
 

 

 
 

  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

 

Н А К А З  

 

 

11. 11. 2016                                         м. Київ                                         № 11 – 04 

 

 

Про підсумки проведення 

Всеукраїнського  

фестивалю - конкурсу дитячої  

та юнацької творчості «Урок казки» 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.05.2016  

№ 547 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 

25.12.2015 № 1360» Українським державним центром позашкільної освіти 

спільно з Всеукраїнською громадською організацією «Дитинство» підведені 

підсумки Всеукраїнського фестивалю-конкурсу дитячої та юнацької творчості 

«Урок казки». 

Відповідно до умов проведення фестивалю-конкурсу та на підставі рішення 

журі 

 

 

НАКАЗУЮ:  

 

 

1. Нагородити дипломами відповідних ступенів Українського державного 

центру позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України 

Номінація хореографія «Казковий реверанс» 

Дипломом І ступеня  

вихованців середньої групи зразкового ансамблю бального танцю «Шарм»  

Нетішинського позашкільного закладу Будинку дитячої творчості 

Хмельницької області. 

Дипломом ІI ступеня 

вихованців зразкового колективу «Екстрим» селища Оринин Кам’янець-

Подільського району Хмельницької області, за танок «Лісові мавки»; 

вихованців зразкової студії «Мега Денс» Ківерцівського районного центру 

дитячої та юнацької творчості, за танок «Життєві кайдани»; 
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вихованців хореографічної студії «Фо степ» Донецького обласного палацу 

дитячої та юнацької творчості міста Cлов'янська, за танок «Іспанські пригоди» 

та «Кеппі»; 

вихованців зразкового хореографічного колективу «Фламінго» Будинку 

дитячої та юнацької творчості міста Волочиська Хмельницької області, за танок 

«Журавлина весна». 

Дипломом ІII ступеня 

вихованців народного танцю «Бужаночка» Летичівського Центру творчості 

дітей та юнацтва Хмельницкої області, за танок «Чіпак»; 

вихованців зразкового ансамблю народного танцю «Веселка» міста 

Володимир – Волинського Волинської області, за танок «Ой-ра»; 

вихованців танцювального гуртка Надвірнянського центру дитячої 

творчості Івано - Франківської області, за танок «Ковбой Джо»; 

вихованців ансамблю народного танцю «Сонечко» міста Суми, за народний 

танок «Слобожанські барви»; 

вихованців народного ансамблю сучасного танцю «Апельсин» Центру 

дитячої та юнацької творчості міста Кам’янець – Подільського Хмельницької 

області, за танок «Ляльки мотанки». 

Номінація вокал «Чарівний голос» 

Дипломом І ступеня 

вихованців ансамблю джазового співу «FEELING GOOD» міста 

Хмельницького, за пісню «Мама-первое слово»; 

вихованців старшої групи зразкового вокального ансамблю «Вернісаж» 

Будинку дитячої творчості міста Нетішина Хмельницької області, за пісню 

«Водограй»; 

вихованців вокального ансамблю «Ремікс» Рожищенського районного 

будинку дитячої  творчості Волинської області, за пісню «Добрий ангел світу»; 

Онофрійчук Вікторію, вихованку Центру дозвілля дітей та юнацтва міста 

Івано-Франківська, за пісню «Намалюй»; 

Ленюк Вікторію, вихованку Центру дозвілля дітей та юнацтва за місцем 

проживання міста Івано-Франківська, за пісню «Повертай додому»; 

вихованців старшої групи зразкового театру пісні «Криниченька» 

Нетішинського будинку дитячої творчості Хмельницької області, за пісню 

«Вербова Дощечка»; 

Мороз Руслану, вихованку комунального закладу «Будинок творчості 

школяра» Дунаєвецької районної ради Хмельницької області, за пісню «This is 

mans world»; 

Дует у складі Погоріло Анастасія, Конончук Наталія, вихованок 

«Зразкового художнього колективу» вокального ансамблю народної пісні 

«Надбужанка» Вінницького художнього професійно-технічного училища № 5, 

за твір «Персефона»; 

Дует у складі Погоріло Анастасія, Конончук Наталія, вихованок 

«Зразкового художнього колективу» вокального ансамблю народної пісні 
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«Надбужанка» Вінницького художнього професійно-технічного училища № 5, 

за твір «Нехай квітує Україна». 

