х 12 см
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Ольга Сальнікова
ЖІНОЧА ЛІНІЯ. 2020
полотно, олія; 100 х 70 см

Ольга Сальникова
ЖЕНСКАЯ ЛИНИЯ. 2020
холст, масло; 100 х 70 см

Сергій Бараннік
ЗНАК СІМ’Ї. 1987
папір, олівець; 63 х 65 см

Сергей Баранник
ЗНАК СЕМЬИ. 1987
бумага, карандаш; 63 х 65 см
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Світлана Сукач
ВЕЧIP З ТАТКОМ. 2020
полотно, олія; 50 х 70 см

Светлана Сукач
ВЕЧЕР С ПАПОЙ. 2020
холст, масло; 50 х 70 см

Зиновій Федик
ІДИЛІЯ. 2009
бронза, литво, камінь; Н – 26 см

Зиновий Федык
ИДИЛЛИЯ. 2009
бронза, литье, камень; Н – 26 см
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Анатолій Федірко
УКРАЇНСЬКА СУПРЕМАТИЧНА РОДИНА. 2020
дерево, левкас, акрил; 90 х 90 см

Анатолий Федирко
УКРАИНСКАЯ СУПРЕМАТИЧЕСКАЯ СЕМЬЯ. 2020
дерево, левкас, акрил; 90 х 90 см

Петро Смиковський
ХРЕЩЕНІ БАТЬКИ. 2014
полотно, олія; 90 х 90 см

Петр Смыковский
КРЕСТНЫЕ РОДИТЕЛИ. 2014
холст, масло; 90 х 90 см
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Ігор Хілько
ОЧІКУВАННЯ. 2017
полотно, олія; 85 х 90 см

Игорь Хилько
ОЖИДАНИЕ. 2017
холст, масло; 85 х 90 см

Роман Федорченко
ПЕРШЕ ЗНАЙОМСТВО. ТУРБОТА. 2020
полотно, олія; 60 х 80 см

Роман Федорченко
ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО. ЗАБОТА. 2020
холст, масло; 60 х 80 см
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Оксана Широка
МИ СІМ’Я, КОЛИ МИ РАЗОМ. 2020
полотно, туш, перо; 50 х 50 см
 
Оксана Широкая
МЫ СЕМЬЯ, КОГДА МЫ ВМЕСТЕ. 2020
холст, тушь, перо; 50 × 50 см

Галина Шевцова
РОДИННОГО ТЕПЛА БЕЗМЕЖНЕ СВІТЛО. 2019
полотно, акрил; 60 х 70 см 

Галина Шевцова
СЕМЕЙНОГО ТЕПЛА БЕСКРАЙНИЙ СВЕТ. 2019
холст, акрил; 60 х 70 см
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Юрій Ямаш
РОДИННИЙ ПОРТРЕТ З ХАСКІ ТА СІТРОЕНОМ НА ТЛІ ПІСТИНЬКИ. 2018
картон, акрил; 60 х 70 см

Юрий Ямаш
СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ХАСКИ И СИТРОЭНОМ НА ФОНЕ ПИСТЕНЬКИ. 2018
картон, акрил; 60 х 70 см

Людмила Шульга
СІМЕЙНИЙ ПОРТРЕТ. 2019
полотно на картоні, авторська техніка; 35 х 50 см

Людмила Шульга
СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ. 2019
холст на картоне, авторская техника; 35 х 50 см
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Марія Шнайдер-Сенюк
НАЗУСТРІЧ ТАТОВІ. 1999
полотно, олія; 65 х 85 см

Мария Шнайдер-Сенюк
НАВСТРЕЧУ ПАПЕ. 1999
холст, масло; 65 х 85 см

Лариса Щепковська
БЕРЕГИНЯ РОДУ – МАТИ-УКРАЇНКА. 2019
папір, гуаш; 20,5 х 24 см

Лариса Щепковская
БЕРЕГИНЯ РОДА – МАТЬ-УКРАИНКА. 2019
бумага, гуашь; 20,5 х 24 см



