МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
НАКАЗ

28.03.2018

м. Київ

№ 03-11

Про підсумки проведення
Всеукраїнського відкритого
фестивалю дитячої та юнацької
творчості «Чисті роси»
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.01.2018
№ 12 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційномасових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними
напрямами позашкільної освіти), 25-28 березня 2018 року Українським
державним центром позашкільної освіти було проведено Всеукраїнський
відкритий фестиваль дитячої та юнацької творчості «Чисті роси».
Участь у фестивалі взяли 1269 учасників з різних регіонів України, зокрема:
Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської,
Запорізької, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської,
Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Чернігівська
областей та міста Києва.
Відповідно до умов проведення фестивалю та на підставі рішення журі
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити дипломами відповідних ступенів Українського державного
центру позашкільної освіти переможців та учасників Всеукраїнського
відкритого фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси»
Номінація «Вокальне мистецтво»
дипломом І ступеня
народний фольклорний ансамбль «Вишиванка» Центру творчості дітей та
юнацтва «Веселка» м. Тараща Київської обл., керівник Маслюк В.М.;
вокально-хореографічний ансамбль «Зернятко» Будинку дітей та юнацтва
«Вітряні гори» Подільського району міста Києва, керівник Заклецька Р.Р.;

2
шоу-групу «Альтана» Центру дитячої та юнацької творчості
Солом’янського району міста Києва, керівник Гончаренко О.М.
Дипломом ІI ступеня
Орловську Валерію, вихованку Градизької гімназії імені героя України
О.Білаша Глобинської районної ради Полтавської обл., керівник
Стасенко Н. О.,
Полудень Ольгу, вихованку «Народного художнього колективу» студії
сучасної естрадної пісні «Вікторія» Кіровоградського обласного центру дитячої
та юнацької творчості, керівник Гаваза В.С.;
Народний
художній
фольклорний
колектив
«Джерельце»
Олександрівського районного центру дитячої та юнацької творчості
Кіровоградської обл., керівник Халецька Л. І.;
Савосюк Владиславу, вихованку гуртка «Перлинка» Будинку школяра
Любомльської районної ради Волинської обл., керівник Купира С. І.;
Деркач Юлію, вихованку студії естрадної пісні «Народного художнього
колективу» Житомирського Центру творчості дітей і молоді, керівник
Полівода М.Є. ;
дівочий хор «Вогник» Народного художнього колективу Київського Палацу
дітей та юнацтва, керівник Степаненко С. Г.;
хорову капелу хлопчиків та юнаків «Дзвіночок» Народного художнього
колективу Київського Палацу дітей та юнацтва, керівник Толмачов Р.В..
Дипломом ІII ступеня
Алтухова Дениса, соліста студії естрадного співу «Шанс» Запорізької
спеціалізованої школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів «Січовий колегіум», керівник
Усенко Г.С;
Народний художній колектив вокальний ансамбль «Співограй» «Центру
творчості дітей та юнацтва «Соняшник» Білоцерківської міської ради Київської
обл., керівник Гаврилюк О.М.;
Народний художній колектив хорову студію «Струмочок» Центру творчості
дітей і молоді м. Житомир, керівник Маліновська О. В.;
етно-гурт «Ладовиця» Костопільського будинку школярів та юнацтва
Костопільської районної ради Рівненської області, керівник Красун О.П.
Дипломом учасника
вокальний гурт «Березіль» Запорізької спеціалізованої школи-інтернату ІІІІІ ступенів «Січовий колегіум», керівник Усенко Г.С.;
вокальний ансамбль «Червона калина» позашкільного навчального закладу
Центру дитячої та юнацької творчості м. Дружківка Донецької області,
керівник Ланевська В. Є.;
вокальна студія «Heartbeat» народного художнього колективу Донецького
обласного палацу дитячої та юнацької творчості м. Слов’янськ Донецької
області, керівник Петренко Г. М.;
народний вокальний колектив «Валентина» Будинку дитячої та юнацької
творчості Решетилівської міської ради, керівник Ілієва Л. М.;
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Трегубенко Аліну, вихованку комунального закладу «Високопільський
Центр дитячої та юнацької творчості» Херсонської області, керівник
Пашина Л. В.;
дует у складі Голиш Вероніка і Голиш Вікторія, вихованок вокального
класу «Натхнення» Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва,
керівник Тюрюміна М. А.;
Полуяна Євгенія, вихованця вокального класу «Натхнення» Чернігівського
обласного Палацу дітей та юнацтва, керівник Тюрюміна М. А.;
вокальний колектив «Діти-квіти» Хмельницького обласного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді, керівник Балагур Ж. А.;
Ковальського Андрія, вихованця гуртка «Перлинка» Будинку школяра
Любомльської районної ради Волинської обл., керівник Купира С.І.;
Карпюк Софію, вихованку вокального ансамблю «Зорепад» Маневицького
районного Центру творчості дітей та юнацтва Волинської області, керівник
Яцук Л.М.;
вокальна студія «Елегія» народного художнього колективу Центру дитячої
та юнацької творчості Деснянського району міста Києва, керівник Шилова
Н.В..