Дипломом ІI ступеня 

вихованців вокальної групи «Молодіжка» Центру дозвілля дітей та юнацтва 

міста Івано-Франківська, за пісню «Ой заграли музиченьки; 

Семененко Наталію, вихованку вокального ансамблю «Зорепад», за пісню 

«Ой вийду я на майдан»; 

Чіший Олександра, вихованця загальноосвітньої школи № 2 Центру 

позашкільної освіти, міста Володимир – Волинського Волинської області, за 

пісню «Ой нема нема»; 

вихованців середньої групи «Народного художнього колективу» України 

«Перлинки Поділля» Палацу творчості дітей та юнацтва міста Хмельницького, 

за пісню «Щасливі діти»;  

вихованців молодшої групи «Народного художнього колективу» України 

«Перлинки Поділля» Палацу творчості дітей та юнацтва міста Хмельницького, 

за пісню «Дощик»;  

Карабан Анастасію, вихованку вокальної студії «Джерельце» Вітовського 

районного Центру позашкільної освіти селища Полігон Миколаївської області, 

за пісню «Справжня україночка»; 

вихованців вокального ансамблю «Індіго» Донецького обласного палацу 

дитячої та юнацької творчості, за пісню «Сніг біленький»; 

Тарас Ярину, вихованку дитячо-юнацького клубу «Ринг» міста Івано-

Франківська, за пісню «Повір у чудеса». 

Дипломом ІII ступеня 

вихованців середньої групи зразкового вокального ансамблю «Вернісаж»  

Будинку дитячої творчості міста Нетішин Хмельницької області, за пісню 

«Undo»; 

Покотилову Євгенію, вихованку вокальної студії села Українка Вітовського 

району Миколаївської області, за пісню «Лелеки»;  

Полуяна Євгенія, вихованця вокального класу «Натхнення» Чернігівського 

обласного Палацу дітей та юнацтва, за пісню «Три тополі, три сурми»; 

Дробжеву Анну, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості міста 

Гребінки Полтавської області, за пісню «Мій рідний край»; 

Терещенко Анастасію, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості 

міста Гребінки Полтавської області, за пісню «Рушничок»;  

вихованців вокального ансамблю «Коляда» Донецького обласного палацу 

дитячої та юнацької творчості, за пісню «Попурі»; 

Касперську Уляну, вихованку навчально-вихованого комплексу «Школа-

гімназія №3» міста Івано-Франківська, за пісню «Україна це ми»; 

вихованців вокального ансамблю «Мальви» Волочиського Будинку дитячої 

та юнацької творчості, за пісню «Через сад-виноград». 

2. Дипломом І ступеня Українського державного центру позашкільної 

освіти: 
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Азенко Дар’ю, вихованку гуртка «Іграшки» комунального закладу 

«Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької 

районної ради, за роботу «Лялька торохкальце»; 

Бондар Вікторію, вихованку гуртка «Художня вишивка» комунального 

закладу «Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» 

Вінницької районної ради, за роботу «Доріжка подарунок мамі»; 

Борисевича Максима, вихованця Староконстянтинівського міського центру 

дитячої та юнацької творчості Хмельницької області , за роботу «Казкове 

зайченя»; 

Буру Марину, вихованку гуртка «Вишивка» комунального закладу 

«Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької 

районної ради, за роботу «Доріжка веселкова»; 

Вихованців гуртка «Образотворче мистецтво» Шепетівського міського 

центpу дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «Івасик 

–Телесик»; 

Вітер Вікторію, вихованку гуртка «Іграшки» комунального закладу 

«Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької 

районної ради, за роботу «Лялька - Берегиня»; 

Власенко Софію, вихованку зразкової аматорської дитячої студії 

декоративно-прикладного мистецтва «Гостина» Сосонського сільського 

будинку культури Вінницького району, за роботу «Доріжка чорнобривчик»; 

Гармаш Кароліну, вихованку Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості», за роботу «Колос»; 

Гейсон Дарину, вихованку гуртка «Сувенір» Дережанського будинку 

творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, за роботу «Колобок»; 

Горобчук Ангеліну, вихованку гуртка «Іграшки» комунального закладу 

«Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької 

районної ради, за роботу «Лялька помічниця»; 

Гутнік Мілу, вихованку зразкової майстерні декоративно-прикладної 

творчості «Стиль» загальноосвітньої школи I-III ступенів № 19 міста 

Добропілля Донецької області, за роботу «Круть і Верть»; 

Дуду Юлію, вихованку гуртка «Юний модельєр» комунального 

позашкільного навчального закладу «Ковельський Палац учнівської молоді ім. 

