
 

 

 
 

  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 
 

 

 

Н А К А З  
 

 

21.12. 2020                       м. Київ                  № 12-09 

 

 

Про підсумки проведення  

Всеукраїнського фестивалю мистецтв  

«Військові обереги від Святого Миколая» 

(дистанційний формат) 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 

№ 1489 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

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

напрямами позашкільної освіти) з обов’язковим виконанням вимог Постанов 

Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 «Про запобігання 

поширенню на території України коронавірусу COVID-19», з 18 листопада по 19 

грудня 2020 року у регіонах України було проведено Всеукраїнський фестиваль 

мистецтв «Військові обереги від Святого Миколая» (дистанційний формат).  

Участь у фестивалі взяли майже 6,5 тис. учасників (631 відеоролик) з 

Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, 

Запорізької, Київської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, 

Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської областей та 

міста Києва. 

Відповідно до умов проведення фестивалю 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити дипломами Українського державного центру 

позашкільної освіти, відповідних ступенів, а саме: 

переможець за відео, яке отримало найбільшу кількість переглядів 

Непотачева Владислава, учня Куп'янської загальноосвітньої школи №12 

Куп’янської міської ради Харківської області, керівник Задоя І.А.; 

переможець за відео, яке отримало найбільшу кількість «Лайків» 

вихованців колективу сучасно-естрадного танцю «Ексклюзив» 

Роганського аграрного ліцею Роганської об’єднаної територіальної громади 

Харківського району Харківської області, керівник Колісник Н.В.. 

учасники фестивалю 



Поступайло Софію, вихованку гуртка «Гурток виразного читання» 

Яришівської філії Комунального закладу «Заклад загальної середньої освіти-

ліцей Лука-Мелешківської сільської ради» Тиврівського району Вінницької 

області, керівник Завальнюк Н.М.; 

вихованців зразкового колективу акторської майстерності «Гармонія» 

Будинку дитячої та юнацької творчості міста Шаргород Вінницької області, 

керівник Шмігельська Н.Б.; 

учнів 1 класу Іванівської філії Комунального закладу «Заклад загальної 

середньої освіти-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради» Вінницького району 

Вінницької області, керівник Шнайдер О.П.; 

вихованців хореографічного гуртка Козятинського центру дитячої та 

юнацької творчості Хмільницького району Вінницької області, керівник 

Машевський А.В.; 

вихованців вокального гуртка «Конвалія» Державного навчального закладу 

«Центр професійно-технічної освіти № 1 міста Вінниця», керівник Іваннікова 

І.В; 

Мніха Артема, вихованця гуртка «Вокальне мистецтво» Комунального 

закладу «Мурованокуриловецький районний Будинок дитячої та юнацької 

творчості» Вінницької області, керівник Романовська Л. І.; 

Близнюк Олександру, вихованку гуртка «Вокальне мистецтво» 

Комунального закладу «Мурованокуриловецький районний Будинок дитячої та 

юнацької творчості» Вінницької області, керівник Романовська Л. І.; 

Моісєєву-Петровіну Ольгу, вихованку гуртка «Вокальне мистецтво» 

Комунального закладу «Мурованокуриловецький районний Будинок дитячої та 

юнацької творчості» Вінницької області, керівник Романовська Л. І.; 

вихованців гуртка «Дивослово» Берізкобершадської філії Джулинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бершадського району Вінницької області, 

керівник Трачук Г.В.; 

вихованців вокального гуртка «Зорепад» Бершадського Будинку дитячої 

творчості Вінницької області, керівник Баранов Ю.М.; 

вихованців Іванівської філії Комунального закладу «Заклад загальної 

середньої освіти-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради» Вінницького району 

Вінницької області, керівник Шкробіт О.В.; 

учнів 1-4 класів Барської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 

Барської міської ради Жмеринського району Вінницької області, керівник 

Кальчук Л.В., Стадній Л.М.; 

вихованців учнівського самоврядування навчального закладу Барської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Барської міської ради Жмеринського 

району Вінницької області, керівник Галкіна І.Ю., Кобиль М.А.; 

учнів Мигалівецького навчально-виховного комплексу «Заклад загальної 

середньої освіти І-ІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» імені А. Гарматюка 

Жмеринського району Вінницької області, керівник Жилінська Л.І.; 

Демчук Поліну, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Калинівського району Вінницької області, керівник Яцина М.В.; 

вихованців вокального ансамблю «Козачата» Джулинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Джулинської сільської ради Вінницької 

області, керівник Гончар Т.А.; 



учнів 4 класу Яришівської філії Комунального закладу «Заклад загальної 

середньої освіти - ліцей Лука-Мелешківської сільської ради Тиврівського району 

Вінницької області, керівник Заворотня Н.І.; 

вихованців гуртка «Калинове намисто» Державного навчального закладу 

«Професійний ліцей сфери послуг міста Хмільник» Вінницької області, керівник 

Волошина А.М.; 

вихованців ансамблю «Вишиванка» Клекотинської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Мурафської об’єднаної територіальної громади 

Шаргородського району Вінницької області, керівник Подоляк Л.П.; 

вихованців гуртка «Megadance» Клекотинської середньої загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Мурафської об’єднаної територіальної громади 

Шаргородського району Вінницької області, керівник Гандзюк О.М.; 

Крупляк Софію, вихованку Клекотинської середньої загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Мурафської об’єднаної територіальної громади 

Шаргородського району Вінницької області, керівник Куцолабська О.Й.; 

вихованців Навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний 

заклад – дошкільний навчальний заклад» Мурованокуриловецького району 

Вінницької області, керівник Країло О.А., Деренько Л.В.; 

вихованців зразкового ансамблю танцю «Шарм» Томашпільського Будинку 

дитячої творчості Вінницької області, керівник Олійник М.А.; 

вихованців зразкового фольклорно-етнографічного ансамблю 

«Вербиченька» Томашпільського Будинку дитячої творчості Вінницької області, 

керівник Синиця Л.В.; 

учнів Китайгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Іллінецької 

районної ради Вінницької області, керівник Байда О.П.; 

вихованців танцювального гуртка «Чобіток» навчально – виховного 

комплексу «Загальноосвітній навчальний  заклад – дошкільний  навчальний 

заклад» Мурованокуриловецького району Вінницької області, керівник Крук 

О.В.;  

вихованців гуртка «Веселі нотки» навчально – виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний  заклад – дошкільний  навчальний заклад» 

Мурованокуриловецького району Вінницької області, керівник Стелюк Н.Б.; 

Голуб Софію, ученицю Леухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Іллінецької районної ради Вінницької області, керівник Бурдейної Г.І.; 

Ампілогова Стаса, учня Леухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Іллінецької районної ради Вінницької області, керівник Бурдейної Г.І.; 

Марію Медяну, ученицю середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Літинського району Вінницької області, керівник Івацко Т.П.; 

учнів 3 класу Мурованокуриловецької загальноосвітньої санаторної школи-

інтернат І-ІІІ ступенів Вінницької обласної ради Вінницької області, керівник 

Стороженко В.П.; 

Ляховченка Андрія, учня опорного закладу освіти «Навчально-виховного 

комплексу «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів-гімназія № 2» 

Гніванської міської ради Тиврійського району Вінницької області, керівник 

Коваль О.І.; 



Римарь Крістіну, ученицю опорного закладу освіти «Навчально-виховного 

комплексу «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів-гімназія № 2» 

Гніванської міської ради Тиврійського району Вінницької області, керівник 

Коваль О.І.; 

Стужук Аліну, ученицю опорного закладу освіти «Навчально-виховного 

комплексу «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів-гімназія № 2» 

Гніванської міської ради Тиврійського району Вінницької області, керівник 

Коваль О.І.; 

Кравчук Маргариту, ученицю опорного закладу освіти «Навчально-

виховного комплексу «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів-гімназія 

№ 2» Гніванської міської ради Тиврійського району Вінницької області, керівник 

Коваль О.І.; 

Ткаченко Руслану, ученицю Опорного навчального закладу «Студенянська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Піщанського району Вінницької області, 

керівник Кордонська О.; 

вихованців хореографічного колективу «Акварель» Опорного навчального 

закладу «Студенянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Піщанського 

району Вінницької області, керівник Масна О.А.; 

Кравчука Марка, учня загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів міста Берестечко 

Горохівського району Волинської області, керівник Власюк Ю.В.; 

Самусь Артема, учня загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів міста Берестечко 

Горохівського району Волинської області, керівник Власюк Ю.В.; 

Данилюк Катерину, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів міста 

Берестечко Горохівського району Волинської області, керівник Власюк Ю.В.; 

Нестерук Анастасію, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів міста 

Берестечко Горохівського району Волинської області, керівник Власюк Ю.В.; 

Багнюк Марію, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів міста 

Берестечко Горохівського району Волинської області, керівник Власюк Ю.В.; 

Надашкевич Юлію, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів міста 

Берестечко Горохівського району Волинської області, керівник Власюк Ю.В.; 

Гашинського Владислава, вихованця вокально-хорового гуртка «Берізка» 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Бужани Горохівського району 

Волинської області, керівник Маєвський М.Х.; 

Грабовця Андрiя, учня фiлiї I-II ступенів села Грабове опорного закладу 

загальної середньої освіти I-III ступенiв «Свiтязький лiцей» Шацького району 

Волинської області, керівник Веремчук А.М.; 

вихованців «Народного художнього колективу» ансамблю танцю 

«Барвінок» закладу позашкільної освіти «Ковельський Палац учнівської молоді 

імені Івана Франка» міста Ковель Волинської області, керівник Ризванюк Л.В., 

Солоп М.В.; 

Нагорну Надію, вихованку Національної скаутської організації України 

Пласт, осередок Колки Опорного закладу навчально-виховного комплексу 

«Колківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей» Волинської області, 

керівник Нагорна О.В.; 



Сечку Дар’ю, вихованку гуртка сценічної майстерності «Super Star» 

Комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької 

міської ради» Волинської області, керівник Ярощук Я.О., Гуменюк Л.,В.; 

Бахматову Ольгу, вихованку гуртка сценічної майстерності «Super Star» 

Комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької 

міської ради» Волинської області, керівник Ярощук Я.О., Гуменюк Л.,В.; 

Черук Марічку, вихованку гуртка сценічної майстерності «Super Star» 

Комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької 

міської ради» Волинської області, керівник Ярощук Я.О., Гуменюк Л.,В.; 

Варцаб’юк Миколу, вихованку гуртка сценічної майстерності «Super Star» 

Комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької 

міської ради» Волинської області, керівник Ярощук Я.О., Гуменюк Л.,В.; 

Королюк Єлизавету, вихованку вокального ансамблю дівчат Комунального 

закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія №14 імені В. 

Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області» Волинської області, 

керівник Романюк О.О.; 

Марчук Марію, вихованку вокального ансамблю дівчат Комунального 

закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія №14 імені В. 

Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області» Волинської області, 

керівник Романюк О.О.; 

Пацюк Богуславу, вихованку вокального ансамблю дівчат Комунального 

закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія №14 імені В. 

Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області» Волинської області, 

керівник Романюк О.О.; 

Сенега Дарину, вихованку вокального ансамблю дівчат Комунального 

закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія №14 імені В. 

Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області» Волинської області, 

керівник Романюк О.О.; 

 

Шпілька Соломію, вихованку вокального ансамблю дівчат Комунального 

закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія №14 імені В. 

Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області» Волинської області, 

керівник Романюк О.О.; 

Фірчук Анну, вихованку вокального ансамблю дівчат Комунального закладу 

«Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія №14 імені В. Сухомлинського» 

Луцької міської ради Волинської області» Волинської області, керівник Романюк 

О.О.; 

Фурманюк Марію, вихованку вокального ансамблю дівчат Комунального 

закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія №14 імені В. 

Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області» Волинської області, 

керівник Романюк О.О.; 

вихованців гуртка «Коронація слова» Комунального закладу загальної 

середньої освіти «Луцький ліцей №28 Луцької міської ради» Волинської області, 

керівник Перцюк Г.М.; 

Карачевського Олександра, вихованця гуртка «Мистецтво слова» народного 

ансамблю спортивного танцю «Троянда» Палацу учнівської молоді міста Луцька 

Волинської області, керівник Турич Ю.М.; 



Кононович-Арцишевського Данила, вихованця гуртка «Мистецтво слова» 

народного ансамблю спортивного танцю «Троянда» Палацу учнівської молоді 

міста Луцька Волинської області, керівник Турич Ю.М.; 

вихованців комітету «Кругозір» учнівського самоврядування 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів селища міського типу Мар’янівка 

Горохівського району Волинської області, керівник Остап’юк З.А.; 

Матвійчук Марію, ученицю Павлівського ліцею Павлівської сільської ради 

Волинської області, керівник Хомін Н.М.; 

вихованців гуртка «Друзі» загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села 

Рованці Луцького району Волинської області, керівник Гордійчук Г.С. 