Номінація «Хореографічне мистецтво»
дипломом І ступеня
«Народний художній колектив» ансамбль народного танцю «Україна»
Дитячо-юнацької хореографічної студії імені Миколи Коломійця «Щасливе
дитинство» Дніпровського району міста Києва, керівник Яценко О. Л..
Дипломом ІI ступеня
Народний художній колектив ансамбль сучасної хореографії «Фламінго»
Київського Палацу дітей та юнацтва, керівник Грищенко Л. М.;
«Народний художній колектив» ансамбль фольклорно-стилізованого танцю
«Плай» Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської
молоді Полтавської обласної ради, керівник Довганюк Л. А..
Дипломом ІII ступеня
Зразковий ансамбль бального танцю «Шарм» позашкільного навчального
закладу Будинку дитячої творчості м. Нетішин Хмельницької області, керівник
Грищук Л.С.;
«Народний
художній
колектив»
ансамбль
танцю
«Посмішка»
Житомирського Центру творчості дітей і молоді, керівник Лопарева Т. М..
Дипломом учасника
Хореографічна студія «Фо степ», зразкового художнього колективу
Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості, керівник
Хіміон Т. П.;
Ансамбль танцю «Усмішка» Донецького обласного палацу дитячої та
юнацької творчості, керівник Голік І. О.;
народний хореографічний колектив «Оксамит» Дитячого естетиконатуралістичного центру «Камелія» м. Бровари Київської області, керівник
Чечельницька О. С.;
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Зразкова танцювальна студія «Вікторія» Центру творчості дітей та юнацтва
Київщини м. Біла Церква, Київської області, керівник Огородник А.А.;
хореографічний ансамбль «Тіп-Топ», народний художній колектив
Житомирського Центру творчості дітей і молоді, керівник Купченко Л.М.;
зразковий хореографічний колектив «Калинонька» Олександрівського
районного центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області,
керівник Соколовська С. М.;
хореографічний колектив «Радість» Олександрівського районного центру
дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, керівник
Чорногорець Т. В.;
зразковий хореографічний колектив «Зоряна» загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №7 ім. Т.Г. Шевченка м. Полтава, керівник Денисенко Д. О.;
ансамбль сучасного танцю «Феєрія» Костопільського будинку школярів та
юнацтва Костопільської районної ради Рівненської області, керівник
Скороход М.П.;
хореографічний ансамбль «Натхнення» Костопільського будинку школярів
та юнацтва Костопільської районної ради Рівненської області, керівник
Ясенчук І.М.;
Зразкову акробатичну студію «Едельвейс» комунального закладу «Палац
дітей та юнацтва» Тростянецької міської ради Сумської області, керівник
Никифорова Л.В.;
хореографічний колектив «Фієста» комунального закладу «Високопільський
Центр дитячої та юнацької творчості» Херсонської обл., керівник Міхно В. О.;
ансамбль сучасного танцю «Імпульс» Чернігівського обласного Палацу
дітей та юнацтва, керівник Чадкова Л. Г..
Номінація «Циркове мистецтво»
ГРАН -ПРІ
Дзюбу Вікторію, вихованку «Народного художнього колективу» дитячоюнацького цирку «Але-ап» Київського Палацу дітей та юнацтва, керівники
Курінський О. Ю., Гінжалюк І. В..
Дипломом І ступеня
«Народний художній колектив» дитячо-юнацького цирку «Але-ап»
Київського Палацу дітей та юнацтва, керівники Курінський О. Ю., Гінжалюк І.
В..
Дипломом ІI ступеня
вихованців циркового гуртка «Мрія» Центру естетичного виховання
м. Миргород Полтавської обл., керівник Літічевський В. В..
Дипломом ІII ступеня
Зразковий колектив циркової студії «Каскад» Костопільського будинку
школярів та юнацтва Костопільської районної ради Рівненської області,
керівник Грицюк Л. Г..
