
 
 

 

 
 

  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

 

Н А К А З  

 

 

19. 01. 2020                                          м. Київ            № 01 - 09 

 

 

Про підсумки проведення 

Всеукраїнського дитячо - юнацького  

фестивалю - конкурсу естрадної пісні  

«Різдвяна зіронька» 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28. 11. 2019 

року № 1489 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно - масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти)», з 16 до 19 січня 2020 року у               

м. Мукачево Закарпатської області Українським державним центром 

позашкільної освіти спільно з Мукачівським Центром дитячої та юнацької 

творчості було проведено Всеукраїнський дитячо - юнацький фестиваль - 

конкурс естрадної пісні «Різдвяна зіронька». 

Участь у конкурсі взяли 250 дітей з десяти регіонів України, а саме: 

Волинської, Закарпатської, Кіровоградської, Львівської, Одеської, Рівненської, 

Сумської,  Хмельницької, Чернігівської, Чернівецької областей. 

Відповідно до умов проведення фестивалю та на підставі рішення журі 

 

 

НАКАЗУЮ: 
 

 

1. Нагородити дипломами відповідних ступенів Українського державного 

центру позашкільної освіти переможців Всеукраїнського дитячо - юнацького 

фестивалю - конкурсу естрадної пісні «Різдвяна зіронька» 

Номінація «Естрадний вокал» (солісти) 

І вікова категорія 

І місце 

Катріч Емілію, вихованку Мукачівського Центру дитячої та юнацької 

творчості Закарпатської області, керівник - Шлагер Наталія Вікторівна. 

II місце 
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Ілляш Софію, вихованку вокального гуртка Іршавського міського Центру 

позашкільної освіти Закарпатської області, керівник - Поляк Вікторія 

Вікторівна; 

Карабиньош Єву, вихованку вокального гуртка Іршавського міського 

Центру позашкільної освіти Закарпатської області, керівник - Поляк Вікторія 

Вікторівна. 

III місце 

Демчук Віолету, вихованку вокального гуртка Комунального закладу 

Дунаєвецької міської ради «Будинок творчості школяра» Хмельницької області, 

керівник - Ставірська Анастасія Валеріївна; 

Папп Даніїла, вихованця Мукачівської дитячої музичної школи № 2 

Закарпатської області, керівник - Тулюк Олексій Олексійович; 

Грабар Софію, вихованку Іршавського міського Центру позашкільної освіти 

Закарпатської області, керівник - Поляк Вікторія Вікторівна. 

II вікова категорія 

І місце 

Дячук Євгенію, вихованку студії естрадної пісні «Вернісаж» позашкільного 

закладу Будинку дитячої творчості міста Нетішина Хмельницької області, 

керівник - Дьячина Ольга Сергіївна. 

II місце 

Товтик Ірину, вихованку Закарпатського обласного палацу дитячої та 

юнацької творчості «Падіюн», керівник - Іванова Лариса Михайлівна; 

Луканинець Кароліну, вихованку вокального гуртка Іршавського міського 

Центру позашкільної освіти Закарпатської області, керівник - Поляк Вікторія 

Вікторівна; 

Фозекош Валерію, вихованку авторської естрадної студії Яни Садварій 

міста Іршави Закарпатської області, керівники - Садварій Яна Миколаївна, 

Нодь Антоніна Юріївна; 

Смочко Юліану, вихованку Закарпатського обласного палацу дитячої та 

юнацької творчості «Падіюн», керівник - Іванова Лариса Михайлівна. 

III місце 

Ковальчук Ірину, вихованку Іршавської дитячої школи мистецтв 

Закарпатської області, керівник - Нодь Антоніна Юріївна; 

Лопатку Камілу, вихованку вокального гуртка Сумського міського Центру 

науково - технічної творчості молоді, керівник - Логойда  Ірина Володимирівна; 

Бабінець Катерину, вихованку Мукачівського Центру дитячої та юнацької 

творчості Закарпатської області, керівник - Шлагер Наталія Вікторівна. 

Дипломом за участь 

Чийпеш Данієлу, вихованку гуртка Іршавського міського Центру 

позашкільної освіти Закарпатської області, керівник - Поляк Вікторія 

Вікторівна; 

Андрушек Олесю, вихованку Перечинського районного будинку культури 

Закарпатської області, керівник - Кречко Тетяна Богданівна; 
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Чедрик Анну, вихованку вокального гуртка Іршавського міського Центру 

позашкільної освіти Закарпатської області, керівник - Поляк Вікторія 

Вікторівна. 