Рудь Дарину, вихованку зразкової літературно-драматичної студії 

«Симфонія слова» Навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – гімназія» міста Горохів Волинської області, керівник Бойко Л.О.; 

Бацмай Петра, вихованця зразкової літературно-драматичної студії 

«Симфонія слова» Навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – гімназія» міста Горохів Волинської області, керівник Бойко Л.О.; 

студентів 1-го курсу факультету філології та журналістики, спеціальності 

журналістика та міжкультурна комунікація Волинського національного 

університету імені Лесі Українки міста Луцька Волинської області, керівник 

Теребус О.Л., Склянчук А.О.; 

Матвійчук Марію, ученицю Павлівського ліцею Павлівської сільської ради 

Волинської області, керівник Хомін Н.М.; 

учнів Комунального закладу «Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» Дніпропетровської області; 

учнів 5 класу Славгородського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Славгородської селищної ради Синельниківського району 

Дніпроперовської області, керівник Марченко Н.В.; 

вихованців гуртка «СЯЙВО» Славгородського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Славгородської селищної ради Синельниківського району 

Дніпроперовської області, керівник Варава Т.А.; 

вихованців гуртка «Танцювальна мозаїка» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва» Петропавлівського 

району Дніпропетровська області, керівник Наймарк Л.В., Фоменко Ю.Д.; 

вихованців гуртка циркового мистецтва «Олімп» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва» 

Петропавлівського району Дніпропетровської області, керівник Наймарк Л.В., 

Фоменко Ю.Д.; 

учнів 11-Б класу учнівської організації «Барвограй» Магдалинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Дніпропетровської області, керівник 

Скиба К.О. Андрікевич Н.В.; 

Піцулу Марію, ученицю 7-В класу учнівської організації «Барвограй» 

Магдалинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Дніпропетровської 

області, керівник Скиба К.О., Дворник Т.М.; 



Борщенко Анну, ученицю 7-В класу учнівської організації «Барвограй» 

Магдалинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Дніпропетровської 

області, керівник Скиба К.О., Дворник Т.М.; 

вихованців «Хореографічного колективу «Павутина» Комунального 

закладу позашкільної освіти «Центру позашкільної освіти» Дніпропетровської 
обласної ради Дніпропетровської області, керівник Штепа І.В.; 

вихованців гуртка «Народний художній колектив» вокальної студії 

«Heartbeat» Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості міста 

Слов’янська Донецької області, керівник Петренко Г.М.; 

вихованців ансамблю танцю «Посмішка» Житомирського центру творчості 

дітей і молоді Житомирської області; 

вихованців вокальної студії «BEES» Комунального закладу Фастівського 

Центру позашкільної освіти Фастівської міської ради Київської області, керівник 

Гречіна Л.О.; 

вихованців ансамблю «Веселі бджілки» Комунального закладу 

Фастівського Центру позашкільної освіти Фастівської міської ради Київської 

області, керівник Гречіна Л.О.; 

вихованців гуртка «М’яка іграшка» Обухівського районного центру 

творчості дітей та юнацтва Київської області, керівник Топчій Н.М.; 

Коваленко Богдана, вихованця гуртка «Паперопластика» Комунального 

закладу Фастівської міської ради «Фастівський центр позашкільної роботи» 

Київської області, керівник Федій Н.М.; 

Кучерук Поліну, вихованку театру хореографічного мистецтва «My dance» 

Центру позашкільної освіти Броварського навчально-виховного об’єднання 

Київської області, керівник Шихабутдінова С.М.; 

Шихабутдінову Жанну, вихованку театру хореографічного мистецтва «My 

dance» Центру позашкільної освіти Броварського навчально-виховного 

об’єднання Київської області, керівник Шихабутдінова С.М.; 

Шихабутдінова Антона, вихованця театру хореографічного мистецтва «My 

dance» Центру позашкільної освіти Броварського навчально-виховного 

об’єднання Київської області, керівник Шихабутдінова С.М.; 

вихованців гуртка «Рушничок» Будинку дитячої та юнацької творчості 

Згурівського району Опорного загальноосвітнього навчального закладу 

Новоолександрівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Згурівського району 

Київської області, керівник Яременко Л.В.; 

вихованців народного вокального ансамблю «Алегро» Вишнівського ліцею 

«ІДЕАЛ» Києво-Святошинської районної ради Київської області, керівник 

Дзюба О.М.; 

вихованців зразкової театр - студії «Світла хвиля» Києво-Святошинського 

районного центру творчості молоді «Оберіг» міста Боярка Київської області, 

керівник Мельник Т.О.; 

вихованців клубу спортивного танцю «Ten Dance» Вишнівського ліцею 

«ІДЕАЛ» Києво-Святошинської районної ради Київської області, керівник 

Літвін А.О.; 



Шмагай Анастасію, вихованку гуртка «Паперопластика» Комунального 

закладу Фастівської міської ради «Фастівський центр позашкільної роботи» 

Київської області, керівник Федій Н.М.; 

учнів 2-А класу Броварського навчально-виховного об’єднання 

Броварської міської ради Київської області, керівник Пляскіна О.Г.; 

Астапенко Катерину, ученицю 4 класу загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Броварського навчально-виховного об’єднання Броварської міської 

ради Київської області, керівник Вальченко В.О.; 

Гончарову Софію, ученицю 4 класу загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Броварського навчально-виховного об’єднання Броварської міської ради 

Київської області, керівник Вальченко В.О.; 

Рясиченко Аліну, ученицю 4 класу загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Броварського навчально-виховного об’єднання Броварської міської ради 

Київської області, керівник Вальченко В.О.; 

Соломуху Діану, ученицю 4 класу загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Броварського навчально-виховного об’єднання Броварської міської ради 

Київської області, керівник Вальченко В.О.; 

Ярош Алісу, ученицю 4 класу загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Броварського навчально-виховного об’єднання Броварської міської ради 

Київської області, керівник Вальченко В.О.; 

вихованців гуртка «Рій «Козацька варта» Броварського навчально-

виховного об’єднання Броварської міської ради Київської області, керівник 

Птуха С.С.; 

Білоножко Єлизавету, вихованку вокального гуртка «Терція» Української 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим 

вивченням окремих предметів Обухівської районної ради Київської області, 

керівник Квачук О.І.; 

Савич Маргариту, вихованку вокального гуртка «Терція» Української 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим 

вивченням окремих предметів Обухівської районної ради Київської області, 

керівник Квачук О.І.; 

Денисюк Надію, вихованку вокального гуртка «Терція» Української 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим 

вивченням окремих предметів Обухівської районної ради Київської області, 

керівник Квачук О.І.; 

Етчегарай Елен, вихованку вокального гуртка «Терція» Української 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим 

вивченням окремих предметів Обухівської районної ради Київської області, 

керівник Квачук О.І.; 

Гараміту Софію, вихованку гуртка «Дитяче телебачення «1+2» 

Макарівського центру творчості дітей та юнацтва імені Данила Туптала 

Київської області, керівник Мельник Т.О.; 

Савенка Назара, вихованця гуртка «Дитяче телебачення «1+2» 

Макарівського центру творчості дітей та юнацтва імені Данила Туптала 

Київської області, керівник Мельник Т.О.; 



Омельченко Діану, вихованку гуртка «Дитяче телебачення «1+2» 

Макарівського центру творчості дітей та юнацтва імені Данила Туптала 

Київської області, керівник Мельник Т.О.; 

 

Степаненко Ярославу, вихованку гуртка «Дитяче телебачення «1+2» 

Макарівського центру творчості дітей та юнацтва імені Данила Туптала 

Київської області, керівник Мельник Т.О.; 

вихованців гуртка «Дизайнер» Центру дитячої та юнацької творчості 

Рокитнянського району Київської області, керівник Коваленко О.С.; 

вихованців студії спортивно-бального танцю «Етюд» Центру дитячої та 

юнацької творчості Рокитнянського району Київської області, керівник Боклан 

І.В.; 

вихованців хореографічного колективу сучасного естрадного танцю 

«Журавлинка» Центру дитячої та юнацької творчості Рокитнянського району 

Київської області, керівник Чудновська Р.Ю.; 

вихованців народного хореографічного ансамблю «Сонечко» Києво-

Святошинського районного центру творчості молоді «Оберіг» Київської області, 

керівник Дворак А.В.; 

Мельниченко Кіру, вихованку гуртка «Паперопластика» Комунального 

закладу Фастівської міської ради «Фастівський центр позашкільної роботи» 

Київської області, керівник Федій Н.М.; 

Некуй Поліну, вихованку гуртка «Паперопластика» Комунального закладу 

Фастівської міської ради «Фастівський центр позашкільної роботи» Київської 

області, керівник Федій Н.М.; 

учнів 8 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Броварського 

навчально-виховного об’єднання Київської області, керівник Шляхтиченко І.В.; 

Пасіченко Світлану, вихованку драматичного гуртка «Синій птах» 

Григорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Обухівського району 

Київської області, керівник Корніюк І.М.; 

Кисіль Анюту, вихованку драматичного гуртка «Синій птах» Григорівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Обухівського району Київської області, 

керівник Корніюк І.М.; 

вихованців творчого об´єднання «Веселка» Макарівського Центру 

творчості дітей та юнацтва імені Данила Туптала села Пашківка Київської 

області, керівник Маковська Г.О.; 

учнів 6 класу загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Броварського 

навчально-виховного об’єднання Київської області, керівник Кисіль С.В.; 

вихованців середньої групи «Народного художнього колективу» 

вокального об’єднання «Відлуння» Дитячого Центру позашкільної роботи 

Корабельного району міста Миколаєва, керівник Шевченко А.М.; 

вихованців «Зразкового художнього колективу» декоративно-ужиткового 

мистецтва «Родзинка» Дитячого Центру позашкільної роботи Корабельного 

району міста Миколаєва, керівник Івашкіна А.М.; 



вихованців «Зразкового художнього колективу» декоративно-ужиткового 

мистецтва «Натхнення» Дитячого Центру позашкільної роботи Корабельного 

району міста Миколаєва, керівник Радченко О.М.; 

вихованців ансамблю баяністів та акордеоністів Дитячого Центру 

позашкільної роботи Корабельного району міста Миколаєва, керівник 

Підрушняк Н.В.; 

вихованців гуртка літературної творчості «Альтанка» Дитячого Центру 

позашкільної роботи Корабельного району міста Миколаєва, керівник 

Паламарчук Н.М.; 

вихованців гуртка сучасного естрадного танцю «Dance Shoh» Дитячого 

Центру позашкільної роботи Корабельного району міста Миколаєва, керівник 

Білявська І.А.; 

вихованців учнівської республіки «Смарагд» Лупарівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Галицинівської сільської ради 

Вітовського району Миколаївської області, керівник Стеценко В.І.; 

«Покоління Z» (вихованці гуртка “Культура мови та спілкування») 

Доманівського Будинку дитячої творчості Доманівської селищної ради 

Миколаївської області, керівник Дудко Н.К.; 

вихованців гуртка «Історичне краєзнавство» Водяно-Лоринської філії 

Возсіятського ліцею Єланецького району Миколаївської області, керівник 

Філинюк Т.А.; 

вихованців гуртка «Сокіл Джура» Зеленоярського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Миколаївського району Миколаївської області, 

керівник Дудчик Н.М.; 

Петриняк Катерину, ученицю Кривобалківського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Миколаївської районної ради Миколаївської 

області, керівник Гордієнко Т.А.; 

Орел Ксенію, ученицю Кривобалківського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Миколаївської районної ради Миколаївської області, 

керівник Гордієнко Т.А.; 

Абакумова Анатолія, учня Кривобалківського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Миколаївської районної ради Миколаївської області, 

керівник Гордієнко Т.А.; 

вихованців «Gymnasiums stars» (гімназійні зірки) Новобузької гімназії 

загальноосвітнього навчального закладу ІІ-ІІІ ступенів Новобузької міської ради 

Миколаївської області, керівник Гриценко Т.В.; 

вихованців театрального мистецтва Врадіївського Будинку дитячої 

творчості Миколаївської області, керівник Тоніца М.Г.; 

вихованців гуртка «Театральний» Снігурівського будинку творчості дітей 

та юнацтва Снігурівської об’єднаної територіальної громади Миколаївської 

області, керівник Фалько О.М.; 

Гончаренко Катерину, ученицю Доманського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №1 Доманської селищної ради Миколаївської області, 

керівник Гуровська О.М.; 



Лисейко Анастасію, ученицю Доманського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №1 Доманської селищної ради Миколаївської області, 

керівник Гуровська О.М.; 

Степчук Сергія, учня Доманського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів №1 Доманської селищної ради Миколаївської області, керівник 

Гуровська О.М.; 

Маріян Сніжану, ученицю Доманського закладу загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів №1 Доманської селищної ради Миколаївської області, керівник 

Гуровська О.М.; 

Тостоп’ятенко Єлизавету, ученицю Доманського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Доманської селищної ради Миколаївської 

області, керівник Гуровська О.М.; 

Палісікус Єлизавету, ученицю Доманського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №1 Доманської селищної ради Миколаївської області, 

керівник Гуровська О.М.; 

 

Чумак Анну, ученицю Доманського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів №1 Доманської селищної ради Миколаївської області, керівник 

Гуровська О.М.; 

Тимченко Дарію, ученицю Доманського закладу загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів №1 Доманської селищної ради Миколаївської області, керівник 

Гуровська О.М.; 

Трофименко Софію, ученицю Доманського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №1 Доманської селищної ради Миколаївської області, 

керівник Гуровська О.М.; 

вихованців «Зразкового художнього колективу» «Арт-студія «Браво» 

Комунального закладу «Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості 

Полтавської міської ради» міста Полтави Полтавської області, керівник Зубенко 

С.В.; 

вихованців гуртка «Юний пластун» Володимирецького районного 

колегіуму Володимирецької районної ради Рівненської області, керівник 

Приходько О.В.; 

учнів закладу Малинівського навчально-виховного комплексу «Дошкільний 

навчальний заклад – загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів» Гощанського району 

Рівненської області, керівник Садова С.Ю.; 

Миронець Вікторію, вихованку гуртка «Історико-краєзнавчий» Поліської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Березнівського району Рівненської області, 