Дипломом учасника
шоу-театр «КЛЕМ», народного художнього колективу Житомирського
Центру творчості дітей і молоді, керівник Суржан І.В.;
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«Зразковий художній колектив» естрадно-циркової студії «Скоморохи»
Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва, керівник Савенко О. В.;
Народну естрадно-циркову студію «Едельвейс» смт. Олександрівка
Кіровоградської області, керівники Мажара Н.О., Мажара В.І.;
вихованців циркової студії «Вальсет» м. Бровари Київської області,
керівник Сичова К.А.;
Шаповал Ангеліну, вихованку Зразкової акробатичної студії «Едельвейс»
м. Тростянець, Сумської області, керівник Никифорова Л.В.;
Черкашину Дар’ю, вихованку Зразкової акробатичної студії «Едельвейс»
м. Тростянець, Сумської області, керівник Никифорова Л.В..
Номінація «Інструментальне мистецтво»
дипломом ІI ступеня
Ансамбль барабанщиків «Запальні ритми» державного навчального закладу
«Вище професійне училище № 11 м. Хмельницький», керівник Браславець І.;
«Народний художній колектив» ансамбль народної музики «Первоцвіт»
Київського Палацу дітей та юнацтва, керівник Лисич О.О..
Дипломом ІII ступеня
«Народний художній колектив» естрадно-духового оркестру «Юність»
Київського Палацу дітей та юнацтва, керівник Нестерук М.Г.;
«Народний художній колектив» ансамбль українських інструментів
«Козаченьки» Центру дитячої та юнацької творчості Добропільської міської
ради Донецької обл., керівник Єжижанський Е. В..
Дипломом учасника
Звона Дениса, вихованця студії «Гра на гітарі» Чернігівського обласного
Палацу дітей та юнацтва, керівник Терещенко А.О..
Номінація «Театральне мистецтво»
дипломом І ступеня
Зразкове творче об’єднання «Різні Люди» Вишгородського районного
Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт» Київської
обл., керівники Титаренко О. І., Хімоніді П. Г..
Дипломом ІI ступеня
«Зразковий художній колектив» театральний гурток «Посмішка» Будинку
дитячої творчості Новокаховської міської ради Херсонської обл., керівник
Ганжа О. О.;
Народний художній колектив музичний театр юного актора «Fantaziа New»
Центру творчості дітей та юнацтва Оболонського району м. Києва, керівник
Погребняк Т. М..
Дипломом ІII ступеня
Зразкову театральну студію «Дебют» Комунального позашкільного закладу
«Нікопольський будинок дитячої та юнацької творчості» Дніпропетровської
області, керівник Саллінен І. В..
Дипломом учасника
«Експеримент» зразкову літературно-творчу студію м. Костянтинівка
Донецької обл., керівник Зубенко І. М.;
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шоу-театр молодіжного клубу «Імідж» м. Кропивницький Кіровоградської
обл., керівник Долгополова Н. К.;
театр-студію «Маска» м. Кропивницький Кіровоградської обл., керівник
Валуйко І.В.;
студентський театр «Покоління» м. Миколаїв, керівник Межурецький О. Є..
Номінація
«Літературна творчість»
дипломом І ступеня
Старухіну
Наталію,
вихованку
гуртка
«Літературна
вітальня»
Березнівського навчально- виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III
ступенів- ліцей з професіональним навчанням» Рівненської обл., керівник
Марцинюк Т. І.;
Челик Іванну, вихованку гуртка «Літературна вітальня» Березнівського
навчально- виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів- ліцей з
професіональним навчанням» Рівненської обл., керівник Марцинюк Т. І.;
Ішханян Нонну, вихованку Голопристанської загальноосвітньої школи I-III
ступенів, №1 Голопристанської міської ради Херсонської обл., за роботу «Про
себе без таємниць», керівник Петрова В.В.;
Погинайка Олександра, вихованця гуртка «Літературна студія «Джерельце»
Дунаєвецького будинку творчості школяра Хмельницької обл..
Дипломом ІI ступеня
Комарин Юлію, вихованку Комунального закладу освіти «ХутороГубининська загальноосвітня школа I-III ступенів» відділу освіти
Новомосковської районної ради Дніпропетровської області, за збірку
авторської поезії « Простір між нами» керівник Городецька Л.В.;
Єгай Євгенію, вихованку Отрадівської загальноосвітньої школи I-III
ступенів Новотроїцького району Херсонської обл., за вірш «Про наболіле» ,
керівник Петрова В.В..