III вікова категорія 

I місце 

Кучерука Владислава, вихованця студії естрадної пісні «Вернісаж» 

позашкільного закладу Будинку дитячої творчості міста Нетішина 

Хмельницької області, керівник - Дьячина Ольга Сергіївна. 

II місце 

Олійник Тетяну, вихованку гуртка естрадного співу Будинку творчості 

школярів Полонської міської ради об’єднаної територіальної громади  

Хмельницької області, керівник - Карнафель Олександр Васильович; 

Райхель Юлію, вихованку музичної школи № 1 ім. П. І. Чайковського міста 

Ужгорода Закарпатської області, керівник - Мудранинець Марія Михайлівна;  

Корнуту Каріну, вихованку Комунального закладу вищої освіти  

«Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради, 

керівник - Зелінка Валентина Степанівна; 

Полудень Ольгу, вихованку ансамблю «Народного художнього колективу» 

студії естрадної дитячої пісні «Вікторія» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості» міста Кропивницький, керівник - Гаваза Вікторія Степанівна; 

Черничко Михайла, вихованця авторської естрадної студії Яни Садварій  

села Осій Іршавського району Закарпатської області, керівник - Садварій Яна 

Миколаївна; 

Гомаду Тетяну, вихованку Мукачівського Центру дитячої та юнацької 

творчості  Закарпатської області, керівник - Шлагер Наталія Вікторівна. 

ІІІ місце 

Баранську Дарину, вихованку гуртка естрадного співу Будинку творчості 

школярів Полонської міської ради об’єднаної територіальної громади  

Хмельницької області, керівник - Карнафель Олександр Васильович; 

Алібайлі Асю, вихованку вокального гуртка Сумського міського Центру 

науково - технічної творчості молоді, керівник - Логойда  Ірина Володимирівна. 

IV вікова категорія 

Гран - Прі  

Воропай Марію, вихованку вокального гуртка Сумського міського Центру 

науково - технічної творчості молоді, керівник - Логойда Ірина Володимирівна. 

І місце 

Іванюк Богдану, вихованку дитячого хору «Журавка» Рівненської 

загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 13 Рівненської міської ради, керівник 

- Юдіна Оксана Василівна. 

ІІ місце 

Посну Анастасію, вихованку вокального гуртка Сумського міського Центру 

науково - технічної творчості молоді, керівник - Логойда Ірина Володимирівна. 

ІІІ місце 
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Канчій Христину, вихованку Мукачівського Центру дитячої та юнацької 

творчості, керівник - Шлагер Наталія Вікторівна; 

Пологі Євгенію, вихованку Мукачівського Центру дитячої та юнацької 

творчості, керівник - Шлагер Наталія Вікторівна. 

V вікова категорія 

І місце 

Сторожук Ольгу, вихованку гуртка естрадного співу обласного Будинку 

художньої творчості міста Миколаєва, керівник - Доленко Людмила 

Олександрівна. 

Номінація «Естрадний вокал» (дуети, тріо, квартет) 

ІІІ - IV вікова категорія 

І місце 

квартет «АКВА» у складі: Пашковська Мирослава, Поліщук Анастасія, 

Поліщук Світлана, Міненко Софія, вихованок зразкової студії вокального та 

сольного співу «Зорепад» комунального закладу «Рожищенський будинок 

дитячої творчості» Волинської області, керівник - Семера Людмила Леонтіївна. 

ІІІ місце 

тріо у складі: Баранська Дарина, Олійник Тетяна, Герасимчук Мілєна, 

вихованок гуртка естрадного співу Будинку творчості школярів Полонської 

міської ради об’єднаної територіальної громади Хмельницької області, 

керівник - Карнафель Олександр Васильович. 

V вікова категорія 

ІІ місце 

дует у складі: Мельніков Богдан, Сторожук Ольга, вихованців обласного 

Будинку художньої творчості міста Миколаєва, керівник - Доленко Людмила 

Олександрівна. 

Номінація «Естрадний вокал» (ансамблі) 

ІІ - IV вікова категорія 

І місце 

студію естрадної пісні «Акорд - Мідл», вихованців Мукачівського Центру 

дитячої та юнацької творчості Закарпатської області, керівник - Шлагер Наталія 

Вікторівна. 