керівник Дзюбук О.І.; 

вихованців гуртка «Вокальне мистецтво» Городецького навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Володимирецького району Рівненської області, керівник 

Кічола Г.П.; 

вихованців колективу «Берегинька» Городецького навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Володимирецького району Рівненської області, керівник Кічола Г.П.; 



вихованців гуртка «Промінь надії» Костопільського будинку школярів та 

юнацтва Костопільської районної ради Рівненської області, керівник Тивонюк 

О.М.; 

Мохначук Каріну, вихованку Зразкової студії естрадного співу «Юність» 

Здолбунівського районного центру творчості дітей та юнацтва Рівненської 

області, керівник Така М.П.; 

Рачковську Ангеліну, вихованку Зразкової студії естрадного співу 

«Юність» Здолбунівського районного центру творчості дітей та юнацтва 

Рівненської області, керівник Така М.П.; 

вихованців гуртка «Хоровий спів» Семидубського ліцею Дубенської 

районної ради Рівненської області, керівник Пшенична Я.С.; Березюк Н.К.; 

учнів 5-А класу Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №22 

Рівненської міської ради Рівненської області, керівник Муха О.О.; 

вихованців ансамблю сучасного танцю «Феєрія» Костопільського будинку 

школярів та юнацтва Костопільської районної ради Рівненської області, керівник 

Шпак М.М.; 

вихованців хореографічного ансамблю «Натхнення» Костопільського 

будинку школярів та юнацтва Костопільської районної ради Рівненської області, 

керівник Ясенчук І.М.; 

вихованців гуртка військово - патріотичного виховання «Джура» 

Антонівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Володимирецької районної 

ради Рівненської області, керівник Довбенюк О.О.; 

вихованців зразкового лялькового театру «У світі казок» Березнівської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 Березнівської районної ради 

Рівненської області, керівник Цапук О.В.; 

вихованців гурту «Козачата» Березнівської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів №2 Березнівської районної ради Рівненської області, керівник Цапук 

О.В.; 

вихованців зразкового ансамблю пісні і танцю «Поліські візерунки» 

Березнівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 Березнівської районної 

ради Рівненської області, керівник Цапук О.В.; 

вихованців учнівського самоврядування Зірненської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Березнівської районної ради Рівненської області, керівник 

Славинська Т.І.; 

учнів 11 класу Поліської загальноосвітньої школи I-III ступенів 

Березнівського району Рівненської області, керівник Сидорчук В.Ф.; 

учнів 10-А класу Великоцепцевицької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Володимирецького району Рівненської області, керівник Павлюк В.П.; 

вихованців фотогуртка Опорного закладу Демидівського ліцею 

Демидівської селищної ради Рівненської області, керівник Скоропадський Ю.А.; 

вихованців вокального ансамблю «Калиновий цвіт» Опорного закладу 

Демидівського ліцею Демидівської селищної ради Рівненської області, керівник 

Карпюк О.В.; 



вихованців гуртка «Калинонька» Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Сарненський професійний аграрний ліцей» Рівненської 

області, керівник Власюк Т.В.; 

лідерів учнівського самоврядування «Соняшник» Мильчанської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Дубенського району Рівненської області, 

керівник Сорока Р.М.; 

вихованців гуртка «Хоровий спів» Семидубського ліцею Дубенської 

районної ради Рівненської області, керівник Пшенична Я.С., Березюк Н. К.; 

Костючок Наталію, вихованку Молодіжного клубу села Бережки 

Дубровицького району Рівненської області, керівник Чмуневич Н.М.; 

Олексійовець Валерію, вихованку молодіжного клубу села Бережки 

Дубровицького району Рівненської області, керівник Чмуневич Н.М.; 

Павлюк Дарину, ученицю Уїздецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Здолбунівської районної ради Рівненської області, керівник Солончук К.Р.; 

Учнів 5 - го класу Підзамчівського ліцею Радивилівської міської ради 

Рівненської області, керівник Мельничук Т.М.; 

вихованців «Учнівського колективу школи» Новоселівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Млинівської селищної ради Рівненської 

області, керівник Ярощук Т.Г.; 

Генову Єву, ученицю Костопільської загальноосвітньої школи №3 I-III 

ступенів Костопільської районної ради Рівненської області, керівник Мельник 

А.А.; 

вихованців колектив-хору «Райдуга» Рівненської загальноосвітньої школи 

№ 23 Рівненської області, керівник Фурман Р.П.; 

вихованців вокального гуртка «Future» Рафалівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Володимирської районної ради Рівненської області, 

керівник Антонюк К.В.; 

вихованців гуртка «Танцювального колективу «Гармонія» Комунального 

закладу «Острозький районний Будинок школяра» Рівненської області, керівник 

Волощенко О.П.; 

вихованців вокального ансамблю «Веселі нотки» Комунального закладу 

«Степанський Будинок дітей та молоді» Сарненського району Рівненської 

області, керівник Тимейчук Ю.В.; 

Пальчинську Поліну, вихованку театрального гуртка «Мозаїка» 

Попівського навчально - виховного Комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-Дошкільний навчальний заклад» Конотопської районної ради Сумської 

області, керівник Бунак В.О.; 

вихованців Духанівського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» 

Конотопської районної ради Сумської області, Сонцева К.М.; 

вихованців колективу «Dance Club» Тулущанського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Конотопського району Сумської області, керівник Кисільова Ю.С.; 

вихованців колективу «Калинонька» Великосамбірського навчально – 



виховного комплексу «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів–дошкільний 

навчальний заклад» Конотопського району Сумської області, керівник 

Суховєєва О.І.; 

учнів В'язівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Конотопського району Сумської 

області, керівник Жигир Ю.В.; 

учнів 1-4 класів Юрівського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Конотопського району Сумської області, керівник Касіч О.О.; 

вихованців хореографічного гуртка «Браво» Бочечківського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний 

навчальний заклад» Бочечківської сільської ради Конотопського району 

Сумської області, керівник Хильченко Ю.М.; 

учнів Козацького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Бочечківської сільської 

ради Конотопського району Сумської області, керівник Соколовська О. М.; 

Кулик Анастасію, вихованку гуртка вокального співу Комунального 

закладу позашкільної освіти «Мистецька школа» Буринської міської ради 

Сумської області, керівник Василенко С.В.; 

вихованців лялькового гуртка «Казка» Сумського районного Будинку 

дітей та юнацтва Сумської області, керівник Федірко І.С.; 

вихованців учнівського самоврядування Комунального закладу Сумської 

міської ради – Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Сумської області, керівник Штика С.В.; 

вихованців гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» Сумського міського 

Центру науково-технічної творчості молоді Сумської області, керівник 

Дмитренко Т.В.; 

вихованців «Зразкового художнього колективу» Дитячого музичного театру 

«Дзвіночок» Комунального закладу Сумського Палацу дітей та юнацтва 

Сумської області, керівник Пянкова І.В.; 

Марусиченко Оксану, вихованку гуртка «Художнє слово» Сумського 

фахового медичного коледжу Сумської області, керівник Верхова А.І.; 

Новосьолову Юлію, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості 

Великописарівської районної ради Сумської області, керівник Курило С.М.; 

вихованців вокального колективу «Дзвіночки» Комунального закладу 

«Недригайлівського будинку дитячої та юнацької творчості» Недригайлівської 

селищної ради Сумської області, керівник Павленко Л.А.; 

вихованців гуртка «Музична мозаїка» Комунального закладу позашкільної 

освіти «Центр дитячої та юнацької творчості» Дубов’язівської селищної ради 

Конотопського району Сумської області, керівник Грибовод А.О.; 

вихованців колективу «Дзвіночок» Лебедівського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Дубов’язівської селищної ради Конотопського району Сумської області, 

керівник Веремій С.Г.; 

вихованців колективу «Маленькі патріоти» Салтиківського навчально-



виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільного 

навчального закладу Дубов`язівської селищної ради Конотопського району 

Сумської області, керівник Скакун Т.С.; 

вихованців колективу «Росинка» Салтиківського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний 

заклад» Дубов`язівської селищної ради Конотопського району Сумської області, 

керівник Рябченко Л.В.; 

вихованців колективу «Радість» Салтиківського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільного навчального 

закладу» Дубов`язівської селищної ради Конотопського району Сумської 

області, керівник Рагозіна В.О.; 

вихованців гуртка «Спортивно-бальна хореографія» Комунального закладу 

позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької творчості» Дубов’язівської 

селищної ради Конотопського району Сумської області, керівник Васюта А.О.; 

вихованців колективу «Росинка» Шпотівської філії Дубов’язівського 

навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа І – ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Конотопського району Сумської області, 

керівник Борисенко С.О.; 

вихованців Будинку дитячої та юнацької творчості Великописарівської 

районної ради Сумської області, керівник Курило С.М.; 

вихованців вокального ансамблю «Bloom Vox» Глухівського міського 

центру позашкільної освіти Сумської області, керівник Власенко О.Ю.; 

вихованців гуртка «Дзвіночки» Сопицького навчально-виховного 

комплексу: загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів дошкільного навчального 

закладу «Дзвіночок» Глухівської районної ради Сумської області, керівник 

Зубкова Н.О.; 

Тарасенко Романа, вихованця гуртка «Фітодизайн» Комунального закладу 

Сумської міської ради – Сумський міський центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді Сумської області, керівник Лаптєва Л.В.; 

вихованців гуртка «Hand made студія» Комунального закладу Сумської 

міської ради – Сумського міського центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Сумської області, керівник Машкіна С.С.; 

вихованців Зразкового творчого телевізійного обєднання «Ми плюс «Кон-

такт»  Конотопського Центру дитячої та юнацької творчості Сумської області, 

керівник Платонов О.І.; 

вихованців Зразкового вокального колективу «До-Мі-Соль-ка» 

Конотопського Центру дитячої та юнацької творчості Сумської області; 

вихованців колективу «Надія» Дубов’язівського навчально-виховного 

комплексу «Спеціалізована школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Дубов’язівської селищної ради Конотопського району Сумської області, 

керівник Попович О.М.; 

вихованців театрального гуртка «Буратіно» Славгородської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Краснопільської районної ради Сумської 

області, керівник Палюченко Н. Є.; 



вихованців хореографічного колективу «Доміно» Центру дитячої та 

юнацької творчості Краснопільської селищної ради Сумської області, керівник 

Гриценко С.М.; 

Древаль Миколу, учня Лебединської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№5 Сумської області, керівник Борисюк А.С.; 

вихованців колективу «Перлинки» Лебединської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №5 Сумської області, керівник Шелепова Л.П.; 

вихованців колективу «Серце Патріота» Лебединської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №5 Сумської області, керівник Борисюк А.С.; 

Даш Вікторію, ученицю Лебединської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №3 Лебединської міської ради Сумської області, керівник Загребельна 

Т.В.; 

Бруслик Ольгу, вихованку гуртка вокального співу Комунального 

багатопрофільного закладу позашкільної освіти «Мистецька школа» Буринської 

міської ради Сумської області, керівник Рябоконь О.В.; 

вихованців зразкової вокальної студії «Перлина» Комунального закладу 

позашкільної освіти «Палац дітей та юнацтва» Тростянецької міської ради 

Сумської області, керівник Будник О. С.; 

Петриченко Каріну, вихованку гуртка «Інструментальний супровід» 

Комунального багатопрофільного закладу позашкільної освіти «Мистецька 

школа» Буринської міської ради Сумської області, керівник Кириленко Т.І.; 

вихованців вокального ансамблю «Пролісок» Охтирської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Охтирської міської ради Сумської 

області, керівник Приходько В.І.; 

вихованців гуртка «Дивограй» Роменської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів №6 Сумської області, керівник Музика І.В.; 

Сталинську Ану-Марію, вихованку гуртка «Літературні читання» 

Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Охтирської міської ради 

Сумської області, керівник Демешко Л.С; 

Шудрика Андрія, учня Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 1 Охтирської міської ради Сумської області, керівник Савченко О.А; 

учнів 9 класу Охтирської загальноосвітньої школи I-III ступенів №4 імені 

Остапа Вишні Охтирської міської ради Сумської області, керівник Вовк А.І.; 

учнів Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Охтирської 

міської ради Сумської області, керівник Вашева Г.А. 