Івана Франка» Волинської області, за роботу «Мудра сова»; 

Єрохіну Дар’ю, вихованку Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості», за роботу «Танець кольорів»; 

Казуніну Валерію, вихованку художньої студії Олександрійської гімназії 

міста Києва, за роботу «Чарівне перетворення»; 

Клюкову Карину, вихованку Центру дитячої творчості «Надія» міста 

Першотравенська Дніпропетровської області, за роботу «Спляча Карина»; 

Коблю Дениса, вихованця Дережанського будинку творчості дітей та 

юнацтва Хмельницької області, за роботу «Маленьке життя»; 

Ковальського Лева, вихованця Центру творчості дітей та юнацтва 

Святошинського району міста Києва, за роботу «Червоний капелюшок»; 
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Колінько Олександру, вихованку гуртка «Чарівний олівець» Комунального 

закладу освіти Іларіонівської середньої загальноосвітньої школи 

Дніпропетровської області, за роботу «Колобок, рум’яний бок»; 

Крупу Андрія, вихованця Долинської районної Станції юних техніків Івано-

Франківської області, за роботу «Котигорошко»; 

Кузьміну Аліну, вихованку Центру творчості дітей та юнацтва 

Святошинського району міста Києва, за роботу «Звірі під пануванням Лева»; 

Куклу Анастасію, вихованку гуртка тістопластики «Солоне тісто» 

Богуславського районного центру дитячої та юнацької творчості Київської 

області, за роботу «У світі казки»; 

Кукурузу Лізу, вихованку Полонської дитячої художньої школи 

Хмельницької області, за роботу «Жар-птиця»; 

Куліш Яну, вихованку Теофіпольського районного Центру дитячої 

творчості Хмельницької області, за роботу «Солом’яний бичок»; 

Лунік Дарину, вихованку гуртка «Іграшки» комунального закладу 

«Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької 

районної ради, за роботу «Лялька - княгиня»; 

Луценко Кірію, вихованку гуртка «Палітра» Центру творчості дітей та 

юнацтва міста Ірпеня Київської області, за роботу «Моя люба..»; 

Мак Ілону, вихованку Орининської дитячої школи мистецтв міста 

Кам΄янець - Подільського Хмельницької області, за роботу «Казка в душі 

дитини-казкове майбутнє країни»; 

Маркітан Каріну, вихованку гуртка «Чарівна голочка» Іванківського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу 

«Лісовичок Добрик»; 

Мельниченко Анастасію, вихованку гуртка «Чарівна голочка» Іванківського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу 

«Їжачок Хитрячок»; 

Москаленка Назарія, вихованця гуртка «Іграшки» КЗ «Вінницький 

районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької районної ради, за 

роботу «Лялька - крупяничка»; 

Муру Анну, вихованку гуртка Рожищенського районного будинку дитячої 

творчості Волинської області , за роботу «Цап та Баран»; 

Ніколайчука Богдана, вихованця Рожищенського районного будинку 

дитячої творчості Волинської області, за роботу «Любіть читати казки»; 

Одинську Анастасію, вихованку гуртка «Іграшки» комунального закладу 

«Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької 

районної ради, за роботу «Лялька купалка»; 

Осіну Юлію, вихованку зразкової майстерні декоративно-прикладної 

творчості «Стиль» загальноосвітньої школи I-III ступенів № 19 міста 

Добропілля Донецької області, за роботу «Руда шахрайка»; 

Парубок Ангеліну, вихованку гуртка «Іграшки» комунального закладу 

«Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької 

районної ради, за роботу «Лялька перевертень»: 
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Ремез Крістіну, вихованку гуртка «Іграшки» комунального закладу 

«Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької 

районної ради, за роботу «Лялька десятиручка»; 

Романенко Світлану, вихованку гуртка «Художня вишивка» комунального 

закладу «Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» 

Вінницької районної ради, за роботу «Серветка барви на полотні»; 

Романенко Юлію, вихованку гуртка «Художня вишивка» КЗ «Вінницький 

районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької районної ради, за 

роботу доріжка «Барви Поділля»; 

Рудика Тараса, вихованця державного навчального закладу «Тернопільське 

вище професійне училища технологій та дизайну», за роботу «Чарівне місто»; 

Смоляк Вікторію, вихованку Орининської дитячої школи мистецтв міста 

Кам΄янець - Подільського Хмельницької області, за роботу «Казка в душі 

дитини-казкове майбутнє країни»; 

Сташко Поліну, вихованку гуртка «Іграшки» комунального закладу 

«Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької 

районної ради, за роботу «Лялька обрядова весільна»; 

Сусорову Аліну, вихованку зразкової аматорської дитячої студії 

декоративно-прикладного мистецтва «Гостина» Сосонського сільського 

будинку культури Вінницького району, за роботу «Серветка квіткова»; 

Турчик Ірину, вихованку гуртка «Художня вишивка» комунального закладу 

«Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької 

районної ради, за роботу «Рушник боржник»; 

Федорняк Ірину, вихованку Малої академії народних ремесел міста Галича 

Івано-Франківської області, за роботу «Байки від Хвеськи»; 

Фінклер Вероніку, вихованку гуртка «Художня вишивка» комунального 

закладу «Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» 

Вінницької районної ради, за роботу «Рушник зимова мозаїка»; 

Хмирову Анастасію, вихованку Згурівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Київської області, за роботу «Дві художниці»; 

Шарай Поліну, вихованку Центру творчості дітей та юнацтва 

Святошинського району міста Києва, за роботу «Пес Сірко»; 

Шевченко Катерину, вихованку гуртка «Художня вишивка» комунального 

закладу «Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» 

Вінницької районної ради, за роботу «Серветка святкова»; 

Шевчук Єлизавету, вихованку Центру творчості дітей та юнацтва 

Святошинського району міста Києва, за роботу «Казка Ю. Вінничука «Як 

метелик вивчав життя»; 

Яремчук Софію, вихованку гуртка «Іграшки» комунального закладу 

«Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької 

районної ради, за роботу «Лялька - господарочка». 

3. Дипломом ІІ ступеня Українського державного центру позашкільної 

освіти: 
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Білецьку Ксенію, вихованку Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості», за роботу «Пан Коцький»; 

Божек Іванну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Богуславського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу 

«Легенда про щастя»; 

Бранашка Михайла, вихованця Кам΄янець - Подільської районної дитячої 

школи мистецтв Хмельницької області, за роботу «Казка в душі дитини-казкове 

майбутнє країни»; 

Воробйову Софію, вихованку гуртка «Чарівний олівець» Комунального 

закладу освіти Іларіонівської середньої загальноосвітньої школи 

Дніпропетровської області, за роботу «Лисичка-сестричка»; 

Гуменюк Вікторію, вихованку Теофіпольського районного Центру дитячої 

творчості Хмельницької області, за роботу «Білосніжка»; 

Дерев’янчук Іоанну, вихованку народної образотворчої студії «Палітра» 

Таращанського районного центру творчості дітей та юнацтва «Веселка» 

Київської області, за роботу «Хай луна про Україну слава у Європі»; 

Зварича Віталія, вихованця Центру творчості дітей та юнацтва 

Святошинського району міста Києва, за роботу «Ох, поєдинок»; 

Іванченко Каріну, вихованку гуртка «Іграшки» комунального закладу 

«Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької 

районної ради, за роботу «Лялька ігрова»; 

Корикову Марію, вихованку Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості», за роботу «Місячна квітка»; 

Кучук Софію, вихованку зразкової дизайн – студії «Самородок» навчально-

виховного комплексу I-III ступенів №4 міста Добропілля Донецької області, за 

роботу «Дружна родина»; 

Мартинюк Юлію, вихованку гуртка «Іграшки» комунального закладу 

«Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької 

районної ради, за роботу «Іграшка коник»; 