II місце 

ансамбль пісні «Поляріс» Сумського міського Центру науково - технічної 

творчості молоді, керівник - Логойда Ірина Володимирівна; 

студію естрадної пісні «Акорд» Мукачівського Центру дитячої та юнацької 

творчості Закарпатської області, керівник - Шлагер Наталія Вікторівна. 

ІІІ місце 

вокальний гурт «Співограйчик» Будинку творчості школярів Полонської 

міської ради об’єднаної територіальної громади Хмельницької області, 

керівник - Карнафель Олександр Васильович; 

«Народний художній колектив» студію естрадного співу «Сузір’я» 

обласного Будинку художньої творчості міста Миколаєва, керівник - Доленко 

Людмила Олександрівна; 
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народний вокальний ансамбль «Ільничанка» Іршавського міського Центру 

позашкільної освіти Закарпатської області, керівник - Поляк Вікторія 

Вікторівна; 

ансамбль «Народного художнього колективу» студії естрадної дитячої пісні 

«Вікторія» Комунального позашкільного навчального закладу 

«Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості» 

Кіровоградської області, керівник - Гаваза Вікторія Степанівна. 

Номінація «Календарно - обрядові пісні»   

II місце 

студію естрадної пісні «Акорд - Мідл», вихованців Мукачівського Центру 

дитячої та юнацької творчості Закарпатської області, керівник - Шлагер Наталія 

Вікторівна. 

ІІІ місце 

фольклорний дитячий ансамбль «Джерела» Закарпатського обласного 

палацу дитячої та юнацької творчості «Падіюн», керівник - Кравчук Тетяна 

Ерневнівна. 

Номінація  

«Декоративно - ужиткове, прикладне і образотворче мистецтво»   

I вікова категорія 

I місце 

Кльован Кароліну, вихованку гуртка «Килимарство» Ізмаїльського Палацу 

дітей та юнацтва Одеської області, керівник - Величко Марія Аурелівна; 

Варваринця Марка, вихованця гуртка «Художня кераміка» Мукачівського 

Центру дитячої та юнацької творчості Закарпатської області, керівник - 

Сливчук Ольга Андріївна; 

Карпів Євгенію, вихованку студії образотворчого мистецтва «Золотий 

мольберт» Мукачівського Центру дитячої та юнацької творчості Закарпатської 

області, керівник - Шаленик Людмила Іванівна; 

Сегін Анастасію, вихованку Мукачівського Центру дитячої та юнацької 

творчості Закарпатської області, керівник - Шаленик Людмила Іванівна; 

Отрешко Єлизавету, вихованку гуртка «Дизайн» Чернівецького центру 

юних техніків ім. Леоніда Каденюка, керівник - Косило Ольга Ігорівна. 

II місце 

Колесніченко Єлизавету, вихованку гуртка «Нитяна графіка» Ізмаїльського 

Палацу дітей та юнацтва Одеської області, керівник - Гавліцька Наталія 

Олексіївна; 

Колесніченка Микиту, вихованця гуртка «Нитяна графіка» Ізмаїльського 

Палацу дітей та юнацтва Одеської області, керівник - Гавліцька Наталія 

Олексіївна; 

Котубей Софію, вихованку гуртка «Художня кераміка» Мукачівського 

Центру дитячої та юнацької творчості Закарпатської області, керівник - Павлич 

Анастасія Святославівна; 

Соловія Максима, вихованця гуртка «Дизайн» Чернівецького центру юних 

техніків ім. Леоніда Каденюка, керівник - Косило Ольга Ігорівна. 
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ІІІ місце 

Амурову Дар’ю, вихованку гуртка «Нитяна графіка» Ізмаїльського Палацу 

дітей та юнацтва Одеської області, керівник - Гавліцька Наталія Олексіївна; 

Ніколаєву Поліну, вихованку гуртка «Нитяна графіка» Ізмаїльського 

Палацу дітей та юнацтва Одеської області, керівник - Гавліцька Наталія 

Олексіївна; 

Сегін Анастасію, вихованку Мукачівського Центру дитячої та юнацької 

творчості Закарпатської області, керівник - Шаленик Людмила Іванівна. 