вихованців гуртка «Креативне рукоділля» Комунального закладу 

позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької творчості» Новослобідської 

сільської ради Путивльського району Сумської області, керівник Грідіна Т.Л.; 

вихованців гуртка «Співаночки» Комунального закладу позашкільної 

освіти «Центр дитячої та юнацької творчості»  Новослобідської сільської ради 

Путивльського району Сумської області, керівник Яновська Т.В.; 

учнів 7 класу Князівського навчально-виховного комплексу 

загальноосвітньої школи I-II ступенів - дошкільного навчального закладу 

Новослобідської сільської ради Путивльського району Сумської області, 

керівник Русакова М.І.; 



учнів 1 класу Князівського навчально-виховного комплексу: 

загальноосвітньої школи I-II ступенів - дошкільного навчального закладу 

Новослобідської сільської ради Путивльського району Сумської області, 

керівник Осташова О.В.; 

учнів 5 класу Князівського навчально-виховного комплексу: 

загальноосвітньої школи I-II ступенів - дошкільного навчального закладу 

Новослобідської сільської ради Путивльського району Сумської області, 

керівник Шульгіна С.І.; 

вихованців гуртка «Хореографічний» Комунального закладу позашкільної 

освіти «Центр дитячої та юнацької творчості»  Новослобідської сільської ради 

Путивльського району Сумської області, керівник Соколова А.В.; 

вихованців дитячого театру Вільшанської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Вільшанської сільської ради Недригайлівського району Сумської 

області, керівник Тимченко Н.В.; 

вихованців гуртка «Дівочий хор» Степанівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Степанівської селищної ради Сумського району Сумської області, 

керівник Афанасьєва Л.І.; 

Будніка Антона, учня Боромлянського навчально-виховного комплексу: 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – дошкільного навчального закладу 

Боромлянської сільської ради Тростянецького району Сумської області, керівник 

Гашута Н.І.; 

Гуру Ангеліну, ученицю Боромлянського навчально-виховного 

комплексу: загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – дошкільного навчального 

закладу Боромлянської сільської ради Тростянецького району Сумської області, 

керівник Гашута Н.І.; 

Лазебну Анну, ученицю Боромлянського навчально-виховного комплексу: 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – дошкільного навчального закладу 

Боромлянської сільської ради Тростянецького району Сумської області, керівник 

Гашута Н.І.; 

вихованців гуртка «Хореографічний» Лебединського центру позашкільної 

освіти Лебединської міської ради Сумської області, керівник Федірко С.О., 

Усенко І.О.; 

вихованців Охтирського міського центру позашкільної освіти - Малої 

академії наук учнівської молоді Сумської області, керівник Бездрабко Н.М.; 

вихованців вокального колективу «Сузір’я» Комунального закладу 

«Середино-Будський Центр дитячої та юнацької творчості Середино-Будської 

районної ради Сумської області», керівник Ступак С.В.; 

вихованців гуртка «Народний театральний колектив «Дзеркало» 

Комунальної організації «Шосткинський міський центр естетичного виховання 

Шосткинської міської ради Сумської області», керівник Разломова С.П., 

Коваленко В.О; 

Спотара Павла, учня Роменської загальноосвітньої школи I-III ступенів №4 

Роменської міської ради Сумської області, керівник Карпенко А.Б.; 

Моргуна Едуарда, учня 9 класу Есманьської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Глухівської районної ради Сумської області, керівник Моргун М.С.; 



учнів 5 – 6 класів Комунального закладу Шалигинської селищної ради 

«Соснівський навчально – виховний комплекс: загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів дошкільний навчальний заклад «Теремок» Глухівського району 

Сумської області, керівник Солдатенко С.М.; 

учнів Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 імені Р.К. 

Рапія Охтирської міської ради Сумської області, керівник Глушенко Н.М.; 

вихованців гуртка «Майстерня ведучого» Комунального закладу 

Путивльської районної ради Сумської області – районного центру позашкільної 

роботи, керівник Новікова О.В.; 

вихованців Роменського центу позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю імені Івана Кавалерідзе Сумської області, керівник 

Васюта О.В.; 

вихованців гуртка «Веселі аніматори» Комунального позашкільного 

закладу Білопільської міської ради «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Сумської області, керівник Чумаченко Т.О., Єфіменко О. М.; 

вихованців гуртка «Hand made студія» Сумської міської ради - Сумського 

міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Сумської 

області, керівник Машкіна С.С.; 

вихованців студії дитячого телебачення MÓW PRODUCTION 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості», керівник Курукіна Т.І., Лихошерст Є.П.; 

Дурачєвську Валерію, члена Красноградської районної асоціації 

старшокласників «Сузір’я» Харківської області;  

учнів 4 класу Іванівського навчально-виховного комплексу Центру 

позашкільної освіти Чкаловської селищної ради Чугуївського району Харківська 

області, керівник Кузнецова І.Л.; 

Стороженко Мирославу, вихованку вокального гурту «Співограй» 

Первомайського будинку дитячої та юнацької творчості Первомайської міської 

ради Харківської області, керівник Рязанова Н.В.; 

вихованців вокального гурту «Співограй» Первомайського будинку 

дитячої та юнацької творчості Первомайської міської ради Харківської області, 

керівник Потапова Ю.О.; 

Булах Софію, вихованку дуету «оnLine» гуртка «Вокально – естрадний 

колектив «Дитячий час» Балаклійського Центру Дитячої та юнацької творчості 

Балаклійської районної ради Харківської області, керівник Рянська Г.О.; 

Біленко Катерину, вихованку дуету «оnLine» гуртка «Вокально – 

естрадний колектив «Дитячий час» Балаклійського Центру Дитячої та юнацької 

творчості Балаклійської районної ради Харківської області, керівник Рянська 

Г.О.; 

учнів Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Ізюмської 

міської ради Харківської області, керівник Макаренко Ю.О.; 

вихованців гуртка «Рідний край» Краснокутського центру дитячої та 

юнацької творчості Харківської області,керівник Калініченко М.М.; 



вихованців гуртка театрального мистецтва Близнюківського Будинку 

дитячої та юнацької творчості Близнюківської районної державної адміністрації 

Харківської області, керівник Волкова К.В.; 

вихованців Окружного опорного закладу «Борівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №1» Борівської районної ради Харківської області, керівник 

Кашпор Н.Є.;  

вихованців гуртка «Вокальний спів» Колектив «Чарівні перлинки» 

Комунального закладу «Валківський районний Будинок дитячої та юнацької 

творчості Валківської районної ради Харківської області», керівник Дудка С.В.; 

вихованців гуртка «Вокальний спів» Комунального закладу «Валківський 

районний Будинок дитячої та юнацької творчості Валківської районної ради 

Харківської області», керівник Дудка С.В.; 

вихованців гуртка «Естрадний спів» Комунального закладу «Валківський 

районний Будинок дитячої та юнацької творчості Валківської районної ради 

Харківської області», керівник Іллющенко Л.М.; 

учнів Мечниківського навчально-виховного комплексу (загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) Дворічанської районної 

ради Харківської області, керівник Буравкова О.І.; 

учнів Мечниківського навчально-виховного комплексу (загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) Дворічанської районної 

ради Харківської області, керівник Смігунова Р.В.; 

вихованців «Юний захисник Вітчизни» Дворічанського Центру дитячої та 

юнацької творчості Харківської області, керівник Должанський І.А.; 

учнів 3 класу комунального закладу «Шебелинська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів Зміївської районної ради Харківської області», керівник Берченко 

О.О.; 

учнів 7-Б класу Комунального закладу «Таранівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів імені Героїв-широнінців Зміївської районної ради 

Харківської області», керівник Олійник Н.М.; 

учнів Комунального закладу «Геніївська загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів імені Героя Радянського Союзу І.І.Протопопова» Зміївського району 

Харківської області, керівник Ковальова О.В.; 

учнів 11 класу Комунального закладу «Шелудьківський ліцей імені Героя 

Радянського Союзу Юхима Єгоровича Кравцова Зміївської районної ради 

Харківської області», керівник Влащенко Н.В., Хряк Т.І.; 

учнів Комунального закладу «Геніївська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів Зміївської районної ради Харківської області», керівник Гордієнко 

В.М.; 

Дубовик Софію, вихованку учнівського самоврядування «Шкільна 

республіка» Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Ізюмської 

міської ради Харківської області, керівник Склярова І.В.; 

Пігареву Аліну, ученицю Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№10 Ізюмської міської ради Харьківської області, керівник Галицька Н.А.; 



Головка Богдана, вихованця гуртка «Театр ляльок» Красноградського 

районного центру позашкільної освіти Красноградської районної ради 

Харківської області, керівник Іванова А.Д.; 

Гречко Марію, вихованку гуртка «Театр ляльок» Красноградського 

районного центру позашкільної освіти Красноградської районної ради 

Харківської області, керівник Іванова А.Д.; 

учнів 2-А класу Красноградського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів №1 імені О. І. Копиленка Красноградської районної ради Харківської 

області, керівник Стадник С.В.; 

учнів 5-А класу Красноградського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів №1 імені О. І. Копиленка Красноградської районної ради Харківської 

області, керівник Гайдук С.А.; 

учнів 3 класу Зорянського закладу загальної середньої освіти І – ІІ ступенів 

Красноградської районної ради Харківської області, керівник Руденко С.В.; 

учнів 1-4 класу Петрівського навчально-виховного комплексу (заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів - заклад дошкільної освіти) 

Красноградської районної ради Харківської області, керівник Нікішина Г.С.; 

учнів 7 класу Петрівського навчально-виховного комплексу (заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів - заклад дошкільної  освіти) 

Красноградської районної ради Харківської області, керівник Тимченко О.І.; 

учнів 4 класу Хрестищенського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Красноградської районної ради Харківської області, керівник Таран 

В.І.; 

Реву Софію, ученицю Куп’янського навчально - виховного комплексу №2 

Куп’янської міської ради Харківської області, керівник Руденко О.М.; 

Іванчеко Діану, ученицю Куп’янського навчально - виховного комплексу 

№2 Куп’янської міської ради Харківської області, керівник Руденко О.М.; 

Турко Вікторію, ученицю Куп’янського навчально - виховного комплексу 

№2 Куп’янської міської ради Харківської області, керівник Руденко О.М.; 

Тарасова Олексія, учня Куп’янського навчально - виховного комплексу №2 

Куп’янської міської ради Харківської області, керівник Руденко О.М.; 

 Щербань Єлизавету, ученицю Куп’янського навчально - виховного 

комплексу №2 Куп’янської міської ради Харківської області, керівник Руденко 

О.М.; 

Оболонського Андрія, учня Куп’янського навчально - виховного 

комплексу №2 Куп’янської міської ради Харківської області, керівник Корнілова 

Н.М.; 

Акм Саїфур Вікторія, учениця Куп’янського навчально - виховного 

комплексу №2 Куп’янської міської ради Харківської області, керівник Корнілова 

Н.М.; 

Динисюк Олесю, ученицю Куп’янського навчально - виховного комплексу 

№2 Куп’янської міської ради Харківської області, керівник Корнілова Н.М.; 

Миргородську Софію, ученицю Куп’янського навчально - виховного 

комплексу №2 Куп’янської міської ради Харківської області, керівник Корнілова 

Н.М.; 



Григоренко Єлизавету, ученицю Куп’янського навчально - виховного 

комплексу №2 Куп’янської міської ради Харківської області, керівник Корнілова 

Н.М.; 

 Шармова Ібрагіма, учня Куп’янського навчально - виховного комплексу №2 

Куп’янської міської ради Харківської області, керівник Корнілова Н.М.; 

Марченко Карину, ученицю Куп’янського навчально - виховного 

комплексу №2 Куп’янської міської ради Харківської області, керівник Штефан 

А.В.; 

Бондаренко Карину, ученицю Куп’янського навчально - виховного 

комплексу №2 Куп’янської міської ради Харківської області, керівник Штефан 

А.В.; 

Авдеєнко Наталю, ученицю Куп’янського навчально - виховного 

комплексу №2 Куп’янської міської ради Харківської області, керівник Штефан 

А.В.; 

Іванченко Ірину, ученицю Куп’янського навчально - виховного комплексу 

№2 Куп’янської міської ради Харківської області, керівник Штефан А.В.; 

Григоренко Євгенію, ученицю Куп’янського навчально - виховного 

комплексу №2 Куп’янської міської ради Харківської області, керівник Штефан 

А.В.; 

 Мумінову Карину, ученицю Куп’янського навчально - виховного комплексу 

№2 Куп’янської міської ради Харківської області, керівник Штефан А.В.; 

вихованців 1 класу Курилівського ліцею Куп’янської районної ради 

Харківської області села Курилівка - 1 військове містечко Куп’янського району 

Харківської області, керівник Костенко В.І.; 

Ігнатьєва Тимура, учня Грушівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Куп’янської районної ради Харківської області, керівник Козир Р.М.; 

Шабанову Богдану, ученицю Грушівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Куп’янської районної ради Харківської області, керівник Козир Р.М.; 

Сєднєву Ілону, ученицю Грушівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Куп’янської районної ради Харківської області, керівник Козир Р.М.; 

Зубкову Крістіну, ученицю Грушівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Куп’янської районної ради Харківської області, керівник Козир Р.М.; 

Мелешко Крістіну, ученицю Грушівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Куп’янської районної ради Харківської області, керівник Козир Р.М.; 

Ніколаєнко Ольгу, ученицю Грушівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Куп’янської районної ради Харківської області, керівник Козир Р.М.; 

Аверину Дар'ю, ученицю Грушівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Куп’янської районної ради Харківської області, керівник Козир Р.М.; 

Корха Артема, учня Грушівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Куп’янської районної ради Харківської області, керівник Козир Р.М.; 

Медкову Дар'ю, ученицю Грушівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Куп’янської районної ради Харківської області, керівник Козир Р.М.; 

Крапивницьку Людмилу, ученицю Грушівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області, керівник Козир Р.М.; 



Болдіжар Станіславу, ученицю 6 класу Орільської філії Комунального 

закладу «Орільський ліцей» Лозівської районної ради Харківської області, 

керівник Сорокіна В.А.; 

Кироиченко Вікторію, ученицю 6 класу Орільської філії Комунального 

закладу «Орільський ліцей» Лозівської районної ради Харківської області, 

керівник Сорокіна В.А.; 

Дядик Мілану, ученицю 6 класу Орільської філії Комунального закладу 

«Орільський ліцей» Лозівської районної ради Харківської області, керівник 

Сорокіна В.А.; 

Мірсков Єлизар, учня 6 класу Орільської філії Комунального закладу 

«Орільський ліцей» Лозівської районної ради Харківської області, керівник 

Сорокіна В.А.; 

Корженевську Поліну, ученицю 6 класу Орільської філії Комунального 

закладу «Орільський ліцей» Лозівської районної ради Харківської області, 

керівник Сорокіна В.А.; 