Мельник Юлію, вихованку гуртка «Іграшки» комунального закладу 

«Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької 

районної ради, за роботу «Лялька добрих вістей»; 

Михальчук Владиславу, вихованку Шепетівського міського центpу дитячої 

та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «Колосок»; 

Мороз Аліну, вихованку Центру дитячої творчості «Надія» міста 

Першотравенська Дніпропетровської області, за роботу «Гидке каченя»; 

Морозовського Романа, вихованця Палацу творчості дітей та юнацтва міста 

Хмельницька, за роботу «Красень Папуга проявляє свій талант»; 

Олійник Аліну, вихованку зразкової аматорської дитячої студії 

декоративно-прикладного мистецтва «Гостина» Сосонського сільського 

будинку культури Вінницького району Вінницької області, за роботу «Рушник 

зоряний»; 

Омельчука Романа, вихованця гуртка Рожищенського районного будинку 

дитячої творчості Волинської області, за роботу «Подорож у казку»; 
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Онищенко Катерину, вихованку гуртка «Чарівна ниточка» Центру творчості 

дітей та юнацтва міста Ірпеня Київської області, за роботу «Принцеса на 

горошині»; 

Островську Анастасію, вихованку Зразкової студії «Палітра» Маневицького 

районного Центру творчості дітей та юнацтва Волинської області, за роботу 

«Рожеві мрії»; 

Паламарь Катерину, вихованку гуртка «Клубочок» Центру дитячої 

творчості «Надія» міста Першотравенська Дніпропетровської області , за 

роботу «Кіт Таїті»; 

Педченко Юлію, вихованку Центру творчості дітей та юнацтва 

Святошинського району міста Києва, за роботу «Коза-дереза»; 

Поповича Тимофія, вихованця гуртка «Паперові фантазії» Донецького 

обласного палацу дитячої та юнацької творчості, за роботи «Україночка», 

«Котигорошок»; 

Пустовойтенко Николь, вихованку художньої студії Олександрійської 

гімназії міста Києва, за роботу «Радужна пильца бажань»; 

Річенко Інну, вихованку Центру творчості дітей та юнацтва 

Святошинського району міста Києва, за роботу «Ріпка»; 

Сінчук Яну, вихованку Полонської дитячої художньої школи Хмельницької 

області, за роботу «В країні казкових кульок»; 

Снурнікову Віолету, вихованку Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості», за роботу «Рятування Івасика-

Телесика»; 

Степанюк Софію. вихованку гуртка «Художня вишивка» комунального 

закладу «Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» 

Вінницької районної ради, за роботу «Рушник три сестри»; 

Твердохліб Тетяну, вихованку зразкової аматорської дитячої студії 

декоративно-прикладного мистецтва «Гостина» Сосонського сільського 

будинку культури Вінницького району, за роботу «Доріжка різдвяна»; 

Тітарєву Тетяну, вихованку зразкової студії образотворчого мистецтва 

«Веселка» комунального позашкільного навчального закладу Тростянецької 

районної ради «Палац дітей та юнацтва» Сумської області , за роботу «Казкова 

художниця»; 

Тітова Максима, вихованця гуртка «Художня вишивка» комунального 

закладу «Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» 

Вінницької районної ради, за роботу «Доріжка барви осені»; 

Томчук Ярославу, вихованку Будинку школяра Любомльської районної 

ради Волинської області, за роботу «Лялька Паняночка»; 

Улащук Віку, вихованку Будинку дитячої творчості міста Славути 

Хмельницької області, за роботу «Троє поросят»; 

Федорчук Ульяну, вихованку Староконстянтинівського міського центру 

дитячої та юнацької творчості Хмельницької області , за роботу «Квітка сонця»; 
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Хомич Софію, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок-сувенірів» 

Володимир - Волинського районного Будинку школярів Волинської області, за 

роботу «Лисичка та журавель»; 

Хомініч Катерину, вихованку Центру творчості дітей та юнацтва 

Святошинського району міста Києва, за роботу «Кривенька Качечка»; 

Чикунду Артура, вихованця Дережанської загальноосвітньої школи №1 

Хмельницької області, за роботу «Колобок»; 