ІІ вікова категорія 

І місце 

Захарова Владислава, вихованця гуртка «Нитяна графіка» Ізмаїльського 

Палацу дітей та юнацтва Одеської області, керівник - Гавліцька Наталія 

Олексіївна; 

Ялі Анастасію, вихованку гуртка «Вироби зі шкіри» Шепетівського 

міського Центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник 

- Колотова Олена Володимирівна; 

Вержбіцького Андрія, вихованця гуртка «Художні вироби з вовни» 

Шепетівського міського Центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької 

області, керівник - Колотова Олена Володимирівна; 

Лісовець Катерину, вихованку «Зразкового художнього колективу» «Творча 

майстерня» Ніжинського Будинку дітей та юнацтва Чернігівської області, 

керівник - Хоменко Юлія Володимирівна; 

Гайду Богдану, вихованку гуртка «Художня кераміка» Мукачівського 

Центру дитячої та юнацької творчості Закарпатської області, керівник - 

Сливчук Ольга Андріївна; 

Лєвшакову Ніно, вихованку гуртка «Художня кераміка» Мукачівського 

Центру дитячої та юнацької творчості Закарпатської області, керівник - 

Сливчук Ольга Андріївна; 

Шебелу Олександру, вихованку «Зразкового художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва «Палітра» Мукачівського Центру дитячої та 

юнацької творчості Закарпатської області, керівник - Олаг Яна Сергіївна; 

Лакусту Анну, вихованку гуртка «Дизайн» Чернівецького центру юних 

техніків ім. Леоніда Каденюка, керівник - Косило Ольга Ігорівна; 

Жирнову Анну - Марію, вихованку гуртка декоративно - прикладного 

мистецтва «Фантазери» Волинського державного центру естетичного 

виховання учнів загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних 

закладів міста Луцька Волинської області, керівник - Жирнова Оксана 

Василівна. 

ІІ місце 

Шевченко Софію, вихованку гуртка «Нитяна графіка» Ізмаїльського Палацу 

дітей та юнацтва Одеської області, керівник - Гавліцька Наталія Олексіївна; 

Корнілову Єлизавету, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

«Творча майстерня» Ніжинського Будинку дітей та юнацтва Чернігівської 

області, керівник - Хоменко Юлія Володимирівна; 
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Радовинчик Оксану, вихованку гуртка «Паперопластика» позашкільного 

навчального закладу клубу «Юний технік» міста Нетішина Хмельницької 

області, керівник - Бєланова Любов Федорівна; 

Цигику Юлію, вихованку гуртка «Образотворчого мистецтва» 

Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості «Падіюн», 

керівник - Кузик Єлизавета Михайлівна; 

Павлюк Анастасію, вихованку гуртка декоративно - прикладного мистецтва  

«Фантазери» Волинського державного центру естетичного виховання учнів 

загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладів міста Луцька 

Волинської області, керівник - Жирнова Оксана Василівна. 

ІІІ місце 

Бень Софію, вихованку «Творчої майстерні «Натхнення» Золочівського 

Центру дитячої та юнацької творчості Львівської області, керівник - 

Литвиненко Оксана Анатоліївна. 

ІІІ вікова категорія 

Гран - Прі 

Сімчука Артема, вихованця гуртка «Вироби зі шкіри» Шепетівського 

міського Центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник 

- Колотова Олена Володимирівна. 

І місце 

Манькевич Вікторію, вихованку «Народного художнього колективу» гуртка 

«Писанка» Комунального закладу Дунаєвецької міської ради «Будинок 

творчості школяра» Хмельницької області, керівник - Войткова Валентина 

Вікторівна; 

Дем’янова Назара, вихованця гуртка «Народна лялька» Комунального 

закладу Дунаєвецької міської ради «Будинок творчості школяра» Хмельницької 

області, керівник - Войцехівська Маріна Володимирівна; 

Літвінчук Вікторію, вихованку гуртка «Паперопластика» позашкільного 

навчального закладу клубу «Юний технік» міста Нетішина Хмельницької 

області, керівник - Бєланова Любов Федорівна; 

Молнар Ольгу, вихованку «Зразкового художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва «Палітра» Мукачівського Центру дитячої та 

юнацької творчості Закарпатської області, керівник - Олаг Яна Сергіївна; 

ІІ місце 

Тайз Анну, вихованку гуртка «Художня кераміка» Мукачівського Центру 

дитячої та юнацької творчості Закарпатської області, керівник - Сливчук Ольга 

Андріївна; 