Грибкову Ксенію, ученицю 6 класу Орільської філії Комунального закладу 

«Орільський ліцей» Лозівської районної ради Харківської області, керівник 

Сорокіна В.А.; 

Пилипенка Ярослава, учня 6 класу Орільської філії Комунального закладу 

«Орільський ліцей» Лозівської районної ради Харківської області, керівник 

Сорокіна В.А.; 

Оберемок Івана, учня 6 класу Орільської філії Комунального закладу 

«Орільський ліцей» Лозівської районної ради Харківської області, керівник 

Сорокіна В.А.; 

Маханець Ладу, ученицю 6 класу Орільської філії Комунального закладу 

«Орільський ліцей» Лозівської районної ради Харківської області, керівник 

Сорокіна В.А.; 

Ганненко Анну, ученицю 6 класу Орільської філії Комунального закладу 

«Орільський ліцей» Лозівської районної ради Харківської області, керівник 

Сорокіна В.А.; 

Большак Сніжану, ученицю 3 класу Орільської філії Комунального закладу 

«Орільський ліцей» Лозівської районної ради Харківської області, керівник 

Сорокіна В.А.; 

Галкіну Аліну, ученицю 3 класу Орільської філії Комунального закладу 

«Орільський ліцей» Лозівської районної ради Харківської області, керівник 

Сорокіна В.А.; 

Гуртенко Івана, учня 3 класу Орільської філії Комунального закладу 

«Орільський ліцей» Лозівської районної ради Харківської області, керівник 

Сорокіна В.А.; 

Джугала Віктора, учня 3 класу Орільської філії Комунального закладу 

«Орільський ліцей» Лозівської районної ради Харківської області, керівник 

Сорокіна В.А.; 

Журавель Олександру, ученицю 3 класу Орільської філії Комунального 

закладу «Орільський ліцей» Лозівської районної ради Харківської області, 

керівник Сорокіна В.А.; 



Красовську Дар’ю, ученицю 3 класу Орільської філії Комунального 

закладу «Орільський ліцей» Лозівської районної ради Харківської області, 

керівник Сорокіна В.А.; 

Тарасову Дар’ю, ученицю 3 класу Орільської філії Комунального закладу 

«Орільський ліцей» Лозівської районної ради Харківської області, керівник 

Сорокіна В.А.; 

Леська Даніїла, учня 3 класу Орільської філії Комунального закладу 

«Орільський ліцей» Лозівської районної ради Харківської області, керівник 

Сорокіна В.А.; 

Лобача Назара, учня 3 класу Орільської філії Комунального закладу 

«Орільський ліцей» Лозівської районної ради Харківської області, керівник 

Сорокіна В.А.; 

Новицького Володимира, учня 3 класу Орільської філії Комунального 

закладу «Орільський ліцей» Лозівської районної ради Харківської області, 

керівник Сорокіна В.А.; 

Стрєлкову Дар’ю, ученицю 3 класу Орільської філії Комунального закладу 

«Орільський ліцей» Лозівської районної ради Харківської області, керівник 

Сорокіна В.А.; 

Терехову Аліну, ученицю 3 класу Орільської філії Комунального закладу 

«Орільський ліцей» Лозівської районної ради Харківської області, керівник 

Сорокіна В.А.; 

Троян Соф’ю, ученицю 3 класу Орільської філії Комунального закладу 

«Орільський ліцей» Лозівської районної ради Харківської області, керівник 

Сорокіна В.А; 

Яремія Нікіту, учня 3 класу Орільської філії Комунального закладу 

«Орільський ліцей» Лозівської районної ради Харківської області, керівник 

Сорокіна В.А; 

Ярмак Світлану, ученицю 3 класу Орільської філії Комунального закладу 

«Орільський ліцей» Лозівської районної ради Харківської області, керівник 

Сорокіна В.А; 

Єричева Єгора, учня 2 класу Орільської філії Комунального закладу 

«Орільський ліцей» Лозівської районної ради Харківської області, керівник 

Сорокіна В.А; 

учнів 6-В класу Комунального закладу «Близнюківський ліцей 

Близнюківської районної ради Харківської області», керівник Панасовська І.П.; 

учнів 5-А класу Комунального закладу «Близнюківський ліцей 

Близнюківської районної ради Харківської області», керівник Мисік М.О.; 

Кривонос Анастасію, вихованку гуртка «Екологічна варта» Комунального 

закладу «Близнюківський ліцей Близнюківської районної ради Харківської 

області», керівник Палагута В.В.; 

Протасова Дениса, вихованця гуртка «Екологічна варта» Комунального 

закладу «Близнюківський ліцей Близнюківської районної ради Харківської 

області», керівник Палагута В.В.; 

вихованців Комунального закладу «Шатівський ліцей» Лозівської міської 

ради Харківської області, керівник Савченко О.П.; 



вихованців гуртка «Поетика» Комунального закладу «Лозівський ліцей 

№1» Харківської області, керівник Лебединська О.І.; 

вихованців гуртка «Козачата» Царедарівської філії Комунального закладу 

«Миролюбівський ліцей» Лозівської міської ради Харківської області, керівник 

Акименко В.М.; 

Снісаренко Юлію, ученицю Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 2 Ізюмської міської ради Харківської області, керівник Тертична 

С.С.; 

Гарбузюка Едуарда, учня Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 2 Ізюмської міської ради Харківської області, керівник Тертична С.С.; 

вихованців гуртка «Психологія» Ізюмського центру дитячої та юнацької 

творчості Ізюмської міської ради Харківської області, керівник Рогуліна О.В.; 

Нестеренко Дмитра, учня Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 5 Ізюмської міської ради Харківської області, керівник Живолуп О.С., Кочура 

М.Є., Полівода Н.В.; 

 Загнойко Катерину, ученицю Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 5 Ізюмської міської ради Харківської області, керівник Живолуп 

О.С., Кочура М.Є., Полівода Н.В.; 

Козиреву Марію, ученицю Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 5 Ізюмської міської ради Харківської області, керівник Живолуп 

О.С., Кочура М.Є., Полівода Н.В.; 

Скрипник Міхаїла, учня Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 5 Ізюмської міської ради Харківської області, керівник Живолуп О.С., Кочура 

М.Є., Полівода Н.В.; 

Романову Анастасію, ученицю Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 5 Ізюмської міської ради Харківської області, керівник Живолуп 

О.С., Кочура М.Є., Полівода Н.В.; 

Савченко Альбіну, ученицю Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 5 Ізюмської міської ради Харківської області, керівник Живолуп 

О.С., Кочура М.Є., Полівода Н.В.; 

Скрипник Аліну, ученицю Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 5 Ізюмської міської ради Харківської області, керівник Живолуп 

О.С., Кочура М.Є., Полівода Н.В.; 

Щетініну Марію, ученицю Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 5 Ізюмської міської ради Харківської області, керівник Живолуп 

О.С., Кочура М.Є., Полівода Н.В.; 

Душину Анну, ученицю Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 5 Ізюмської міської ради Харківської області, керівник Живолуп О.С., Кочура 

М.Є., Полівода Н.В.; 

Машкову Поліну, ученицю Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 5 Ізюмської міської ради Харківської області, керівник Живолуп 

О.С., Кочура М.Є., Полівода Н.В.; 

учнів 3-7 класів Куп’янської гімназії №2 Куп’янської міської ради 

Харківської області, Півоварова І.С.; 

учнів 3-5 класів Лозівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №11 

Лозівської міської ради Харківської області, керівник Майстренко С.Л.; 



вихованців Миколаївського ліцею Комунального закладу «Миколаївський 

ліцей Старовірівської сільської ради Нововодолазького району Харківської 

області», керівник Волкова О.В.; 

учнів Старовірівської гімназії Комунального закладу «Старовірівської 

гімназії Старовірівської сільської ради Нововодолазького району Харківської 

області», керівник Лисенко О.М.; 

Кондратенко Сергія, вихованця Слобожанської загальноосвітньої школи 

Харківської районної ради Харківської області, керівник Дєрєєва Г.А.; 

Криветченко Арину, вихованку Слобожанської загальноосвітньої школи 

Харківської районної ради Харківської області, керівник Дєрєєва Г.А.; 

Пуляєва Данііла, вихованця Слобожанської загальноосвітньої школи 

Харківської районної ради Харківської області, керівник Дєрєєва Г.А.; 

Бондаренко Єлізавєту, вихованку Тавежнянського навчально-виховного 

комплексу Сахновщинської районної ради Харківської області, керівник 

Шепарньова Т.А.; 

Заіграєву Марію, вихованку Тавежнянського навчально-виховного 

комплексу Сахновщинської районної ради Харківської області, керівник 

Шепарньова Т.А.; 

Соловйова Юрія, вихованця Тавежнянського навчально-виховного 

комплексу Сахновщинської районної ради Харківської області, керівник 

Шепарньова Т.А.; 

вихованців «Історичне краєзнавство» Сахновщинського будинку дитячої 

та юнацької творчості Харківської області, керівник Перкіна С.Ф.; 

вихованців гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» Шевченківської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Сахновщинської районної ради 

Харківської області, керівник Шаповал Л.О.; 

вихованців шкільної демократичної організації «Світоч» Лозівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Харківської області, керівник 

Малюта К.С.; 

вихованців гуртка «Рада старшокласників» Комунального закладу 

«Пісочинської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Пісочинської селищної 

ради» Харківської області, керівник Заліщук Н.В.; 

вихованців «Дитячого будинку сімейного типу Межерицьких» 

Коломацького ліцею імені Героя Радянського Союзу І. Є. Єгорова Харківської 

області, керівник Межерицька С.І.; 

вихованців гуртка «Історичне краєзнавство» Центру позашкільної освіти 

Чкаловської селищної ради Чугуївського району Харківської області, , керівник 

Пастухова Т.М.; 

вихованців гуртка «Віночок» Петропавлівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області, керівник Рагуля 

Ю.Г.; 

вихованців гуртка «Театр ляльок» Красноградського районного центру 

позашкільної освіти Красноградської районної ради Харківської області, 

керівник Іванова А.Д.; 



Шевченко Олександру, вихованку Вокально-хореографічного естрадного 

дитячо-юнацького колективу «Комунальний заклад Слобожанський ліцей 

Нововодолазької районної ради Харківської області», керівник Заріченець І.О; 

вихованців гуртка «Літературна творчість» Зміївського ліцею № 1 імені 

двічі Героя Радянського Союзу З.К.Слюсаренка Зміївської районної ради 

Харківської області, керівник Цимбаліст М.М.; 

Кліндухову Софію, Мамедова Закія, Нечай Вероніку, Саар Діану, 

вихованців гуртка «Комп’ютерленд» Мажарського загальноосвітнього 

навчально-виховного комплексу (загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів – дошкільний заклад) Кегичівської районної ради Харківської області, 

керівник Зінов’єва М.С.; 

Попову Марію, ученицю Комунального закладу «Зміївська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 імені льотчика - космонавта Ігоря 

Петровича Волка Харківської області», керівник Шурховецька О.П.; 

Торяник Дар’ю, ученицю Комунального закладу «Зміївська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 імені льотчика - космонавта Ігоря 

Петровича Волка Харківської області», керівник Шурховецька О.П.; 

Гречишкінову Анну, ученицю Комунального закладу «Зміївська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 імені льотчика - космонавта Ігоря 

Петровича Волка Харківської області», керівник Шурховецька О.П.; 

Супрунову Вікторію, ученицю Комунального закладу «Зміївська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 імені льотчика - космонавта Ігоря 

Петровича Волка Харківської області», керівник Шурховецька О.П.; 

Хоменка Михайла, учня Комунального закладу «Зміївська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №2 імені льотчика - космонавта Ігоря Петровича Волка 

Харківської області», керівник Шурховецька О.П.; 

 

Кришталь Владислава, учня Комунального закладу «Зміївська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 імені льотчика - космонавта Ігоря 

Петровича Волка Харківської області», керівник Шурховецька О.П.; 

Істоміну Анастасію, ученицю Комунального закладу «Зміївська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 імені льотчика - космонавта Ігоря 

Петровича Волка Харківської області», керівник Шурховецька О.П.; 

Ткачова Микиту, учня Комунального закладу «Зміївська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №2 імені льотчика - космонавта Ігоря Петровича Волка 

Харківської області», керівник Шурховецька О.П.; 

 Литвиненка Вадима, учня Комунального закладу «Зміївська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 імені льотчика - космонавта Ігоря 

Петровича Волка Харківської області», керівник Шурховецька О.П.; 

Носик Катерину, ученицю Комунального закладу «Зміївська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 імені льотчика - космонавта Ігоря 

Петровича Волка Харківської області», керівник Шурховецька О.П.; 



Носик Петра, учня Комунального закладу «Зміївська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №2 імені льотчика - космонавта Ігоря Петровича Волка 

Харківської області», керівник Шурховецька О.П.; 

Єрмоленка Дмитра, учня Комунального закладу «Зміївська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 імені льотчика - космонавта Ігоря 

Петровича Волка Харківської області», керівник Шурховецька О.П.; 

Доброскок Олександру, ученицю Комунального закладу «Зміївська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 імені льотчика - космонавта Ігоря 

Петровича Волка Харківської області», керівник Шурховецька О.П.; 

вихованців гуртка «Лідери» Ізюмської гімназії №3 Ізюмської міської ради 

Харківської області, керівник Плис А.В.; 

вихованців хореографічного колективу «Карамель» «Комунального 

закладу Станичненський ліцей Нововодолазької районної ради Харківської 

області», керівник Заріченець І.О.; 

вихованців творчого гуртка «Веселка» Покотилівського ліцею «Промінь» 

Харківської районної ради Харківської області, керівник Біда К.І.; 