64 65

Тетяна Заславська
СІМ’Я. 2019
холодний батик; 85 х 75 см

Татьяна Заславская
СЕМЯ. 2019
холодный батик; 85 х 75 см

Валентина Віннікова
НАШ СВІТ. 2007
полотно, олія; 80 х 60 см

Валентина Винникова
НАШ МИР. 2007
холст, масло; 80 х 60 см
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Віра Даніліна-Казаріна
... А БУДЕ СИН, І БУДЕ МАТИ... 2020
акварель, авторський розпис; 55 х 37 см

Вера Данилина-Казарина
... А БУДЕ СИН, І БУДЕ МАТИ... 2020
акварель, авторская роспись; 55 х 37 см

Світлана Карунська
МОЛОДИЙ ТАТО. 2019
бронза, лиття. Н – 58 см
 
Светлана Карунская
МОЛОДОЙ ПАПА. 2019
бронза, литьё. Н – 58 см
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Ольга Єрофеєва
ЧЕРВОНЕ ЛИСТЯ. 1987
дерево, левкас, темпера; 30 х 30 см

Ольга Ерофеева
КРАСНЫЕ ЛИСТЬЯ. 1987
дерево, левкас, темпера; 30 х 30 см

Григорій Волков
РІДНЕ ЗЕРНЯТКО ПРОРОСТЕ. 2015
картон, гуаш, аплікація; 67 х 46 см

Григорий Волков
РОДНОЕ ЗЕРНЫШКО ПРОРАСТЕТ. 2015
картон, гуашь, аппликация; 67 х 46 см
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Юрій Камишний
Я ВІРИЛА, ВІРИЛА, ВІРИЛА – ПОВЕРНУВСЯ ТИ, ПРИЙДЕ І МИР! 2016
полотно, олія; 50 х 70 см
  
Юрий Камышный
Я ВЕРИЛА, ВЕРИЛА, ВЕРИЛА – ВЕРНУЛСЯ ТЫ, ПРИДЕТ И МИР! 2016
холст, масло; 50 х 70 см

Володимир Цепляєв
МАТЕРИНСТВО. 2019
дерево, різьблення; Н – 33 см

Владимир Цепляев
МАТЕРИНСТВО. 2019
дерево, резьба; Н – 33 см
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Наталія Камінська
ЖИТТЯ: НЕПОРУШНІ ІСТИНИ. ТРИПТИХ. 2019
полотно, олія; 65 х 50 см, 110 х 60 см, 65 х 50 см

Наталия Каминская
ЖИЗНЬ: НЕРУШИМЫЕ ИСТИНЫ. ТРИПТИХ. 2019
холст, масло; 65 х 50 см, 110 х 60 см, 65 х 50 см

При перетині двох кілець утворюється трикутник любові ма-
ма+тато+малюк. Любіть свою дитину всім серцем, навіть 
якщо вона тільки у ваших думках або планах на майбут-
нє. В надійних руках завжди затишно, навіть якщо ти висиш 
над прірвою. Ти можеш запропонувати жінці різні діаманти. 
Один вона буде носити на пальці, а інший – під серцем та в дум-
ках все життя. Інколи, дітям потрібно набагато менше, ніж тобі 
здається. Не показуй агресію, коли тобі дарують любов. Роз-
фарбувати дитинство можна не тільки грошима. Сьогодні ти 
топчеш траву, а завтра твої діти ходитимуть по сміттю. Долоні 
мами і тата – панцир від всіх незгод.

При пересечении двух колец образуется треугольник любви ма-
ма+папа+малыш. Любите своего ребенка всем сердцем, даже 
если он только в ваших мыслях или планах на будущее. В 
надежных руках всегда уютно, даже если ты висишь над про-
пастью. Ты можешь предложить женщине разные бриллианты. 
Один она будет носить на пальце, а другой – под сердцем и в 
мыслях всю жизнь. Иногда детям нужно намного меньше, чем 
тебе кажется. Не показывай агрессию, когда тебе дарят любовь. 
Расцветить детство можно не только деньгами. Сегодня ты топ-
чешь траву, а завтра твои дети будут ходить по мусору. Ладони 
мамы и папы – броня от всех невзгод.