Бундаш Дар’ю, вихованку гуртка «Художня кераміка» Мукачівського 

Центру дитячої та юнацької творчості Закарпатської області, керівник - 

Сливчук Ольга Андріївна; 

Стегуру Крістіну, вихованку «Зразкового художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва «Палітра» Мукачівського Центру дитячої та 

юнацької творчості Закарпатської області, керівник - Олаг Яна Сергіївна; 
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Жеребак Ніку, вихованку «Зразкового художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва «Палітра» Мукачівського Центру дитячої та 

юнацької творчості Закарпатської області, керівник - Олаг Яна Сергіївна; 

Негер Домініку, вихованку гуртка «Паперопластика та виготовлення 

сувенірів» Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості 

«Падіюн», керівник - Негер Крістіна Калманівна. 

ІІІ місце 

Вачілю Анастасію, вихованку гуртка «Паперопластика та виготовлення 

сувенірів» Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості 

«Падіюн», керівник - Негер Крістіна Калманівна. 

IV вікова категорія 

І місце 

Легезу Мате, вихованку Мукачівської загальноосвітньої школи І - ІІІ 

ступенів № 20. 

ІІ місце 

Коваль Катерину, вихованку «Зразкового художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва «Палітра» Мукачівського Центру дитячої та 

юнацької творчості Закарпатської області, керівник - Олаг Яна Сергіївна; 

Шебелу Крістіну, вихованку «Зразкового художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва «Палітра» Мукачівського Центру дитячої та 

юнацької творчості Закарпатської області, керівник - Олаг Яна Сергіївна; 

Номінація «Образотворче мистецтво»  

І вікова категорія 

І місце 

Стегуру Ігоря, вихованця «Зразкового художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва «Палітра» Мукачівського Центру дитячої та 

юнацької творчості Закарпатської області, керівник - Олаг Яна Сергіївна; 

Анталовці Кароліну, вихованку «Зразкового художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва «Палітра» Мукачівського Центру дитячої та 

юнацької творчості Закарпатської області, керівник - Олаг Яна Сергіївна. 

ІІ місце 

Галаху Емілію, вихованку «Зразкового художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва «Палітра» Мукачівського Центру дитячої та 

юнацької творчості Закарпатської області, керівник - Олаг Яна Сергіївна; 

Катц Марію, вихованку «Зразкового художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва «Палітра» Мукачівського Центру дитячої та 

юнацької творчості Закарпатської області, керівник - Олаг Яна Сергіївна; 

Шкобу Ніколету, вихованку «Зразкового художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва «Палітра» Мукачівського Центру дитячої та 

юнацької творчості Закарпатської області, керівник - Олаг Яна Сергіївна. 

ІІІ місце 

Котенка Владислава, вихованця студії образотворчого мистецтва «Золотий 

мольберт» Мукачівського Центру дитячої та юнацької творчості Закарпатської 

області, керівник - Шаленик Людмила Іванівна; 
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Галянт Ольгу, вихованку студії образотворчого мистецтва «Золотий 

мольберт» Мукачівського Центру дитячої та юнацької творчості Закарпатської 

області, керівник - Шаленик Людмила Іванівна; 

Савку Тетяну, вихованку гуртка «Образотворчого мистецтва»  

Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості «Падіюн», 

керівник - Кузик Єлизавета Михайлівна; 

Думнич Аделіну, вихованку студії образотворчого мистецтва «Чарівний 

пензлик» Мукачівського Центру дитячої та юнацької творчості Закарпатської 

області, керівник - Попович Олександра Вячеславівна. 

ІІ вікова категорія 

І місце 

Паніну Катерину, вихованку «Зразкового художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва «Палітра» Мукачівського Центру дитячої та 

юнацької творчості Закарпатської області, керівник - Олаг Яна Сергіївна; 

Гокс Данієлу, вихованку студії образотворчого мистецтва «Чарівний 

пензлик» Мукачівського Центру дитячої та юнацької творчості Закарпатської 

області, керівник - Попович Олександра Вячеславівна; 

Андрущенка Михайла, вихованця зразкового художнього колективу 

«Творча майстерня» Ніжинського Будинку дітей та юнацтва міста Ніжина 

Чернігівської області, керівник - Хоменко Юлія Володимирівна. 