учнів 6-Б класу Покотилівського ліцею «Промінь» Харківської районної 

ради Харківської області, керівник Сідак С.В.; 

вихованців Дитячої організації «КВІНТ» Комунального закладу «Русько-

Тишківський ліцей Циркунівської сільської ради Харківської області», керівник 

Тімченко Л.М.; 

Силенко Андрія, вихованця шкільного колективу «ТЕМП» Куп’янської 

гімназії №7 Харківської області, керівник Тимохіна І.Г.; 

Дьяченко Надію, вихованку шкільного колективу «ТЕМП» Куп’янської 

гімназії №7 Харківської області, керівник Тимохіна І.Г.; 

Зубатенко Альону, вихованку шкільного колективу «ТЕМП» Куп’янської 

гімназії №7 Харківської області, керівник Тимохіна І.Г.; 

Дейну Анжеліку, вихованку Шкільного колективу «ТЕМП» Куп’янської 

гімназії №7 Харківської області, керівник Тимохіна І.Г.; 

вихованців Дитячої ТВ студії «Обовсемка» Чугуївського будинку дитячої 

та юнацької творчості Харківської області, керівник Яськова І.М.; 

вихованців гуртка «Джура» Комунального навчального закладу «Центр 

позашкільної освіти» селища міського типу Малинівка Чугуївського району 

Харківської області, керівник Шульга О.В.; 

Кочнєву Софію, вихованку гуртка «Радіотеатр» Ізюмської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Ізюмської міської ради Харківської 

області, керівник Сердюк Д.І.; 

Кучугура Давіда, вихованця гуртка «Радіотеатр» Ізюмської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Ізюмської міської ради Харківської 

області, керівник Сердюк Д.І.; 

учнів 5-7 класів Комунального закладу «Караванська гімназія 

Старовірівської сільської ради Нововодолазького району Харківської області", 

керівник Колісник Л.І.; 



вихованців гуртка «Дитяче телебачення» Лозівського Будиноку дитячої та 

юнацької творчості Лозівської міської ради Харківської області, керівник 

Коновалова О.В.; 

вихованців гуртка ”Юний захисник Вітчизни” Дворічанського ліцею 

Дворічанської районної ради Харківської області, керівник Должанський І.А.; 

Пігареву Аліну ученицю Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№10 Ізюмської міської ради Харківської області, керівник Галицька Н.А.; 

вихованців гуртка «Ритм» Леб’язького навчально-виховного комплексу 

Чугуївського району Харківської області, керівник Сілаєва Л.О.; 

вихованців колективу сучасно-естрадного танцю «Ексклюзив» 

Роганського аграрного ліцею Харківського району Харківської області, керівник 

Колісник Н.В.; 

вихованців гуртка «Сучасна англійська» Балаклійського Центру Дитячої та 

юнацької творчості Харківської області, керівник Рибас Д.С.; 

вихованців гуртка «Козацько-лицарський гарт» Новотроїцького районного 

будинку дитячої та юнацької творчості Новотроїцької районної ради 

Херсонської області, керівник Шевченко Н.О.; 

учнів Чорноморівської гімназії Каховської районної ради Херсонської 

області, керівник Король Т.Ю.; 

Жихаренко Каріну, вихованку гуртка «Музична мозаїка» Тарасівської 

загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів Скадовського району Херсонської 

області, керівник Бойко О.В.; 

Анастюк Анастасію, вихованку гуртка «Музична мозаїка» Тарасівської 

загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів Скадовського району Херсонської 

області, керівник Бойко О.В.; 

Сидорчук Дар'ю, вихованку гуртка «Музична мозаїка» Тарасівської 

загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів Скадовського району Херсонської 

області, керівник Бойко О.В.; 

вихованців гуртка «Веселка» Тарасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ  

ступенів Скадовського району Херсонської області, керівник Гришко О.І.; 

вихованців вокального ансамблю «Барвінчата» Трохимівського 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад» Іванівського району Херсонської області, 

керівник Дзюба Т.І.; 

вихованців Комунального закладу «Рубанівський опорний заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Великолепетиського району 

Херсонської області, керівник Гаврильченко Л.О.; 

вихованців театральної студії «Водевіль» Опорного закладу освіти 

«Новозбур’ївська школа №1» Голопристанського району Херсонської області, 

керівник Прапорщикова Н.А.; 

учнів «Здобувачі освіти» 8 - 9 класів Приморської філії ОЗСНВК 

"Академічна гімназія" Скадовської районної ради Херсонської області 

Скадовського освітнього округу Херсонської області, керівник Коваленко С.М., 

Ковальчук В.Т.; 

Гаркушу Вікторію, студентку колективу «Душа» Професійно-технічне 

училище № 27 міста Генічеська Херсонської області, керівник Ігнатюк Л.М.; 



Сабодаш Марину, студентку колективу «Душа» Професійно-технічне 

училище № 27 міста Генічеська Херсонської області, керівник Ігнатюк Л.М.; 

 Ткачук Анастасію, студентку колективу «Душа» Професійно-технічне 

училище № 27 міста Генічеська Херсонської області, керівник Ігнатюк Л.М.; 

вихованців гуртка «Веселка» Новотроїцького районного будинку дитячої 

та юнацької творчості Херсонської області, керівник Шульга І.Л.; 

вихованців танцювального гуртка «Сузір’я» Новотроїцького районного 

будинку дитячої та юнацької творчості Херсонської області, керівник Ільонок 

А.В.; 

учнів Біляївського навчально-виховного комплексу «загальноосвітньої 

школи – дошкільний навчальний заклад (ясла-сад) І-ІІІ ступенів» Біляївської 

сільської ради Нововоронцовського району Херсонської області, керівник 

Абакуменко М.Г.; 

Перву Каріну, студентку групи повар кондитер - 434 Державного 

навчального закладу «Херсонське вище професійне училище ресторанного 

господарства» Херсонської області, керівник Чарнецька М.Г.; 

вихованців хореографічного колективу «Бериславські візерунки» 

Бериславського фахового педагогічного коледжу імені В.Ф. Беньковського 

Херсонського державного університету Херсонської області, керівник Єльцова 

І.Л.; 

Суворову Катерину, вихованку гуртка з «Сучасної хореографії» 

Дар’ївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Андрія Шульги 

Білозерського району Херсонської області, керівник Єфімчук М.А.; 

 Киричек Дар’ю, вихованку гуртка з «Сучасної хореографії» Дар’ївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Андрія Шульги Білозерського 

району Херсонської області, керівник Єфімчук М.А.; 

учнів Інгулецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Білозерського 

району Херсонської області, керівник Шевченко Я.С.; 

Рабовську Дарину, солістку вокального гуртка Великолепетиського центру 

дитячої та юнацької творчості Херсонської області, керівник Кострова С В ; 

Куклу Дмитра, вихованця театрального колективу «Маска» 

Великолепетиського центру дитячої та юнацької творчості Херсонської області, 

керівник Ковпей І.Б.; 

Ковпей Неонілу, солістку хореографічного гуртка «Грація» 

Великолепетиського центру дитячої та юнацької творчості Херсонської області, 

керівник Рогожа Т.І.; 

Дмитренко Єву, солістку хореографічного гуртка «Life in 

Dance"»Великолепетиського центру дитячої та юнацької творчості Херсонської 

області, керівник Рогожа Т.І.; 

Бойко Анну, солістку хореографічного гуртка «Life in Dance» 

Великолепетиського центру дитячої та юнацької творчості Херсонської області, 

керівник Рогожа Т.І.; 



Пльохова Кирила, вихованця гуртка NON_STOP Комунального закладу 

«Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» 

Херсонської області, керівник Пльохова К.Ю.; 

вихованців гуртка «Театральне мистецтво» Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості» Херсонської області, керівник Кайола Ю.А.; 

вихованців гуртка Члени рою «Іванівські козачата» Іванівський ліцей №2 

Іванівської селищної ради Херсонської області, керівник Крижко С.М., 

Тишковець Я.О.; 

вихованців вокального гуртка «Світанок» Бериславського закладу повної 

загальної середньої освіти №3 Херсонської області, керівник Безродня С.М., 

Герасименко О.Г.; 

вихованців хореографічного колективу «Ритм світу» Дитячо-юнацького 

центру художньої та технічної творчості міста Берислав Херсонської області, 

керівник Ємець Ю.О.; 

Ткач Ганну, вихованку гуртка «Театральний» Дитячо-юнацького центру 

художньої та технічної творчості міста Берислав Херсонської області, керівник 

Безродня С.М.; 

Кашинського Дениса, вихованця гуртка «Театральний» Дитячо-юнацького 

центру художньої та технічної творчості міста Берислав Херсонської області, 

керівник Безродня С.М.; 

Бережко Каріну, вихованку гуртка «Театральний» Дитячо-юнацького 

центру художньої та технічної творчості міста Берислав Херсонської області, 

керівник Безродня С.М.; 

вихованців Вокальної групи «Малявочки» Опорного закладу 

Городоцького ліцею №2 Городоцької міської ради Хмельницької області, , 

керівник Даніловська О.А.; 

Савчук Марію, ученицю Ізяславської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №1 Ізяславської міської ради Хмельницької області, керівник 

Притульська Н.В.; 

вихованців гуртка «Карамельки» Городоцької початкової школи 

Хмельницької області, керівник Слободян О.М.; 

вихованців танцювального гуртка «Грація» Закупнянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чемеровецького району Хмельницької 

області, керівник Масловська Ж. В., Кухаришена Л. С.; 

вихованців гуртка «Виготовлення сувенірів та анімації» Хмельницького 

обласного Центру Науково-технічної творчості учнівської молоді Хмельницької 

області, керівник Боднар С.О.; 

вихованців гуртка «Берегиня» Красноставської гімназії Чемеровецького 

району Хмельницької області, керівник Головко О.В.; 

Мокрія Назара, вихованця театральної студії «Прем’єра» Волочиського 

Будиноку дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник 

Філіпченко Р.Є.; 

Мамрегу Іллю, вихованця театральної студії «Прем’єра» Волочиського 

Будиноку дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник 

Філіпченко Р.Є.; 



Кульбабчук Каріну, вихованку театрального гуртка Бубнівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Наркевицької селищної ради 

Волочиського району Хмельницької області, керівник Ковалишен М.М.; 

Тірьохіну Маріанну, вихованку театрального гуртка Бубнівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Наркевицької селищної ради 

Волочиського району Хмельницької області, керівник Ковалишен М.М.; 

Боярчук Яну, вихованку театрального гуртка Бубнівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Наркевицької селищної ради 

Волочиського району Хмельницької області, керівник Ковалишен М.М.; 

Лігоцьку Ольгу, ученицю Ганнівської гімназії Дунаєвецької міської ради 

Хмельницької області, керівник Калянова Л.П., Костовська А.А.; 

Іванову Іванну, ученицю Ганнівської гімназії Дунаєвецької міської ради 

Хмельницької області, керівник Калянова Л.П., Костовська А.А.; 

Капучак Олену, ученицю Ганнівської гімназії Дунаєвецької міської ради 

Хмельницької області, керівник Калянова Л.П., Костовська А.А.; 

Щербата Богдана, учня Ганнівської гімназії Дунаєвецької міської ради 

Хмельницької області, керівник Калянова Л.П., Костовська А.А.; 

учнів Опорного закладу Великолевадського ліцею Городоцького району 

Хмельницької області, керівник Рифляк О.В.; 

учнів 4-А класу вокальної групи Опорного закладу Городоцького ліцею 

№2 Городоцької міської ради Хмельницької області, керівник Дролюк О.В.; 

колектив учнівського самоврядування Городоцького ліцею №4 міста 

Городка Хмельницької області, керівник Марамон Н.В., Мостова Л.В.; 

Пенюшкевич Андрія, учня учнівського самоврядування (учнівський 

комітет) Чорнивідського ліцею Городоцької міської ради Хмельницької області, 

керівник Мельничук Н.М.; 

Волос Ярославу, ученицю учнівського самоврядування (учнівський 

комітет) Чорнивідського ліцею Городоцької міської ради Хмельницької області, 

керівник Мельничук Н.М.; 

вихованців групи «Веселка» Дунаєвецького закладу дошкільної освіти №1 

«Ромашка» Хмельницької області, керівник Нечипорук О.О.; 

вихованців групи «Бджілка» Дунаєвецького закладу дошкільної освіти №1 

«Ромашка» Хмельницької області, керівник Магера А.О.; 

Лешанич Евеліну, солістку Мушкутинецької загальноосвітньої школи I-III 

ступенів Хмельницької області, керівник Грижак Ж.С.; 

вихованців старшого дошкільного віку Дунаєвецького Центру розвитку 

дитини «Пролісок» Дунаєвецької міської ради Хмельницької області, керівник 

Іванова Н.Ф., Підгурська Є.В.; 

Щадило Марію, вихованку гуртка «Живе слово» Вихрівської гімназії 

Дунаєвецької міської ради Хмельницької області, керівник Добровольська О.І.; 

Вус Софію, вихованку гуртка «Живе слово» Вихрівської гімназії 

Дунаєвецької міської ради Хмельницької області, керівник Добровольська О.І.; 



вихованців гуртка «Вокальний» Голозубинецької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Дунаєвецької міської ради Хмельницької, керівник Паламарчук 

О.М.; 

учнів 5 класу Михнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Ізяславської районної ради Хмельницької області, керівник Оксенюк Т.Г.; 

вихованців гуртка «Телепузики» Дунаєвецького закладу дошкільної освіти 

№4 «Теремок» Дунаєвецької міської ради Хмельницької області, керівник 

Чубата О.М.; 