Чумака Богдана, вихованця державного навчального закладу 

«Тернопільське вище професійне училище технологій та дизайну», за роботу 

«Кай і Герда»; 

Шевчик Марину, вихованку гуртка «Іграшкова майстерня» Камінь-

Каширського районного будинку дитячої та юнацької творчості Волинської 

області, за роботу «Коза –Дереза»; 

Шевчук Анастасію, вихованку гуртка «Іграшки» комунального закладу 

«Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької 

районної ради, за роботу «Лялька княгиня»; 

Шелеста Максима, вихованця гуртка «Прикрась свій дім» Іларіонівської 

загальноосвітньої школи Синельниківського району Дніпропетровської області, 

за роботу «Дюймовочка»; 

Шкірляк Христину, вихованку Долинської районної Станції юних техніків 

Івано-Франківської області, за роботу «Крихітка Єнот». 

4. Дипломом ІІІ ступеня Українського державного центру позашкільної 

освіти: 

Абрамовську Софію, вихованку гуртка «Прикрась свій дім» Іларіонівської 

загальноосвітньої школи Синельниківського району Дніпропетровської області, 

за роботу «Тітонька Сова»; 

Бадун Марію, вихованку Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості», за роботу «Казковий світ»; 

Белицю Діану, вихованку Шепетівського міського центpу дитячої та 

юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «Івасик –Телесик»; 

Блажко Катерину, вихованку Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва, за роботу «В країні Ельфії»; 

Бондарчук Богдану, вихованку гуртка «Квілінг» Староконстянтинівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області , за 

роботу «Осіннє диво»; 

Братунець Фаїну, вихованку гуртка «Декоративне малювання та аплікації» 

Іванківського районного центру дитячої та юнацької творчості Київської 

області, за роботу «Веселі мавпенята»; 

Бурик Анжеліку, вихованку Білогірського Будинку творчості школярів 

Хмельницької області, за роботу «Подарунок мамі»; 

Бучинську Анастасію, вихованку Камянець - Подільського Центру дитячої 

та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «Казкові звірі»; 
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Вознюк Анастасію, вихованку студії «Акварель» Летичівського Центру 

творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, за роботу «Нас ніхто не 

зламає….»; 

Галунко Марину, вихованку гуртка «Народні вироби з соломи» 

Дережанського будинку творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, за 

роботу «Цибуліно»; 

Гапетченка Єгора, вихованця гуртка «Дивосвіт» Донецького обласного 

Палацу дитячої та юнацької творчості, за роботу «Жар-Птиця»; 

Гармаш Олександру, вихованку Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості», за роботу «Івасик-Телесик»; 

Генералюк Анастасію, вихованку Староконстянтинівського міського центру 

дитячої та юнацької творчості Хмельницької області , за роботу «Різдвяна ніч»;  

Глуху Анастасію, вихованку гуртка образотворчого та декоративно - 

ужиткового мистецтва «Подоляночка» Кам’янець - Подільського Центру 

дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «Золотий 

півник»; 

Гнітецьку Альону, вихованку Новоборівської гімназії Володарськ-

Волинського району Житомирської області, за роботу «Паперова лялька»; 

Головчина Петра, вихованця Долинської районної Станції юних техніків 

Івано - Франківської області, за роботу «Лисиця та журавель»; 

Гончарук Анну, Власюк Ліану, вихованок Будинку дитячої творчості міста 

Славути Хмельницької області, за роботу «Рукавичка»; 

Горобчука Дениса, вихованця гуртка «Іграшки» комунального закладу 

«Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької 

районної ради, за роботу «Лялька -козак»; 

Горького Данила, вихованця гуртка «Чарівний олівець» комунального 

закладу освіти Іларіонівської середньої загальноосвітньої школи 

Дніпропетровської області, за роботу «Козак»; 

Гуменюк Дарину, вихованку гуртка бісероплетіння «Перлинки» 

Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, за роботу «Могутній 

комар»; 

Жируна Владислава, вихованця Полонської дитячої художньої школи 

Хмельницької області, за роботу «Місяць – пастух»; 

Задорожну Ганну, вихованку гуртка «Художня вишивка» комунального 

закладу «Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» 

Вінницької районної ради, за роботу «Рушник для рук»; 