Наталія Миколаєнко
ДЕВ›ЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ СУЧАСНОГО БАТЬКІВСТВА ТА МАТЕРИНСТВА. 2019
папір, колаж; 29,5 х 42 см (9 листів)

Наталья Миколаенко
ДЕВЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ СОВРЕМЕННОГО ОТЦОВСТВА И МАТЕРИНСТВА. 2019
бумага, коллаж; 29,5 х 42 см (9 листов)
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Андрій Куцаченко
В ОЧІКУВАННІ ДІДА МОРОЗА. 2019
полотно, олія; 80 х 143 см

Андрей Куцаченко
В ОЖИДАНИИ ДЕДА МОРОЗА. 2019
холст, масло; 80 х 143 см

Олена Звягінцева
РАНОК. 2012
полотно, олія; 100 х 109 см

Елена Звягинцева
УТРО. 2012
холст, масло; 100 х 109 см



76 77

Олександра Кара
МАМИН РУШНИК. 2020
полотно, олія; 90 х 70 см

Александра Кара
МАМИН РУШНИК. 2020
холст, масло; 90 х 70 см

Катерина Шиман
ЗАМИЛУВАННЯ. 2019
вітраж (тіффані); 40 х 36 см

Екатерина Шиман
УМИЛЕНИЕ. 2019
витраж (тиффани); 40 х 36 см
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Марина Шкарупа
А МЕНІ ВСЕ ОДНО... 2012
полотно, олія, акрил; 170 х 115 см

Марина Шкарупа
А МНЕ ВСЕ РАВНО... 2012
холст, масло, акрил; 170 х 115 см

Мы все родом из детства... Мы все вылете-
ли или вылетим из гнезда. Гнезда, где нас 
ждали, любили и заботились. О каждом 
по разному, как могли, на что хватило сил, 
терпения и времени. А когда мы выросли, и 
гнездо стало нам не по размеру, мы выле-
тели из него и, объединившись в пары, ста-
ли вить собственные гнезда. 

Стараясь исправить ошибки родителей, мы 
ждём, любим своих птенцов и заботимся 
как можем, как получается, на что хватает 
сил, терпения и времени, из своих самых 
наилучших побуждений.

Порой мы бежим, ищем, совершенствуемся 
ради достижений, утверждений, зыблемых 
целей и навязанных грёз. И теряем... Те-
ряем возможность найти себя, свою силу, 
свой источник радости в семье. А выполнив 
в срок эту задачу, перейти к следующей. И 
отдаться ей сполна. Отдаться, когда мельк-
нут вдали яркие перышки, опустеет гнездо 
и полетят наши дети объединяться в пары, 
стараясь исправить ошибки родителей. И 
будут ждать, любить своих птенцов и забо-
титься о них как смогут, как получится, на 
что хватит сил, терпения и времени. 

Моя работа – это прототип моей семьи, где 
есть зеленоглазая мама и кареглазый папа, 
где дети любимы и ценимы родителями. 
Птенцов у нас тоже трое. И их жизнь, как 
и оперение сиреневогрудой сизоголовки, 
окрашена во множество ярких мгновений, 
проведённых вместе.

Наталія Папіянц
МИ ВСІ РОДОМ З ДИТИНСТВА... МИ ВСІ ВИЛЕТІЛИ ЧИ ВИЛЕТИМО З ГНІЗДА. 2020
авторська техніка, ліплення; Н – 42 см

Наталья Папиянц
МЫ ВСЕ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА... МЫ ВСЕ ВЫЛЕТЕЛИ ИЛИ ВЫЛЕТИМ ИЗ ГНЕЗДА. 2020
авторская техника, лепка; Н – 42 см

Ми всі родом з дитинства. Ми всі вилетіли 
чи вилетимо з гнізда. Гнізда, де нас чека-
ли, любили та турбувались. Про кожного 
по різному, як могли, на що вистачало сил, 
терпіння та часу. А коли ми виросли, і гніздо 
стало не за розміром, ми вилетіли з нього, 
та об’єднавшись у пари, стали будувати свої 
власні гніздечка. 

Намагаючись виправити помилки бать-
ків, ми чекаємо, любимо своїх пташенят 
та турбуємось як можемо, як виходить, на 
що вистачає сил, терпіння та часу, завдяки 
власним найкращим уявленням.