ІІ місце 

Яцкову Олександру, вихованку студії образотворчого мистецтва «Чарівний 

пензлик» Мукачівського Центру дитячої та юнацької творчості Закарпатської 

області, керівник - Попович Олександра Вячеславівна; 

Фуяроша Максима, вихованця студії образотворчого мистецтва «Чарівний 

пензлик» Мукачівського Центру дитячої та юнацької творчості Закарпатської 

області, керівник - Попович Олександра Вячеславівна; 

Микуланинець Анну, вихованку студії образотворчого мистецтва «Чарівний 

пензлик» Мукачівського Центру дитячої та юнацької творчості Закарпатської 

області, керівник - Попович Олександра Вячеславівна; 

Лендєл Флору, вихованку «Зразкового художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва «Палітра» Мукачівського Центру дитячої та 

юнацької творчості Закарпатської області, керівник - Олаг Яна Сергіївна; 

Удут Ілону, вихованку студії образотворчого мистецтва «Чарівний пензлик» 

Мукачівського Центру дитячої та юнацької творчості Закарпатської області, 

керівник - Попович Олександра Вячеславівна. 

ІІІ місце 

Семираз Анну, вихованку «Творчої майстерні «Натхнення» Золочівського 

Центру дитячої та юнацької творчості Львівської області, керівник - 

Литвиненко Оксана Анатоліївна; 

Ладомиряк Юлію, вихованку студії образотворчого мистецтва «Чарівний 

пензлик» Мукачівського Центру дитячої та юнацької творчості Закарпатської 

області, керівник - Попович Олександра Вячеславівна. 
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Круподьорова Олександра, вихованця гуртка «Образотворчого мистецтва»  

Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості «Падіюн», 

керівник - Кузик Єлизавета Михайлівна; 

Зайцеву Ніку, вихованку студії образотворчого мистецтва «Чарівний 

пензлик» Мукачівського Центру дитячої та юнацької творчості Закарпатської 

області, керівник - Попович Олександра Вячеславівна. 

ІІІ вікова категорія 

І місце 

Копець Дарину, вихованку «Творчої майстерні «Натхнення» Золочівського 

Центру дитячої та юнацької творчості Львівської області, керівник - 

Литвиненко Оксана Анатоліївна. 

ІІ місце 

Фесюк Анастасію, вихованку «Творчої майстерні «Натхнення» 

Золочівського Центру дитячої та юнацької творчості Львівської області, 

керівник - Литвиненко Оксана Анатоліївна; 

Вальчук Дар’ю, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Шепетівської 

загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 6 Хмельницької області, керівник - 

Кузьмінська Вікторія Василівна; 

Вальчук Катерину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Шепетівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 6 Хмельницької 

області, керівник - Кузьмінська Вікторія Василівна; 

Пустотіну Софію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Шепетівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 6 Хмельницької 

області, керівник - Кузьмінська Вікторія Василівна; 

Дуся Артема, вихованця зразкового художнього колективу «Творча 

майстерня» Ніжинського Будинку дітей та юнацтва міста Ніжина Чернігівської 

області, керівник - Хоменко Юлія Володимирівна. 

ІІІ місце 

Якимчук Марію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Шепетівського навчально - виховного комплексу № 1 Хмельницької області, 

керівник - Муляр Марія Андріївна. 

IV вікова категорія 

І місце 

Самодейко Тіну, вихованку «Зразкового художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва «Палітра» Мукачівського Центру дитячої та 

юнацької творчості Закарпатської області, керівник - Олаг Яна Сергіївна; 

Білей Олександру, вихованку «Зразкового художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва «Палітра» Мукачівського Центру дитячої та 

юнацької творчості Закарпатської області, керівник - Олаг Яна Сергіївна; 

Білей Наталію, вихованку «Зразкового художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва «Палітра» Мукачівського Центру дитячої та 

юнацької творчості Закарпатської області, керівник - Олаг Яна Сергіївна. 

ІІ місце 
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Костюкевич Катерину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Шепетівського навчально - виховного комплексу № 1 Хмельницької області, 

керівник - Муляр Марія Андріївна. 

ІІІ місце 

Молнар Олександру, вихованку «Зразкового художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва «Палітра» Мукачівського Центру дитячої та 

юнацької творчості Закарпатської області, керівник - Олаг Яна Сергіївна. 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора - 

Педоренко О. В.. 

 

 


