
 
 
 
 

  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 
 

 

 

Н А К А З  

 

 

22.03.2021р.             м. Київ                              № 03-04 

 

 

Про підсумки проведення 

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 

сценічних та карнавальних паперових 

костюмів «Стильний папір» 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 

року № 1452 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно- масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти) 22 березня у місті Львові 

Українським державним центром позашкільної освіти спільно з Центром 

творчості дітей та юнацтва Галичини були підведені підсумки Всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу сценічних та карнавальних паперових костюмів 

«Стильний папір». 

У конкурсі взяли участь понад 256 творчих робіт з 17 областей України, а 

саме: Львівської, Харківської, Донецької, Миколаївської, Луганської, Київської, 

Волинської, Вінницької, Запорізької,  Хмельницької, Херсонської, Полтавської, 

Закарпатської, Чернівецької, Чернігівської, Рівненської та Черкаської області. 

Відповідно до умов проведення конкурсу та на підставі рішення журі 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. НАГОРОДИТИ: 

1.1. Дипломом І ступеня Українського державного центру позашкільної 

освіти:  

у молодшій віковій категорії: 

«За високу художню майстерність представлених костюмів» - Воронка 

Назара, Боюку Євгенію, вихованців гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Рівненського міського центру творчості учнівської молоді, за сценічний костюм 

«Лицар і трояндова красуня» (керівники - Воронко Ольга Володимирівна, 
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Боюка Соломія Юріївна); 

«За найкраще втілений в костюмі образ казкового персонажа» - Волинець 

Анастасію, вихованку гуртка «Паперові фантазії» Рава-Руського міського 

будинку дитячої та юнацької творчості Жовківського району Львівської 

області, за сценічний костюм «Дюймовочка» (керівник – Плесак Наталія 

Ярославівна);   

 Гевел Дарію, ученицю Джулинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Вінницької області, за сценічний костюм «Півонія-чарівниця» (керівник – 

Теплицька Олена Ігорівна); 

 Дубнік Валерію, вихованку осередку національно-патріотичного виховання 

«Маленькі патріоти» Волинського державного центру естетичного виховання 

учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, за 

сценічний костюм «Мадмуазель жар-птиця» (керівник осередку - Калиш Алла 

Володимирівна);  

 Соколюк Маргариту, вихованку гуртка «Умілі ручки» Гостомельського 

центру творчості дітей та юнацтва Гостомельської селищної ради Київської 

області, за сценічний костюм «Чарівний коник» (керівник – Ширінкіна Анна 

Григорівна);  

 Костушевич Ангеліну, вихованку гуртків «Театральне мистецтво» та 

«Паперопластика» Ізяславського будинку творчості дітей та юнацтва 

Хмельницької області, за сценічний костюм «Весна» (керівники - Ткачук 

Оксана Миколаївна, Карпіна Ірина Миколаївна); 

  Григорчука Павла, вихованця гуртка «Ляльковий театр» Кам’янець-

Подільського позашкільного навчально-виховного об’єднання Хмельницької 

області, за сценічний костюм «Спартанець» (керівник – Гламозда Наталія 

Володимирівна);  

  Кревнік Богдану, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Будинку творчості 

дітей та юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької області, за 

сценічний костюм «Вишенька» (керівник – Галазюк Ірина Леонідівна); 

  Тимощука Назара, учня ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Нетішина Хмельницької 

області, за сценічний костюм «Вікінг» (керівник – Ковальчук Майя Леонідівна); 

  вихованців гуртка «Оригамі - оригінальний конструктор» Полтавського 

міського центру позашкільної освіти, за колективний сценічний костюм 

«Збережи живе» (керівник – Ольга Сухаревська); 

   Гайду Алесю, ученицю Куп'янського навчально-виховного комплексу №2 

Куп'янської міської ради Харківської області, за сценічний костюм «Диво-птаха 

України» (керівник – Колесник Ірина Миколаївна); 

   Цісар Злату, вихованку гуртка дизайну одягу та інтер’єру «Креатив» 

Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, за сценічний костюм 

«Принцеса єдинорогів» (керівник Дубова Ірина Андріївна); 

   Яворську Терезу, Салайдяк Вікторію, вихованок гуртка «Аплікація» студії 

раннього естетичного виховання «Равлик» Центру творчості дітей та юнацтва 

Галичини м. Львова, за колективний сценічний костюм «Жар-пташеня» 