Інколи ми біжимо, шукаємо, вдосконалює-
мося заради досягнень, тверджень, мінли-
вої мети та нав’язаних мрій. І втрачаємо… 
Втрачаємо можливість знайти себе, власну 
силу, своє джерело радості в родині. А після 
виконання завдання, перейти до наступної. 
Та віддатися їй цілковито. Віддатися, коли 
промайне здалеку яскраве пір’я, спустіє 
гніздечко і полетять наші діти паруватися, 
намагаючись виправити помилки батьків. 
І будуть чекати, любити своїх пташенят та 
турбуватися про них як зможуть, як вийде, 
на що вистачить сил, терпіння та часу

Мій твір – це прототип моєї родини, Де є зе-
леноока мати та кароокий тато, де діти ви-
мріяні та викохані батьками. Пташенят у нас 
теж три. Їх життя, як і пір’я бузковогрудої си-
зоголовки, розфарбоване у безліч яскравих 
миттєвостей, які ми провели разом.
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Людмила Трубнікова
ОКСАНОЧКА. 2019
папір, олівець, акварель; 63 х 38 см

Людмила Трубникова
ОКСАНОЧКА. 2019
бумага, карандаш, акварель; 63 х 38 см

Іван Фізер
ЩАСЛИВА МИТЬ. 2012
шамот; Н – 59 см

Иван Физер
СЧАСТЛИВОЕ МГНОВЕНЬЕ. 2012
шамот; Н – 59 см
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Ірина Шостак-Орлова
СПІВЗВУЧНІСТЬ. 2003
льон, жаккард, аплікація, вишивка; 100 х 80 см

Ирина Шостак-Орлова
СОЗВУЧНОСТЬ. 2003
лен, жаккард, аппликация, вышивка; 100 х 80 см

Анатолій Шарий
ЗА ХЛІБОМ. 1981
полотно, олія; 52 х 61 см

Анатолий Шарий
ЗА ХЛЕБОМ. 1981
холст, масло; 52 х 61 см
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Олександр Сухоліт
БАТЬКО І СИН. 2010-2018
бронза, лиття; Н – 162 см

Александр Сухолит
ОТЕЦ И СЫН. 2010-2018
бронза, литье; Н – 162 см

Олександр Сухоліт
БАТЬКО І СИН. ЕСКІЗ.

Александр Сухолит
ОТЕЦ И СЫН. ЭСКИЗ.
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Тетяна Вдовиченко
ДИВО. 2014
полотно, олія; 75 х 65 см

Татьяна Вдовиченко
ЧУДО. 2014
холст, масло; 75 х 65 см

Карине Арутюнова
КОЛИСКОВА. 2016
папiр, гуаш; 21 х 15 см

Каринэ Арутюнова
КОЛЫБЕЛЬНАЯ. 2016
Бумага, гуашь. 21 х 15 см
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Віктор Олексенко
МАТЕРИНСТВО. 2019
цифровий друк; 127 х 127 см

Виктор Олексенко
МАТЕРИНСТВО. 2019
цифровая печать; 127 х 127 см

Ярина Дацко
РАЗОМ. 2020
папір, акварель; 100 х 70 см

Ярина Дацко
ВМЕСТЕ. 2020
бумага, акварель; 100 х 70 см



ПОЗА КОНКУРСОМ
Твори з приватних колекцій

ВНЕ КОНКУРСА
Произведения из частных коллекций
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Микола Лепетич (1866-1922)
В СІМЕЙНОМУ КОЛІ. 1910-і
картон, змішана техніка; 20 х 20,5 см

Николай Лепетич (1866-1922)
В СЕМЕЙНОМ КРУГУ. 1910-е
картон, смешанная техника; 20 х 20,5 см

Микола Рачков (1825-1895)
МАТИ З ДИТИНОЮ. ЖНИВА. ХІХ СТ.
полотно, олія; 50 х 39,5 см

Николай Рачков (1825-1895)
МАТЬ С РЕБЕНКОМ. ЖАТВА. ХІХ В.
холст, масло; 50 х 39,5 см
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Леман Ірвінг (1900-1982)
СІМЕЙНИЙ ПОРТРЕТ. 1940-і
дерево, олія; 117 х 67 см