вихованців народного ансамблю сучасного танцю «Апельсин» Центру 

дитячої та юнацької творчості міста Кам’янець-Подільського Хмельницької 

області, керівник Пащенко А.М.; 

вихованців гуртка військово-патріотичного виховання Кам’янець-

Подільського Позашкільного навчально-виховного об’єднання Хмельницької 

області, керівник Галецька Н.К., Галецька О.І.,; 

Іонашку Софію, ученицю Великослобідської гімназії (зі структурним 

підрозділом початкова школа) Кам’янець-Подільського району Хмельницької 

області, керівник Туз О.Б.; 

 Пастуха Сергія, учня Великослобідської гімназії (зі структурним 

підрозділом початкова школа) Кам’янець-Подільського району Хмельницької 

області, керівник Туз О.Б.; 

Клюцука Івана, учня Великослобідської гімназії (зі структурним 

підрозділом початкова школа) Кам’янець-Подільського району Хмельницької 

області, керівник Туз О.Б.; 

Гончарук Валерію, ученицю Великослобідської гімназії (зі структурним 

підрозділом початкова школа) Кам’янець-Подільського району Хмельницької 

області, керівник Туз О.Б.; 

Скалата Кіріла, учня Великослобідської гімназії (зі структурним 

підрозділом початкова школа) Кам’янець-Подільського району Хмельницької 

області, керівник Туз О.Б.; 

вихованців учнівського самоврядування Грушківського ліцею 

Староушицької селищної ради Кам’янець-Подільського району Хмельницької 

області, керівник Лоза Т.В.; 

вихованців Грушківського ліцею Староушицької селищної ради 

Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, керівник Фартушняк 

Н.П., Баблюк О.М., Сосновська Л.В., Ниитюк О.В., Посітко Г.М.; 

вихованців гуртка «Художники слова» спільно із вокальним гуртком 

Ізяславського районного Будинку творчості дітей та юнацтва Шепетівського 

району Хмельницької області, керівник Ткачук О.М.; 

Савчук Марію, Ізяславської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 

Хмельницької області, керівник Притульська Н.В.; 

вихованців вокального гуртка «Співограй» Будинку творчості школярів 

Полонської міської ради об’єднаної територіальної громади Хмельницької 

області, керівник Карнафель О.В.; 



вихованців Зразкового хореографічного колективу «ФЛАМІНГО» 

Будинку дитячої та юнацької творчості Волочиської міської ради Хмельницької 

області, керівник Химич Г.В.; 

Котлінську Яну, ученицю Опорного закладу Городоцького ліцею №2 

Городоцької міської ради Хмельницької області, керівник Мацьоха Н.Л.; 

вихованців вокальної студії «Колорит» Центру дитячої та юнацької 

творчості міста Кам’янця-Подільського Хмельницької області, керівник Крилова 

О.А.; 

Дудзяк Богдану, вихованку Активу шкільного учнівського 

самоврядування «Учнівська Республіка: ГРОМАДЯНИН ХХІ СТОЛІТТЯ» 

(комісія з питань преси та інформації) Кам'янець-Подільської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №10 Хмельницької області, керівник Пара А.С.; 

вихованців вокального гуртка Нетішинського професійного ліцею 

Хмельницької області, керівник Цибульська Д.М.; 

Шерстнікову Злату, вихованку музично-драматичного гуртка Будинку 

дитячої творчості міста Славута Хмельницької області, керівник Приймак Т.Я., 

Рибіцька С.І.; 

вихованців учнівське самоврядування Мукшо-Китайгородського ліцею (зі 

структурними підрозділами гімназія та початкова школа) Слобідсько-

Кульчієвецької сільської ради Кам’янець-Подільського району Хмельницької 

області, керівник Копачинська Г.О.; 

вихованців Музичної студії «Гармонія» Навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» міста Шепетівка Хмельницької 

області, керівник Гуменюк Н.І.; 

учнів 9-Б класу Нетішинського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей» Хмельницької області, керівник 

Грицик О.Л.; 

учнів 7-А класу Нетішинського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей» міста Нетішин Хмельницької 

області, керівник Парфенюк О.Р.; 

учнів 3-А класів «Інтелект України» Нетішинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №1 Шепетівського району Хмельницької області, керівник 

Кострич Л.С.; 

Моспан Надію, та учнів 1-8 класів Заміхівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів об’єднаної територіальної громади Новоушицька Хмельницької 

області, керівник Сторож С.В.; 

Панасюк Дашу, ученицю Кучанської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Новоушицького району Хмельницької області, керівник Панасюк Л.В.; 

Бойчук Таїсю, ученицю Кучанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Новоушицького району Хмельницької області, керівник Панасюк Л.В.; 

 Рябчук Софію, ученицю Кучанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Новоушицького району Хмельницької області, керівник Панасюк Л.В.; 

вихованців гуртка «Зоряниця» Державного навчального закладу 

«Подільський центр професійної освіти» міста Кам’янець-Подільського 

Хмельницької області, керівник Райська Л.М.; 



Бакалець Мирославу, ученицю Стуфчинецької загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Лісовогринівецької сільської ради Хмельницького району 

Хмельницької області, керівник Гула Л.І.; 

Шевчук Вікторію, ученицю Стуфчинецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Лісовогринівецької сільської ради Хмельницького району 

Хмельницької області, керівник Гула Л.І.; 

Твердохліб Наталю, ученицю Стуфчинецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Лісовогринівецької сільської ради Хмельницького району 

Хмельницької області, керівник Гула Л.І.; 

Карпенко Лізу, ученицю Стуфчинецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Лісовогринівецької сільської ради Хмельницького району 

Хмельницької області, керівник Гула Л.І.; 

учнів 5 класів Білогородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Ізяславського району Хмельницької області, керівник Бойко В.І.; 

Саковського Владислава, вихованця гуртка «Вокальний спів» 

Деражнянського районного Будинку творчості дітей та юнацтва Хмельницької 

області, керівник Акуленко А.В.; 

Гривнак Назарія, вихованця гуртка «Ми малюємо світ» Кутковецької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Чемеровецького району Хмельницької 

області, керівник Малий О.В.; 

Скавронську Іванну, вихованку гуртка «Ми малюємо світ» Кутковецької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Чемеровецького району Хмельницької 

області, керівник Малий О.В.; 

Христоріс Раїсу, вихованку гуртка «Ми малюємо світ» Кутковецької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Чемеровецького району Хмельницької 

області, керівник Малий О.В.; 

Хаверко Даніїла, вихованця гуртка «Ми малюємо світ» Кутковецької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Чемеровецького району Хмельницької 

області, керівник Малий О.В.; 

Булківську Софію, ученицю Антонінського ліцею Антонінської селищної 

ради Хмельницького району Хмельницької області, керівник Суха Л.В.; 

вихованців учнівського самоврядування Сусловецького ліцею 

Летичівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області, 

керівник Шиндерук О.В.; 

Римар Олександра, вихованця гуртка «Однокласники» 

Старокостянтинівського ліцею Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницької області імені М.С.Рудяка, керівник Карпова Ю.Б.; 

Бендру Софію, Пасічнянського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів технологічний ліцей» Старосинявського 

району Хмельницької області, керівник Бендра О.О.; 

Ребрину Юлію, Теофіпольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Хмельницької області, керівник Сторожук Г.Л.; 

вихованців гуртка «Промінчики» Гвардійського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, гімназія» Хмельницького 

району Хмельницької області, керівник Пододименко О.О., Ганджук С.С.; 



учнів гуртка «Стежками Рідного краю» Кугаєвецької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Чемеровецької селищної ради Хмельницької області, 

керівник Овсяник В.В.; 

Росецьку Аліну, ученицю «Лідери учнівського самоврядування 

Чемеровецького навчально-виховного комплексу №2» Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів та гімназія» Чемеровецької селищної ради Хмельницької області, 

керівник Джигун О.В.; 

Бистанчук Сергія, учня «Лідери учнівського самоврядування 

Чемеровецького навчально-виховного комплексу №2» Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів та гімназія» Чемеровецької селищної ради Хмельницької області, 

керівник Джигун О.В.; 

Деревенко Тетяну, ученицю «Лідери учнівського самоврядування 

Чемеровецького навчально-виховного комплексу №2» Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів та гімназія» Чемеровецької селищної ради Хмельницької області, 

керівник Джигун О.В.; 

Олійник Даяну, ученицю «Лідери учнівського самоврядування 

Чемеровецького навчально-виховного комплексу №2» Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів та гімназія» Чемеровецької селищної ради Хмельницької області, 

керівник Джигун О.В.; 

Загрійчук Діану, ученицю «Лідери учнівського самоврядування 

Чемеровецького навчально-виховного комплексу №2» Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів та гімназія» Чемеровецької селищної ради Хмельницької області, 

керівник Джигун О.В.; 

Єлін Андрія, учня «Лідери учнівського самоврядування Чемеровецького 

навчально-виховного комплексу №2» Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів та 

гімназія» Чемеровецької селищної ради Хмельницької області, керівник Джигун 

О.В.; 

учнів учнівського колективу 7 класу Юрковецької загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Чемеровецького району Хмельницької області, керівник 

Мудра В.П.; 

вихованців «Народного художнього колективу» «Театр пісні 

«Криниченька» (середня група) Комунального позашкільного навчального 

закладу Будинку дитячої творчості міста Нетішин Шепетівського району 

Хмельницької області, керівник Темна В.А.; 

Кошетара Назара, вихованця Навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» міста Шепетівка Хмельницької 

області, керівник Олійник С.О., Сироїжко О.В., Сільвестр О.П.; 

Кошетар Катерину, вихованку Навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» міста Шепетівка Хмельницької 

області, керівник Олійник С.О., Сироїжко О.В., Сільвестр О.П.; 

Перебийнос Катерину, вихованку Навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» міста Шепетівка Хмельницької 

області, керівник Олійник С.О., Сироїжко О.В., Сільвестр О.П.; 

 Костанецького Богдана, вихованця Навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» міста Шепетівка Хмельницької 

області, керівник Олійник С.О., Сироїжко О.В., Сільвестр О.П.; 



Петрову Божену, вихованку Навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» міста Шепетівка Хмельницької 

області, керівник Олійник С.О., Сироїжко О.В., Сільвестр О.П.; 

Попадюк Артема, вихованця Навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» міста Шепетівка Хмельницької 

області, керівник Олійник С.О., Сироїжко О.В., Сільвестр О.П.; 

Юркову Вікторію, вихованку Навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» міста Шепетівка Хмельницької 

області, керівник Олійник С.О., Сироїжко О.В., Сільвестр О.П.; 

Скицького Стаса, вихованця Навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» міста Шепетівка Хмельницької 

області, керівник Олійник С.О., Сироїжко О.В., Сільвестр О.П.; 

вихованців Театрального гуртка «Казка» Шепетівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №8 Хмельницької області, керівник Гаврилюк Т.О.; 

учнів «Учнівського самоврядування школи» Новоселицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Новоселиця Шепетівського району 

Хмельницької області, керівник Садовська Л.М.; 

вихованців «Мистецтво» Судилківської філії Судилківського ліцею 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області, 

керівник Туракевич І.В.; 

вихованців гуртка «Ексклюзив» Судилківського ліцею Судилківської 

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області, керівник Лукащук 

О.В.; 

вихованців «Учнівського парламенту Судилківського ліцею» 

Судилківського ліцею Судилківської сільської ради Шепетівського району 

Хмельницької області, керівник Тимощук О.В.; 

вихованців гуртка «Літературна творчість» Старокостянтинівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник 

Дітковська Л.О.; 

учнів 8 класу Паплинецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Старосинявської селищної ради Старосинявського району Хмельницької 

області, керівник Сафронова К.С.; 

учнів 4-го класу Миньковецької загальноосвітньої школи I-III ступенів 

села Миньківці Дунаєвецького району Хмельницької області, керівник Космак 

І.В., Гавінська Т.В., Гавінський О.С.; 

вихованців команди лідерів учнівського комітету (органу учнівського 

самоврядування школи) Нетішинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 

Шепетівського району Хмельницької області, керівник Олійник І.В.; 

вихованців фольклорного колективу «Барвінок» Браїлівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Новоушицької селищної ради 

Хмельницької області, керівник Холявко Ж.В.; 

Гринів Анну, ученицю Полонської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

№6 Полонської міської ради об’єднаної територіальної громади міста Полонне 

Хмельницької області, керівник Салюк Н.І.; 



вихованців Фольклорного гуртка «Дивосвіт» Навчально-виховного 

комплексу № 9 імені А. М. Трояна у складі спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови та школи 

мистецтв міста Кам’янець-Подільського Хмельницької області, керівник Гораш 

Л.А.; 

Каменярського Олександра, вихованця Молодіжного клубу «HELP» 

Старокостянтинівського аграрно-промислового ліцею Хмельницької області, 

керівник Сікірніцька І.А.; 

Цвень Олександра, вихованця Молодіжного клубу «HELP» 

Старокостянтинівського аграрно-промислового ліцею Хмельницької області, 

керівник Сікірніцька І.А.; 

Шикеру Катерину, вихованку Молодіжного клубу «HELP» 

Старокостянтинівського аграрно-промислового ліцею Хмельницької області, 

керівник Сікірніцька І.А.; 

Плющика Єгора, вихованця Староушицької дитячої музичної школи 

селище міського типу Стара Ушиця Кам’янець-Подільського району 

Хмельницької області, керівник Ковальчук А.М.; 

вихованців гуртка «Сучасний танець» (колектив «Fresh») гуртка «Вокал» 