Дипломом ІII ступеня
Стародубова Дмитра, вихованця літературного гуртка «Червона калина»
комунального закладу освіти «Жовтоводська гуманітарна гімназія імені Лесі
Українки» м. Жовті Води Дніпропетровської обл., за добірку гумористичних
оповідань «Вік живи-вік учись» керівник Поліщук О.О.;
Бабак Ульяну, вихованку гуртка « Юні журналісти» Комунального
позашкільного
навчального
закладу
Крупенецької
сільської
ради
Радивилівського району Рівненської обл.,за роботу « З війни не воскресають»,
керівник Протас В.В.;
Бабак Оксану, вихованку гуртка «Юні журналісти» Комунального
позашкільного
навчального
закладу
Крупенецької
сільської
ради
Радивилівського району Рівненської обл., за роботу « Я є найбагатша у світі
дитина», керівник Протас В.В..
Номінація
«Фото-, кіно-, відео творчість»
Дипломом І ступеня
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Новочадову Анастасію, вихованку народної студії ТБ і преси «Рожевий
слон» Центру дитячої та юнацької творчості м. Добропілля Донецької обл., за
роботу «Україна приходить на сповідь», керівник Сагайдак Є. В.;
Середу Романа, вихованця гуртка «Цифрова фотографія» Костопільського
будинку школярів та юнацтва Рівненської області, за роботу «Мій власний
«Молокомат», керівник Білоус Г. М.;
Лупашко Максима, вихованця гуртка юних фотоаматорів « Позитив»
районного центру дитячої та юнацької творчості Харківської районної ради
Харківської обл.,за роботу «Маленьке майбутнє України», керівник Підкопай
Т.В.;
Хименка Олександра, вихованця фотостудії «Данко» Чернігівського
обласного Палацу дітей та юнацтва, керівник Івкін В. О.;
вихованців
Комунального
позашкільного
навчального
закладу
«Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка»
Дніпропетровської обласної ради» м. Дніпро, за роботу «Прогулянка пана
Піпа», керівник Власова Н. С..
Дипломом ІI ступеня
Руденко Єлизавету, вихованку гуртка «РRO фото» Білозерського районного
Центру творчості дітей та юнацтва Херсонської обл., за роботу «Любов до
рідної землі», керівник Черноус В. В.;
колектив народної студії ТБ і преси «Рожевий слон» Центру дитячої та
юнацької творчості м. Добропілля Донецької обл., за роботу «Добропілля –
найкраще МІСТО», керівник Сагайдак Є. В.;
вихованців
Комунального
позашкільного
навчального
закладу
«Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка»
Дніпропетровської обласної ради» м. Дніпро, за роботу «Долонька», керівники
Кучма О.І., Кучма Н.П.;
Черешню Владислава, вихованця євроклубу «Глобус» Костопільського
будинку школярів та юнацтва Рівненської області, за роботу «Бути
європейцем», керівник Марач І.В.;
вихованці телестудії «KIDSLIFF» Київського Палацу дітей та юнацтва,
керівник Забродська М.І..
Дипломом ІII ступеня
Косареву Карину, вихованку народної студії ТБ і преси «Рожевий слон»
Центру дитячої та юнацької творчості м. Добропілля Донецької обл., за роботу
«Нарівні з чоловікам», керівник Лисенко Т. О.;
Бєлого Дмитра, вихованця народної студії ТБ і преси «Рожевий слон»
Центру дитячої та юнацької творчості м. Добропілля Донецької обл., за роботу
«Лунають передзвони над копром», керівник Лисенко Т. О.;
Минакова Гліба, вихованця гуртка юних фотоаматорів «Позитив»
районного центру дитячої та юнацької творчості Харківської районної ради
Харківської обл.,за роботу «Бандурист», керівник Підкопай Т.В.;
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Комарденко Вікторію, вихованку гуртка «РRO фото» Білозерського
районного Центру творчості дітей та юнацтва Херсонської обл., за роботу «Так
живу немов літаю», керівник Черноус В. В.;
Коновчука Степана, вихованця гуртка «Юний фотограф» Чернівецького
вищого професійного училища радіоелектроніки, за роботу « Вулицями міста»,
«Погляд в небо»;
вихованців гуртка «Основи РR і зв’язки з громадськістю» Хмельницького
обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за фільм
«Простір, якого не торкається час» , керівник Рула С.;
Захарченка Григорія, вихованця Київського палацу дітей та юнацтва, за
роботу «Сонечко сіло», керівник Маліновський Ю.М..