Леман Ирвинг (1900-1982)
СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ. 1940-е
дерево, масло; 117 х 67 см

Олександр Архипенко (1887-1964)
ОГОЛЕНА З НЕМОВЛЯМ. 1920-і
папір, кольорові олівці; 48 х 36,5 см

Александр Архипенко (1887-1964)
ОБНАЖЕННАЯ С РЕБЕНКОМ. 1920-е
бумага, цветные карандаши; 48 х 36,5 см
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Григорій Шполянський (1899-1981)
В РОДИННОМУ КОЛІ, 1950-і
полотно, олія; 74 х 84 см

Григорий Шполянский (1899-1981)
В СЕМЕЙНОМ КРУГУ, 1950-е
холст, масло; 74 х 84 см

Олександр Кульков (1889-1970)
РОДИНА. 1920
дерево, олія; 111 х 121 см

Александр Кульков (1889-1970)
СЕМЬЯ. 1920
дерево, масло; 111 х 121 см
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Олександра Бабкова (н. 1923) 
РАНКОВА ГІМНАСТИКА, 1953
полотно, олія; 59 х 50 см

Олександра Бабкова (н. 1923) 
УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА, 1953
холст, масло; 59 х 50 см

Майя Зарецька-Григор’єва (Нечипоренко) (1933–2001)
В КАБІНЕТІ У ДИРЕКТОРА, 1950-і
полотно, олія; 34 х 42 см

Майя Зарецкая-Григорьева (Нечипоренко) (1933–2001)
В КАБИНЕТЕ У ДИРЕКТОРА, 1950-е
холст, масло; 34 х 42 см
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Сельський Роман (1903-1990)
МАТИ З ДІТЬМИ НА ПЛЯЖІ, 1980-і
картон, олія; 50,5 х 80 см

Сельский Роман (1903-1990)
МАТЬ С ДЕТЬМИ НА ПЛЯЖЕ, 1980-е
картон, масло; 50,5 х 80 см

Котков Ернест (1931-2012)
БАБУСЯ ТА ОНУК, 1965
полотно, олія; 80 х 65 см

Котков Ернест (1931-2012)
БАБУШКА И ВНУК, 1965
холст, масло; 80 х 65 см
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1. Баринова-Кулеба В.І. 
народний художник України, професор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури

2. Волощук І.М. 
директор Дирекції художніх виставок НСХУ

3. Сагайдак О.C. 
мистецтвознавець, співзасновник аукціонного дому «Корнерс».

4. Василенко М.О. 
мистецтвознавець, співзасновник аукціонного дому «Золотий Перетин»

5. Ковшура В.В. 
мистецтвознавець, заслужений діяч мистецтв України

6. Старшинова О.М. 
мистецтвознавець

7. Шаховцев А.Г. 
автор пректу

ЧЛЕНИ ЖУРІ

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ

1. Баринова-Кулеба В.И. 
народный художник Украины, профессор Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры

2. Волощук И.М. 
директор Дирекции художественных выставок НСХУ.

3. Сагайдак О.C. 
искусствовед, соучредитель аукционного дома «Корнерс».

4. Василенко М.А. 
искусствовед, соучредитель аукционного дома «Золотое Сечение».

5. Ковшура В.В. 
искусствовед, заслуженный деятель искусств Украины.

6. Старшинова Е.М. 
искусствовед.

7. Шаховцев А.Г. 
автор проекта

Зарецький Віктор (1925-1990)
ВІТЕР І, 1976
полотно, олія; 145 х 160 см

Зарецький Віктор (1925-1990)
ВЕТЕР І, 1976
холст, масло; 145 х 160 см
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Лідаговська Марина. 1962 р.н. м.Київ. 

Лозовий Володимир. 1995 р.н. м.Київ. 

Маленюк Марина. 1994 р.н. м.Київ

Матій Гелена. 1978 р.н. м.Виноградів.  

Мелобенська Світлана. 1976 р.н. м.Вінниця. 

Мельникова Владислава. 1997 р.н. м.Хмельницький. 