(керівник – Богдан Зоя Львівна); 
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Руду Вікторію, вихованку гуртка «Чарівний світ паперу» Буського 

Будинку дитячої та юнацької творчості, за сценічний костюм «Принцеса» 

(керівник – Орищин Наталія Володимирівна); 

Березу Мар’яну, вихованку гуртка «Народної творчості» Буського Будинку 

дитячої та юнацької творчості, за сценічний костюм «Фея Сонця» (керівник – 

Орищин Наталія Володимирівна); 

Чобітко Богданну, вихованку гуртка «Паперові фантазії» Рава-Руського 

міського будинку дитячої та юнацької творчості Жовківського району 

Львівської області, за сценічний костюм «Веснянка» (керівник – Плесак 

Наталія Ярославівна);  

Нестерак Марту, вихованку гуртка «Паперові фантазії» Рава-Руського 

міського будинку дитячої та юнацької творчості Жовківського району 

Львівської області, за сценічний костюм «Жар-птиця» (керівник – Плесак 

Наталія Ярославівна);  

Волинець Арсена, вихованця гуртка «Паперові фантазії» Рава-Руського 

міського будинку дитячої та юнацької творчості Жовківського району 

Львівської області, за сценічні костюми «Королівський мушкетер» та «Принц» 

(керівник – Плесак Наталія Ярославівна).   

у середній віковій категорії: 

«За високу художню майстерність представленого костюму» – Якубовську 

Вікторію, вихованку гуртка «Художній дизайн» Рівненського міського центру 

творчості учнівської молоді, за сценічний костюм «Весна» (керівник – 

Якубовська Алла Євгеніївна); 

«За застосування костюмів у театралізованому дійстві» – Кузь Євгенію, 

Обуховську Вікторію, Обуховську Ірину, Соляник Марію, вихованок 

Шаргородського будинку дитячої та юнацької творчості Вінницької області, за 

представлену серію театральних костюмів до вистави «Цар гори» (керівники – 

Дубенко Євгенія Віталіївна, Огороднік Любов Іллівна);  

«За представлену серію вишуканих костюмів в стилі авангард» – 

Кубишкіну Євгенію, Довгушу Софію, Неборак Олександру, Кухлій Марину, 

Руденко Діану, вихованок Зразкового художнього колективу гуртка 

«Конструювання та моделювання одягу» Театр мод «Fashion Mix» 

Красноградського Центру дитячої та юнацької творчості Красноградської 

міської ради Харківської області, за костюми в стилі авангард «Ажурні 

візерунки» (керівник – Хомович Надія Валентинівна);  

«За майстерне поєднання матеріалів і технік в костюмі»  – Чупак Мілану, 

вихованку гуртка «Театр моди» та Зразкового ансамблю сучасного танцю 

«Парадіз» Старобільського Будинку творчості дітей та юнацтва Старобільської 

міської ради Луганської області, за сценічний костюм «Цар-дівиця дивовижная 

Жар-птиця» (керівники Тука Марина Володимирівна, Кобиляцька Тетяна 

Олександрівна, Мозго Вікторія Сергіївна); 

«За популяризацію робототехніки» – Фікса Костянтина, учня 

Колубаївського навчально-виховного комплексу у складі загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів та дошкільного навчального закладу Гуменецької сільської 
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ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, за костюм робота 

Волл-і (керівник – Рудницька Юлія Юріївна);  

«За найчисельнішу колекцію сценічних костюмів» - учнівський колектив 

ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Нетішина Хмельницької області, за представлену серію з 

тридцяти костюмів; 

«За майстерне втілення в костюмі поетичного образу засобами витинанки» 

– Семеренко Наталію, ученицю Андріївської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №1 Балаклійської районної ради Харківської області, за сценічний 

костюм «Лісова Мавка» (керівник – Шелест Юлія Романівна);  

«За привернення уваги суспільства до проблем екології мистецькими 

засобами» – Кузьменко Марію, Кузьменко Дар’ю, Пчолкіну Владиславу, 

Тюкову Аріну, Фесенко Юлію, Бородіну Ксенію, вихованців Spiriton Art schol, 

студія «Renaissance» міста Харкова, за серію з шести костюмів «Стихії» 