Калиша Максима, вихованця гуртка образотворчого мистецтва «Чарівна 

палітра» осередку національно-патріотичного виховання «Маленький патріот» 

міста Луцька Волинської області, за роботу «Колобок»; 

Калініченко Марину, вихованку гуртка «Умілі руки» Будинку дитячої та 

юнацької творчості міста Гребінки Полтавської області, за роботу «Працьовита 

бджілка»; 
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Кирилович Ірину, вихованку Томашгородської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів № 3 Рокитнівської районної ради Рівненської області, за роботу «Ми, 

українці-нація гостинна…»; 

Коломієць Євгенія, вихованця гуртка «Умілі руки» Будинку дитячої та 

юнацької творчості міста Гребінки Полтавської області, за роботу «Щасливе 

дитинство»; 

Копотун Аліну, вихованку Станції юних техніків міста Гребінки 

Полтавської області, за роботи «Снігурка», «Паровоз XIX»; 

Краснопьорову Владиславу, вихованку Орининської дитячої школи 

мистецтв міста Кам΄янець - Подільського Хмельницької області, за роботу 

«Казка в душі дитини-казкове майбутнє країни»; 

Ксенофонтову Марину, вихованку гуртка «Художня вишивка» 

комунального закладу «Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької 

творчості» Вінницької районної ради, за роботу «Серветка літечко»; 

Ксенофонтову Олександру, вихованку гуртка «Художня вишивка» 

комунального закладу «Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької 

творчості» Вінницької районної ради, за роботу «Серветка подарункова»; 

Куделю Андрія, вихованця гуртка «Паперопластика» комунального 

позашкільного навчального закладу Тростянецької районної ради «Палац дітей 

та юнацтва» Сумської області, за роботу «Віночок»; 

Кузнецьку Настю, вихованку Будинку дитячої творчості міста Славути 

Хмельницької області, за роботу «Казка про Незабудку»; 

Кучму Андрія, вихованця зразкового художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва «Малюнок та живопис» Чернігівського обласного 

Палацу дітей та юнацтва, за роботу «Як козаки у Європу сіль возили»; 

Лелюк Ангеліну, вихованку Дережанського будинку творчості дітей та 

юнацтва Хмельницької області, за роботу «Колобок»; 

Маковську Євгенію, вихованку гуртка «Вироби із бісеру» Іванківського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу 

«Ми живемо у світлому краю. У вільній незалежній Україні»; 

Медвідь Віктора, вихованця гуртка «Умілі руки» Будинку дитячої творчості 

міста Славути Хмельницької області, за роботу «Золоті Яблука»; 

Мельничук Мілану, вихованку Палацу творчості дітей та юнацтва міста 

Хмельницька, за роботу «Котик та півник»; 

Михніцьку Ілону, вихованку Денишівської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів ім.. В. Г. Бондарчука Житомирської області , за серію робіт «Казковий 

художник»; 

Мохнюк Анастасію, вихованку зразкової студії «Етюд» Будинку школяра 

Любомльської районної ради Волинської області, за роботу «Король-Лев»; 

Никитюк Анну, вихованку Центру творчості дітей та юнацтва 

Святошинського району міста Києва, за роботу «Казка про Фею та Їжачка»; 

Никитюк Дар’ю, вихованку Центру творчості дітей та юнацтва 

Святошинського району міста Києва, за роботу «Івасик Телесик»; 
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Огородню Дарину, вихованку Станції юних техніків міста Гребінки 

Полтавської області, за роботу «Золото Осені»; 

Олійник Ірину, вихованку зразкової аматорської дитячої студії декоративно-

прикладного мистецтва «Гостина» Сосонського сільського будинку культури 

Вінницького району Вінницької області, за роботу «Серветка святкова»; 

Остапчука Дениса, вихованця гуртка «Художня вишивка» комунального 

закладу «Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» 

Вінницької районної ради, за роботу «Серветка сяйво»; 

Перекотій Дар’ю, вихованку ізостудії «Колібрі» загальноосвітньої школи I-

III ступенів № 19 міста Добропілля Донецької області, за роботу «Бабині та 

дідові дочки»; 