Мельничук Анастасія. 1996 р.н. м.Київ. 

Мельничук Ігор. 1969 р.н. м.Київ. 

Меренкова Вікторія. 1977 р.н. м.Одеса. 

Миколаєнко Наталія. 1987 р.н. м.Лубни. 

Михайлова Світлана. 1977 р.н. м.Київ. 

Михальчук Алла. 1968 р.н. м.Кам’янське. 

Михасюк Ганна. 1990 р.н. м.Львів. 

Московченко Ольга. 1972 р.н. Київська обл. 

Мотренко Антоніна. 1984 р.н. м.Кам’янське. 

Олексенко Віктор. 1948 р.н. м.Черкаси. 

Онікієнко Наталія. 1972 р.н. м.Дніпро. 

Орлова Марина. 1984 р.н. м.Київ. 

Остапець Людмила. с.Матяшівка, Полтавська обл. 

Пантелемонова Інна. 1977 р.н. м.Київ. 

Папіянц Наталія. 1981 р.н. с.Мельники, Черкаська обл. 

Пірняк Олеся. 1990 р.н. м.Одеса. 

Поляков Сергій. 1982 р.н. м.Київ. 

Полякова Марія. 1981 р.н. м.Київ. 

Попович Марина. 1989 р.н. с.Рогозів, Київська обл.  

Приміч Анжела. 1987 р.н. м.Ужгород. 

Приходько Едуард. 1976 р.н. м.Ужгород. 

Прінь Сергій. 1962 р.н. м.Київ. 

Прокопчук Ірина. 1991 р.н. м.Вінниця. 

Прокофьев Ігор. 1960 р.н. м.Київ. 

Пташиць Анастасія. 1995 р.н. м.Київ. 

Пугаченко Марго. 1982 р.н. Львівська обл. 

Ревіка Олексій. 1979 р.н. м.Київ. 

Резніченко Наталія. 1993 р.н. м.Звенигородка. 

Реньова Ольга. 1989 р.н. м.Київ. 

Рисінська Світлана. 1979 р.н. м.Житомир. 

Романовський Ігор. 1966 р.н. м.Київ. 

Сальнікова Ольга. 1994 р.н. Харківська обл. 

Сіма-Павлишин Наталія. 1954 р.н. м.Ужгород. 

Скапоущенко Вікторія. 1992 р.н. м.Київ. 

Слєпченко Володимир. 1947 р.н. с.Бобриця, Київська обл. 

Смиковський Петро. 1961 р.н. м.Київ. 

Сорокін Михайло. 1992 р.н. м.Шепетівка. 

Стрельникова Катерина. 1985 р.н. м.Маріуполь. 

Сукач Світлана. 1991 р.н. с.Приморське, Запорізька обл. 

Сухоліт Олександр. 1960 р.н. м.Київ. 

Тарасовська-Буць Ольга. 1993 р.н. Львілська обл.

Теслюк Вікторія. 1993 р.н. м.Хмельницький. 

Тішутіна Анастасія. 1991 р.н. м.Чернівці. 

Ткачук Анастасія. 1981 р.н. м.Київ. 

Ткачук Оксана. 1966 р.н. м.Київ. 

Третьякова Оксана. 1988 р.н. м.Київ. 

Трубнікова Людмила. 1951 р.н. м.Київ. 

Улько Тетяна. 1974 р.н. м.Житомир. 

Факш Діана. 1996 р.н. м.Київ. 

Федик Зіновій. 1949 р.н. м.Київ. 

Федірко Анатолій. 1958 р.н. м.Київ. 

Федорів Романа. 1985 р.н. м.Миколаїв. 

Федорченко Роман. 1986 р.н. м.Первомайськ 

Фізер Іван. 1953 р.н. с.Червона Слобода, Черкаська обл. 

Фугель Наталія. 1993 р.н. м.Тернопіль. 

Хавроненко Світлана. 1980 р.н. м.Кропивницький. 

Хілько Ігор. 1969 р.н. Чернівецька обл. 

Хоменко Наталія. 1988 р.н. м.Чернігів. 

Цепляєв Володимир. 1954 р.н. м.Боярка. 