Номінація
«Образотворче, декоративно-ужиткове мистецтво та художні ремесла»
Дипломом І ступеня
Савіну Надію, вихованку Народного художнього колективу студії
образотворчого мистецтва «Фантазія» Добропільського центру дитячої та
юнацької творчості Донецької області, за роботу «Пейзаж», керівник Кімеріна
А.М.;
Литвиненко Нелю, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка
кераміка «Обереги» Полтавського обласного центру естетичного виховання
учнівської молоді, за роботу «Українська душа», керівник Чех Т.В.;
Лісняк Богдану, вихованку Зразкового творчого об’єднання «Українська
вишивка» Комунального закладу позашкільної освіти Тростянецької міської
ради «Палац дітей та юнацтва» м. Тростянець Сумської області, за роботу
«Рушник зв’язувач», керівник Кулібаба О.Д.;
Яремчук Софію, вихованку гуртка «Художня вишивка» КЗ «Вінницького
районного будинку дитячої та юнацької творчості» Вінницької районної ради
Вінницької області, за роботу ігрова лялька «Званка-бажанка», керівник
Остапенко С.М.;
Азенко Дарію, вихованку гуртка «Іграшки» КЗ «Вінницького районного
будинку дитячої та юнацької творчості» Вінницької районної ради Вінницької
області, за роботу мотанка-оберіг «Порадниця», керівник Остапенко С.М.;
Шевченко Катерину, вихованку гуртка
«Художня вишивка» КЗ
«Вінницького районного будинку дитячої та юнацької творчості» Вінницької
районної ради Вінницької області, за роботу серветка «Великодні дзвони»,
керівник Остапенко С.М..
Дипломом ІI ступеня
Ляшенко Оксану, вихованку гуртка «Барви світу» Комунального закладу
Запорізької спеціалізованої школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів «Січовий колегіум»
Запорізької обласної ради, за роботу «Я квітуча українка», керівник Акчуріна
Т.О.;
Ратєєву Анастасію, вихованку гуртка «Барви світу» Комунального закладу
Запорізької спеціалізованої школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів «Січовий колегіум»
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Запорізької обласної ради, за роботу «В променях сонця», керівник Акчуріна
Т.О.;
Коваль Анну, вихованку гуртка «Аплікація з соломки» Комунального
закладу позашкільної освіти Тростянецької міської ради «Палац дітей та
юнацтва» м. Тростянець Сумської області, за роботу «Дерево життя», керівник
Ворошило С.І.;
Майстренко Єлизавету, вихованку комунального закладу «Початковий
спеціалізований мистецький навчальний заклад «ТШЕВ» Тернівської міської
ради Дніпропетровської області, за роботу «У яблуневому саду», керівник
Бекетова-Дохленко Т.О.;
Парубок Ангеліну, вихованку гуртка «Іграшки» КЗ «Вінницького районного
будинку дитячої та юнацької творчості» Вінницької районної ради Вінницької
області, за роботу вузлова лялька «Маківка», керівник Остапенко С.М.;
Остапчука Дениса, вихованця гуртка «Художня вишивка» КЗ «Вінницького
районного будинку дитячої та юнацької творчості» Вінницької районної ради
Вінницької області, за роботу рушник «Родинні стежки», керівник Остапенко
С.М..
Дипломом ІII ступеня
Леонова Владислава, вихованця Народного художнього колективу гуртка
«Малюнок і живопис» позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та
юнацької творчості» Дружківської міської ради Донецької області, за роботу
«Вогняний птах», керівник Ал-Джанабі И.П.;
Пуртова Германа, вихованця Зразкового художнього колективу гуртка
«Соняшник» позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької
творчості» Дружківської міської ради Донецької області, за роботу
«Трипільське життя» керівник Іваненко В.В.;
Вареник Альону, вихованку Народного художнього колективу студії
образотворчого мистецтва «Фантазія» Добропільського центру дитячої та
юнацької творчості Донецької області, за роботу «Експресія», керівник
Кімеріна А.М.;
Волохову Надію, вихованку гуртка «Розпис по дереву» Херсонського
державного будинку художньої творчості, за роботу «Літній розмай», керівник
Калініченко Н.В.;
Сімчука Артема, вихованця Зразкового художнього колективу гуртка
«Вироби зі шкіри» Шепетівського міського центру дитячої та юнацької
творчості Хмельницької області, за роботу «Подарунковий комплект», керівник
Колотова О.В.;
Рулу Наталію, вихованку гуртка «Вироби з вовни» Шепетівського міського
центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «Мрії
про літо», керівник Колотова О.В.;
Гребенюк Владу, Муц Еліну, вихованок Народного художнього колективу
гуртка «Писанка» Комунального закладу Дунаєвецької міської ради «Будинок
творчості школяра» Хмельницької області, за роботу «Подільський оберіг»,
керівник Войткова В.В.;
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Довженко Дар’я, вихованка Народного художнього колективу гуртка
декоративно-прикладного мистецтва «Умілі ручки» обласного Будинку
художньої творчості Миколаївської обласної ради, за роботу «Кольори літа»,
керівник Єрмак-Слєпуха О.О..