Пірка Віталія,  вихованця Долинської районної Станції юних техніків Івано-

Франківської області, за роботу «Івасик Телесик»; 

Піщуліну Любов, вихованку Дережанської загальноосвітньої школи № 1 

Хмельницької області, за роботу «Ріпка»; 

Пономаренко Вікторію, вихованку гуртка «Чарівна глина» Центру дитячої 

творчості «Надія» міста Першотравенська Дніпропетровської області, за роботу 

«Кривенька качечка»; 

Предиткевич Вікторію, вихованку Орининської дитячої школи мистецтв 

міста Кам΄янець - Подільського Хмельницької області, за роботу «Казка в душі 

дитини-казкове майбутнє країни»; 

Прищенко Валерію, вихованку Центру творчості дітей та юнацтва 

Святошинського району міста Києва, за роботу «Сіра Шийка»; 

Романенко Марину, вихованку зразкової аматорської дитячої студії 

декоративно-прикладного мистецтва «Гостина» Сосонського сільського 

будинку культури Вінницького району, за роботу «Рушник фантазія»; 

Рулу Наталію, вихованку Шепетівського міського центpу дитячої та 

юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «Івасик –Телесик»; 

Савіцьку Софію, вихованку Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва, за роботу «Снігова королева»; 

Сальник Діану, вихованку народної образотворчої студії «Палітра» 

Таращанського районного центру творчості дітей та юнацтва «Веселка» 

Київської області , за роботу «Ми щасливі діти»; 

Сафонову Кароліну, вихованку Центру дитячої творчості «Надія» міста 

Першотравенська Дніпропетровської області, за роботу «Казка про золоту 

рибку»; 

Семенишину Євгенію, вихованку гуртка «Чарівна ниточка» Центру 

творчості дітей та юнацтва міста Ірпеня Київської області, за роботу «Курочка 

ряба»; 

Слєпова Юрія, вихованця Центру дитячої творчості «Надія» міста 

Першотравенська Дніпропетровської області, за роботу «Губка Боб»; 

Соботюк Вікторію, вихованку Теофіпольського районного Центру дитячої 

творчості Хмельницької області, за роботу «Трояндова фея»; 
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Цвіркун Анастасію, вихованку гуртка «Чарівний олівець» комунального 

закладу освіти Іларіонівської середньої загальноосвітньої школи 

Дніпропетровської області, за роботу «Дюймовочка»; 

Чемеровську Катерину, вихованку Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості», за роботу «Ведмідь та 

бджоли»; 

Шишук Софію, вихованку художньої студії «Чарівна палітра» 

Маневицького районного Центру творчості дітей та юнацтва Волинської 

області, за роботу «Стрілець»; 

Штронду Аліну, вихованку Центру творчості дітей та юнацтва 

Святошинського району міста Києва, за роботу «Рукавичка». 

5. Нагородити грамотами Українського державного центру позашкільної 

освіти за високий професіоналізм та вагомий особистий внесок у виховання 

підростаючого покоління: 

Ізаак Ларису Іванівну, керівника студії образотворчого мистецтва та 

дизайну Центру творчості дітей та юнацтва Святошинського району міста 

Києва; 

Кімеріну Аллу Миколаївну, керівника народної студії образотворчого 

мистецтва «Фантазія» Центу дитячої та юнацької творчості міста Добропілля 

Донецької області; 

Остапенко Василя, керівника ««Зразкового художнього колективу» 

вокального ансамблю народної пісні «Надбужанка» Вінницького художнього 

професійно-технічного училища № 5; 

Остапенко Світлану, керівника гуртка комунального закладу «Вінницький 

районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької районної ради;  

Остапенко Світлану, керівника зразкової аматорської дитячої студії 

декоративно-прикладного мистецтва «Гостина» Сосонського сільського 

будинку культури Вінницького району Вінницької області; 

Совершенну Юлію Миколаївну, керівника художньої студії 

Олександрійської гімназії міста Києва; 

Травіну Олену Володимирівну, керівника зразкової майстерні декоративно-

прикладної творчості «Стиль» Загальноосвітньої школи I-III ступенів № 19 

міста Добропілля Донецької області. 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Педоренко О. В.. 

 

 

Директор                                                                                          Г. А. Шкура 

 

 
 