Чапайкін Василь. 1999 р.н. м.Жовква. 

Чекалюк Вероніка. 1980 р.н. м.Київ. 

Шарій Анатолій. 1936 р.н. м.Київ. 

Шарлак Наталі. 1975 р.н. Дніпропетровська обл. 

Шевцова Галина. 1975 р.н. Дніпропетровська обл.

Шеломанова Юлія. 1984 р.н. м.Луцьк. 

Шепелько Тетяна. 1977 р.н. м.Чернівці. 

Шестопал Оксана. м.Київ. 

Шиман Катерина. 1986 р.н. м.Київ. 

Широка Оксана. м.Львів. 

Шкарупа Марина. 1965 р.н. м.Київ. 

Шнайдер-Сенюк Марія. 1936 р.н. м.Херсон. 

Шостак-Орлова Ірина. 1960 р.н. м.Вінниця. 

Шпильчин Вікторія. 1997 р.н. с.Стрілків, Львівська обл. 

Шульга Людмила. 1992 р.н. м.Волноваха. 

Щепковська Лариса. 1977 р.н. м.Рівне. 

Щербина Михайло. 1997 р.н. м.Львів. 

Юрова Наталія. 1993 р.н. м.Косів. 

Юрчак Марія. 1991 р.н. м.Тернопіль. 

Юхновська Вікторія. 1986 р.н. с.Козин, Київська обл. 

Ямаш Юрій. 1955 р.н. м.Львів. 

Яцковська Ірина. 1981 р.н. м.Київ.

Bondero. 1967 р.н. м.Одеса.

Адам Ольга. 1975 р.н. м.Київ.

Андросенко Тетяна. 1961 р.н. м.Київ.

Андросенко Тетяна. 1974 р.н. м.Київ.

Апельт-Матвейчук Анна. 1984 р.н. м.Маріуполь.

Арутюнова Карине. 1963 р.н. м.Київ.

Балковська-Болохова Аліна. 1991 р.н. м.Одеса.

Бандак Оксана. 1992 р.н. Тернопільська обл.

Бараннік Сергій. 1952 р.н. м.Маріуполь.

Бахтігрєева Євгенія. 1985 р.н. Київська обл.

Бережко Ірина. 1979 р.н. м.Одеса.

Биков Анатолій. 1939 р.н. м.Херсон. 

Борсук Наталія. 1973 р.н. м.Івано-Франківськ.

Бутєва Ніна. 1980 р.н. м.Бердянськ.

Варваров Анатолій. 1967 р.н. м.Київ.

Васенда Тетяна. м. Тернопіль. 

Василь’єва Валентина. 1956 р.н. с.Софіївська Борщагівка, Київська обл.

Вдовиченко Тетяна. 1993 р.н. с.Вигон, Одеська обл.

Везелева Тетяна. 1963 р.н. м.Київ.

Венгринюк Христина. 1987 р.н. Чернівецька обл.

Вербовецька Валентина. 1953 р.н. м.Чорноморськ.

Віннікова Валентина. 1979 р.н. м.Харків.

Візнович Юлія. 1991 р.н. с.Небилів, Івано-Франківська обл. 

Вовк Сергій. 1958 р.н. м.Київ.

Волков Григорій. 1959 р.н. м.Полтава.

Гальчинська Ольга. 1982 р.н. м.Київ.

Гапон Людмила. 1995 р.н. м.Київ

Глушок Тетяна. 1968 р.н. м.Київ.

Гончарова Аліна. 1990 р.н. Полтавська обл.

Горобчук Іван. 1957 р.н. м.Вінниця.

Горячкіна Олександра. 1994 р.н. м.Дніпро.

Гречковська Юлія. 1980 р.н. Запорізька обл.

Григор’єва Валентина. 1960 р.н. м.Одеса.

Грицюк Петро. 1979 р.н. м.Івано-Франківськ.

Даніліна-Казаріна Віра. 1985 р.н. м.Звенигородка

Дацко Ярина. 2000 р.н. м.Львів

Дашкина Ірина. 1977 р.н. Київська обл. 

Денисенко Ольга. 1982 р.н. м.Київ.

Денисова Тетяна. 1991 р.н. м.Біляївка.