Дипломом учасника
Самодригу Марину, вихованку клубу «Веселка» комунального закладу
«Міський
дитячо-молодіжний
центр»
Дніпровської
міської
ради
Дніпропетровської області, за роботу Пісня козака», керівник Марчук І.Г.;
Пухалевич Дарину, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка
аплікації соломкою та соломоплетіння «Сонячне сяйво» обласного Будинку
художньої творчості Миколаївської обласної ради, за роботу «За водою йшла»,
керівник Губська Н.М.;
Кононенка Філіпа, вихованця Зразкового художнього колективу гуртка
аплікації соломкою та соломоплетіння «Сонячне сяйво» обласного Будинку
художньої творчості Миколаївської обласної ради, за роботу «Янголохоронець», керівник Губська Н.М.;
Дудченко Варвару, вихованку Народного художнього колективу гуртка
декоративно-прикладного мистецтва «Умілі ручки» обласного Будинку
художньої творчості Миколаївської обласної ради, за роботу «Писанка»,
керівник Єрмак-Слєпуха О.О.;
Боровік Катерину, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка
образотворчого мистецтва «Оранжеве небо» обласного Будинку художньої
творчості Миколаївської обласної ради, за роботу «Портрет вчительки»,
керівник Євдокимова І.В.;
Стрєльцову Аліну, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка
образотворчого мистецтва «Оранжеве небо» обласного Будинку художньої
творчості Миколаївської обласної ради, за роботу «Веселий кіт», керівник
Євдокимова І.В.;
Тем’якову Анну, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка
образотворчого мистецтва «Фенікс» Полтавського обласного центру
естетичного виховання учнівської молоді, за роботу «Натюрморт з квітами»,
керівник Грідюшко І.А.;
Дідух Руслану, вихованку гуртка «Паєткоплетіння» Костопільського
будинку школярів та юнацтва Рівненської області, за роботу «Дерево щастя»,
керівник Рябкова Н.М.;
Полюхович Іванну, вихованку гуртка «Об’ємна тканепластика»
Костопільського будинку школярів та юнацтва Рівненської області, за роботу
«Загадкова леді», керівник Кірноз З.А.;
Гром Катерину, вихованку Зразкової студії образотворчого мистецтва «Світ
фарб» комунального закладу Сумської обласної ради – обласний центр
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, за роботу «На Івана, на
Купала», керівник Москаленко О.А.;
Лазуткіну Діану, вихованку Зразкової студії образотворчого мистецтва
«Світ фарб» комунального закладу Сумської обласної ради – обласний центр
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позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, за роботу «Маленькі
колядники», керівник Москаленко О.А.;
Плахотю Катерину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво»
Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості», за роботу «Вітрильник», керівник Удовиченко Н.Л.;
Cинєщокову Дар’ю, Прокопенко Ірину, вихованок гуртка «Технічний
дизайн» Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та
юнацької творчості», за роботу «Мирне небо», керівник Чаєнко О.Д.;
Костенко Поліну, вихованку гуртка «Живопис» Комунального закладу
«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості», за роботу
«Цветок жизни», керівник Ігуменцева-Тесленко Н.В.;
Павленко Діану, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Палітра»
Херсонського державного будинку художньої творчості, за роботу
«Натюрморт», керівник Безродня Т.В.;
Власюк Кароліну, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Палітра»
Херсонського державного будинку художньої творчості, за роботу
«Натюрморт», керівник Безродня Т.В.;
Яковенчук Наталію, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Комунального
закладу Дунаєвецької міської ради «Будинок творчості школяра» Хмельницької
області, за роботу «Козак», керівник Кушлак Н.В.;
Мелащенко Дарину, вихованку Чернігівського обласного Палацу дітей та
юнацтва, за роботу «Весняний день», керівник Єфіц О.В..
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора
Педоренко О.В.
Директор

Г. А. Шкура