Будинку творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької 

області, керівник Якимлюк М.В., Шостацька Ю.С.; 

вихованців гуртка «Театральний» Будинку творчості дітей та юнацтва 

Красилівської міської ради Хмельницької області, керівник Ковальчук І.Ю.; 

Кротко Уляну, ученицю Митинецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Красилівського району Хмельницької області, керівник Каро О.Д.; 

Горбач Сергія, та учнів 3 класу вихованців Театрально-драматичної студії 

«У світі Мельпомени» Ружичанського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів центр здорового способу життя» 

Хмельницького району Хмельницької області, керівник Ліморенко О.В.; 

Чобан Богдана, та учнів 3 класу вихованців Театрально-драматичної студії 

«У світі Мельпомени» Ружичанського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів центр здорового способу життя» 

Хмельницького району Хмельницької області, керівник Ліморенко О.В.; 

Слепчик Вікторію, та учнів 3 класу вихованців Театрально-драматичної 

студії «У світі Мельпомени» Ружичанського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів центр здорового способу життя» 

Хмельницького району Хмельницької області, керівник Ліморенко О.В.; 

учнів колективу середніх та старших класів Шаровечківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Хмельницького району Хмельницької 

області, керівник Шевчук С.С.; 

Волкову Валерію, вихованку гуртка «Калинонька» Захаровецької гімназії 

Чорноострівської селищної ради села Захарівці Хмельницького району 

Хмельницької області, керівник Лесько В.В.; 



Войцеховську Софію, вихованку гуртка «Калинонька» Захаровецької 

гімназії Чорноострівської селищної ради села Захарівці Хмельницького району 

Хмельницької області, керівник Лесько В.В.; 

 

 Морозкова Олександра, вихованця гуртка «Калинонька» Захаровецької 

гімназії Чорноострівської селищної ради села Захарівці Хмельницького району 

Хмельницької області, керівник Лесько В.В.; 

Кукуряка Богдана, вихованця гуртка «Калинонька» Захаровецької гімназії 

Чорноострівської селищної ради села Захарівці Хмельницького району 

Хмельницької області, керівник Лесько В.В.; 

вихованців Дитячого об’єднання «Ромашка» Філії Ізяславського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 імені 

О.П.Онищука, гімназія» Мокрецького навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів — дитячий садок» Ізяславської районної 

ради Хмельницької області, керівник Музичук І.В., Коляда Р.Ю.; 

Ребрину Юлію, ученицю Теофіпольської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 1 Хмельницької області, керівник Сторожук Г.Л.; 

учнів лідерів учнівського самоврядування Черчецької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Чемеровецької селищної ради Хмельницької області, 

керівник Панат М.В.; 

вихованців гуртка театрального мистецтва «STARS» Хмельницького 

палацу творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, керівник 

Топольницька Н.М. 

Мар’яновську Дар’ю, вихованку гуртка «Ми українці» Віньковецького 

навчально-виховниого комплексу у складі середньої загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів та гімназії Хмельницького району Хмельницької області, керівник 

Люба І.А.; 

Сопруненко Антоніну, вихованку гуртка «Ми українці» Віньковецького 

навчально-виховниого комплексу у складі середньої загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів та гімназії Хмельницького району Хмельницької області, керівник 

Люба І.А.; 

Пруську Анастасію, вихованку гуртка «Ми українці» Віньковецького 

навчально-виховниого комплексу у складі середньої загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів та гімназії Хмельницького району Хмельницької області, керівник 

Люба І.А.; 

вихованців гуртка «Ласкавці» Меджибізького лiцею Меджибізької 

селищної ради Летичівського району Хмельницької області, керівник Недял Г.Б.; 

вихованців гуртка «Мрійники» Митковецької гімназії імені Демчишина 

Григорія Миколайовича Меджибізької селищної ради Летичівського району 

Хмельницької області, керівник Дубчак А.Г.; 

вихованців вокально-інструментального ансамблю «Співограй» 

Лисогірської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Меджибізької селищної ради 

Летичівського району Хмельницької області, керівник Захарчук Л.В.; 



вихованців гуртка «Фантазія» Головчинецької філії І ступеня опорного 

закладу освіти Меджибізького ліцею Меджибізької селищної ради 

Летичівського району Хмельницької області, керівник Валюс C.Г.; 

вихованців гуртка Козацької сотні «Восьма Січ» Требуховецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Меджибізької селищної ради 

Летичівського району Хмельницької області, керівник Мазур Л.І.; 

учнів 2В класу Кам’янець-Подільської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №7 міста Кам’янець-Подільського Хмельницької області, керівник 

Гриневич Л.А.; 

Омелюх Анастасію, вихованку гуртка «Драматичний» Новоушицького 

будинку дитячої творчості об’єднаної територіальної громади Новоушицького 

Кам’янець – Подільського району Хмельницької області, керівник Мамайчук 

Г.П.; 

Ружицьку Діану, вихованку гуртка «Драматичний» Новоушицького 

будинку дитячої творчості об’єднаної територіальної громади Новоушицького 

Кам’янець – Подільського району Хмельницької області, керівник Мамайчук 

Г.П.; 

Забродну Владиславу, вихованку гуртка «Драматичний» Новоушицького 

будинку дитячої творчості об’єднаної територіальної громади Новоушицького 

Кам’янець – Подільського району Хмельницької області, керівник Мамайчук 

Г.П.; 

вихованців Зразкової художньої лялькової театр-студії 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник Старкова І.Б.; 

Кожухар Евеліну, вихованку Зразкової художньої лялькової театр-студії 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник Старкова І.Б.; 

Ниник Вероніку, вихованку гуртка «Лідер» Старокостянтинівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник 

Старкова І.Б.; 

Гноянко Ангеліну, вихованку гуртка «Лідер» Старокостянтинівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник 

Старкова І.Б.; 

Левчук Софію, вихованку гуртка «Лідер» Старокостянтинівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник 

Старкова І.Б.; 

Гоцик Аліну, вихованку гуртка «Лідер» Старокостянтинівського міського 

центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник Старкова 

І.Б.; 



Сторожишин Антону, вихованку гуртка «Лідер» Старокостянтинівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник 

Старкова І.Б.; 

вихованців Зразкової студії української пісні «Барви Корсуня» Корсунь-

Шевченківського районного центру дитячої та юнацької творчості Черкаської 

області, керівник Гринюк В.О.; 

вихованців фольклорного ансамблю «Тубіляночка» Черкаського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Черкаської області, керівник 

Однорог Г.С.; 

вихованців клубу «Патріот» Комунального опорного закладу «Лисянський 

навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-

гімназія - дошкільний навчальний заклад» Лисянської селищної ради Черкаської 

області, керівник Васильченко С.М.; 

учнів учнівського колективу Тинівського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів «Ранок» Жашківської районної ради Черкаської області; 

учнів 5-6 класів Литвинівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ 

ступенів села Литвинівка Жашківського району Черкаська області, керівник 

Величко О.І., Дудник О.В.; 

вихованців вокального ансамблю «СВІТАНОК» Шевченківської 

спеціалізованої загальноосвітньої школа-інтернату з поглибленим вивченням 

предметів гуманітарно-естетичного профілю Черкаської обласної ради 

Звенигородського району Черкаська області, керівник Бардадим О.М.; 

вихованців танцювального колективу «Мериданс» Лисянського будинку 

дитячої та юнацької творчості Лисянської селищної ради Черкаської області, 

керівник Проскура Л.В.; 

вихованців танцювального колективу «Карамель» Лисянського будинку 

дитячої та юнацької творчості Лисянської селищної ради Черкаської області, 

керівник Проскура Л.В.; 

вихованців гуртка «Юні ведучі» Кам’янського Центру художньо-

естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської 

ради Черкаської області, керівник Вагін І.В.; 

учнів 4 класу Комунального закладу «Бобрицький ліцей» Бобрицької 

сільської ради Канівського району Черкаської області, керівник Козодой Т.А.; 

учнів 3 класу Хижинської філії комунального опорного закладу 

«Лисянський навчально-виховний комплекс «загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №1-гімназія - дошкільний навчальний заклад» Лисянської районної 

ради Черкаської області; 

вихованців гуртка Рій «Завзяте козацтво» Звенигородської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів імені Тараса Шевченка міста Звенигородка 

Звенигородського району Черкаської області, керівник Дубик О.С.; 

вихованців Військово-патріотичного гуртка «Краєзнавці» Комунального 

закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів «Ватутінський ліцей № 1 

Ватутінської міської  ради Черкаської області», керівник Круть В.П.; 



вихованців театрального колективу «Фреш» Городищенської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 імені С.С. Гулака - Артемовського 

Городищенської районної ради Черкаської області, керівник Мостепанюк Н.Д.; 

вихованців Зразкового художнього колективу дитячої телестудії «Я+ТИ 

Будинку дитячої та юнацької творчості Смілянської міської ради Черкаської 

області, керівник Дудирєва А.Ю.; 

вихованців Зразкового фольклорного колективу «Веснянка» Тальнівського 

Будиноку дітей та юнацтва Тальнівського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 – гімназія» Черкаської області, 

керівник Костенко Л.С.; 

учнів 1-Б класу Опорного закладу освіти «Христинівський ліцей» 

Черкаської області; 

учнів 1-І класу Опорного закладу освіти «Христинівський ліцей» 

Черкаської області; 

учнів 4-А класу Опорного закладу освіти «Христинівський ліцей 

Черкаської області; 

учнів 6-М класу Опорного закладу освіти «Христинівський ліцей» 

Черкаської області; 

учнів 1-І класу Опорного закладу освіти «Христинівський ліцей» 

Черкаської області; 

учнів 11 класу Шполянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області, керівник Сотник С., Курінна Л, Лісогор Л., Седик Г., Різник С.; 

вихованців загальношкільного козацького рою «Залізні Вовки» 

Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Смілянської міської ради 

Черкаська області, керівник Царинна Л.Г.; 

вихованців «Народного художнього колективу» «Театр танцю «ТАІР» 

Позашкільного навчального закладу «Багатопрофільний молодіжний центр» 

Черкаської міської ради Черкаської області, керівник Нестеренко Т.В.; 

вихованців хореографічного колективу «Зорепад» Комунального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості» Уманської районної ради Черкаської 

області, керівник Курченко О.О.; 

учнів гуртка «Здобувачі освіти» Заячківської гімназії Христинівської 

районної ради Черкаської області; 

вихованців творчої майстерні Верхняцької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №2 Христинівської районної ради Черкаської області; 

вихованців колективу «Фантазія» Тіньківського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Чигиринської міської ради Черкаської області, 

керівник Іщенко Л.Г.; 

вихованців театрального гуртка «Маска» Комунального закладу 

"Катеринопільський навчально - виховний комплекс №2" Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Катеринопільської районної ради 

Черкаської області; 



вихованців гуртка «Зарічаночки» Зарічанського навчально-виховного 

комплексу «Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів» Корсунь-Шевченківського району Черкаської області; 

вихованців гуртка «Патріот» Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів села Велика Яблунівка Смілянського району Черкаської області; 

вихованців учнівської організації «Країна Дитячих мрій» заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів села Березняки Смілянського району Черкаської 

області; 

вихованців зразкового фольклорно-етнографічного ансамблю «Дзвіночки» 

Центру дитячої та юнацької творчості Уманської районної ради Черкаської 

області при Косенівському навчально-виховному комплексі Черкаської області, 

керівник Головченко Г.І.; 

вихованців колективу «Фантазія» Галаганівської філії І-ІІ ступенів 

Чигиринського опорного закладу загальної середньої освіти Чигиринської 

міської ради Черкаської області, керівник Дубова В.Г.; 

вихованців гуртка «Країна добра» Комунального закладу «Черкаський 

навчально-реабілітаційний центр «Країна добра Черкаської обласної ради» 

Черкаської області; 

вихованців хореографічного колективу «Перлина» Кузьминогребельської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Христинівської районної ради Черкаської 

області; 

вихованців Комунального опорного закладу «Боярський навчально-

виховний комплекс» Лисянського району Черкаської області, керівник 

Лесковець А.М.; 

вихованців гуртка «Ліга старшокласників» «Комунального закладу 

загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів «Ватутінський ліцей №2 імені М.Ф. 

Ватутіна Ватутінської міської ради Черкаської області»; 

вихованців хореографічного гуртка Золотоніської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 5 Золотоніської міської ради Черкаської області, керівник 

Чеша А.О.; 

вихованців краєзнавчого гуртка Золотоніської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 5 Золотоніської міської ради Черкаської області, керівник Бицак 

Л.Б.; 

вихованців Комунального закладу «Золотоніська санаторна школа 

Черкаської обласної ради» міста Золотоноша Черкаської області; 

Кожукало Дарину, вихованку Центру творчості дітей та юнацтва міста 

Прилуки Чернігівської області, керівник Кожукало І.С.; 

вихованців гуртка ДІА «Крила» Чернігівського обласного Палацу дітей та 

юнацтва, керівник Лисиця В.Г.; 

вихованців гуртка «Музична скринька» Дитячо-юнацького центру 

Дарницкого району міста Києва, керівник Слухай А.А.; 

вихованців вокально-хорової студії «Радість» Дитячо-юнацького центру 

Дарницького району міста Києва, керівник Кравцова С.В.; 

2. Електронні дипломи розміщені за посиланням 
https://drive.google.com/drive/folders/1iKzkSIgOsZ1JDhGF9o2v8cukgz82dKTZ?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1iKzkSIgOsZ1JDhGF9o2v8cukgz82dKTZ?usp=sharing


3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора -  

Педоренко О.В. 

 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 