Дєточка Ольга. 1996 р.н. м.Київ.

Добровецька Ірина. 1971 р.н. м.Одеса.

Долгушина Алевтина. 1982 р.н. м.Київ.

Доценко Дмитро. 1994 р.н. м.Київ.

Драпогуз Вікторія. 1983 р.н. м.Чорноморськ. 

Дудник Аліна. 1998 р.н. м.Кропивницький. 

Душина Любов. 1983 р.н. м.Харків. 

Дяків Андріана. 1995 р.н. с.Давидів, Львівська обл.

Єрмаков Богдан. 1985 р.н. м.Боярка. 

Єрофеєва Ольга. 1953 р.н. Харківська обл.

Жижко Наталія. 1969 р.н. м. Вінниця. 

Жолудь Олександр. 1955 р.н. м.Запоріжжя. 

Зайцев Олександр. 1963 р.н. Одеська обл. 

Заславська Тетяна. 1965 р.н. м.Київ. 

Звягінцева Олена. 1966 р.н. м.Київ. 

Іванова Анастасія. 1992 р.н. Київська обл. 

Іванова Марина. 1967 р.н. м.Маріуполь. 

Іванова Олена. 1971 р.н. м.Дніпро. 

Ільницька Аліна. 1996 р.н. м.Дніпро. 

Каїнська Олена. 1984 р.н. м.Львів.

Камишний Юрій. 1962 р.н. с.Городське, Житомирська обл. 

Камінська Наталія. 1977 р.н. м.Київ. 

Кара Олександр. 1956 р.н. Одеська обл. 

Карунська Світлана. 1968 р.н. м.Київ. 

Кафтан Микола. 1978 р.н. м.Тернопіль. 

Кириченко Юлія. 1996 р.н. м.Миронівка. 

Климова Ірина. 1952 р.н. м.Київ. 

Клочко Ольга. 1961 р.н. м.Полтава. 

Коваленко Тетяна. 1984 р.н. Харквська обл. 

Коваль Юлія. 1988 р.н. м.Київ. 

Колос Ганна. 1969 р.н. м.Київ. 

Компанченко Світлана. 1987 р.н. м.Маріуполь. 

Кохно Марина. 1987 р.н. м.Павлоград. 

Кравченко Ольга. 1992 р.н. м.Власівка.

Кравченко Ольга. 1944 р.н. м.Київ. 

Кравчук Ірина. 1996 р.н. м.Київ. 

Красновська-Кафтан Інна. 1969 р.н. смт.Каланчак, Херсонська обл. 

Крутилина Віра. 1983 р.н. м.Київ.

Кукушкін Богдан. 1993 р.н. с.Молодіжне, Одеська обл. 

Куликовська Марія. 1988 р.н. м.Київ.

Курта-Стегун Людмила. 1978 р.н. смт.Середнє, Ужгородська обл. 

Куріненко Олександр. 1967 р.н. м.Київ. 

Кутняк Руслан. 1967 р.н. м.Київ. 

Куцаченко Андрій. 1982 р.н. м.Київ. 

Куценко (Пензлик) Юлія. 1974 р.н. м.Харків.

Кучеренко Карина. 1998 р.н. Харківська обл. 

Кучеренко Олег. 1992 р.н. м.Київ. 

Лаушкін Сергій. 1954 р.н. м.Київ.  

Лимар Тетяна. 1991 р.н. м.Полтава. 

УЧАСНИКИ КОНКУРСУ

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА



ОСЯЯНІ ЛЮБОВ’Ю
БАТЬКІВСТВО ТА МАТЕРИНСТВО
ТВОРЧИЙ КОНКУРС

Ідея
А. Шаховцев

Куратор проекту
О. Старшинова

Модератор проекту
Н. Шуліченко

Дизайн та верстка
В. Володимиров-Лихоліт

Друк
Фамільна типографія 

Наклад
300 примірників

Идея
А. Шаховцев

Куратор проекта
Е. Старшинова

Модератор проекта
Н. Шуличенко

Дизайн и верстка
В. Владимиров-Лихолет

Печать
Фамильная типографія 

Тираж
300 екземпляров
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