(керівник - Чаєнко Олена Дмитріївна); 

«За високу художню майстерність представленої серії костюмів» – 

Дєдусенко Ксенію,  Скибу-Суходольську Мілу,  Найма Абу Газалех, 

Мелованцеву Діану, Клімаш Анастасію,  Ісаєнко Варвару, вихованців студії  

«Renaissance» Харківського палацу дитячої та юнацької творчості, за серію з 

шести костюмів «Шахи»  (керівник - Міхова Маргарита Сергіївна); 

Насіковську Анастасію, вихованку гуртка «Крій та шиття» Чернівецького 

районного будинку дитячої та юнацької творчості Вінницької області, за 

карнавальний костюм «Жар-птиця» (керівник – Насіковська Ольга Андріївна); 

Дмитрук Марію, вихованку гуртка «Народна творчість» ЗЗСО 

«Підцир’ївський ліцей» Камінь-Каширської міської ради Волинської області, за 

карнавальний костюм «Жар-птиця» (керівник – Раковець Ольга Петрівна); 

Коротку Дар'ю, вихованку «Зразкового художнього колективу» дизайн-

студії «Самородок» Центру дитячої юнацької творчості м. Добропілля 

Донецької області, за сценічний костюм-пончо «Квітуче оригамі» (керівник – 

Ганієва Оксана Ріфкатівна); 

Пелех Марію, вихованку «Зразкового художнього колективу» дизайн-

студії «Самородок» Центру дитячої юнацької творчості м. Добропілля 

Донецької області, за сценічний костюм «Грація» (керівник – Ганієва Оксана 

Ріфкатівна); 

Цимбалюк Анастасію, вихованку Art-студії Будинку творчості дітей та 

юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької області, за сценічний 

костюм «Ластівочка» (керівник -  Ставінська Ольга Григорівна); 

Матвійчук Софію, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Будинку творчості 

дітей та юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької області, за 

сценічний костюм «Трояндова феєрія» (керівник - Матвійчук Галина 

Михайлівна); 

Федун Марту, вихованку гуртка технічного моделювання, дизайну і 

архітектури Центру творчості дітей та юнацтва Галичини м. Львова, за 

сценічний костюм «Принцеса Ельза» (керівник – Богдан Зоя Львівна);  
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Федун Марію, вихованку гуртка технічного моделювання, дизайну і 

архітектури Центру творчості дітей та юнацтва Галичини м. Львова, за 

сценічний костюм «Царівна-жабка» (керівники – Богдан Зоя Львівна, 

Степанишин Зоряна Михайлівна); 

Ульданову Маргариту, Руй Аріну, Вітковську Анну, Борковську Уляну, 

вихованок гуртка «Театр мод» Нетішинського комунального позашкільного 

навчального закладу Будинку дитячої творчості, за сценічний костюм «Жар-

птиця» (керівник – Дехтярук Анастасія Сергіївна); 

Мовчанюк Анну, ученицю ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Нетішина Хмельницької 

області, за сценічний костюм «Чарівна квітка» (керівник – Мовчанюк Оксана); 

Хмельовську Олександру, вихованку гуртка «Народні ремесла України» 

Нетішинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Хмельницької області, 

за сценічний костюм «Квітковий рай» (керівник – Кузьменко Світлана 

Миколаївна); 

Фаткієву Ренату, Романову Анну, Ліннік Анастасію, вихованок Театру мод 

«Дукач» Центру творчості та дозвілля м. Покровськ Донецької області, за 

сценічний костюм «Птиця Жар-Осінь» (керівник – Дворянчікова Вікторія 

Вікторівна); 

Ліщук Роксоляну, вихованку гуртка «Паперопластика» комунального 

закладу «Центр позашкільної освіти м. Самбора», за сценічний костюм 

«Королева пташок» (керівник – Данилів Марія Іванівна); 

Нижник Вікторію, вихованку гуртка «Паперові фантазії» Рава-Руського 

міського будинку дитячої та юнацької творчості Жовківського району 

Львівської області, за сценічний костюм «Королева зимової ночі» (керівник –  

Плесак Наталія Ярославівна);   

Волинець Христину, вихованку гуртка «Паперові фантазії» Рава-Руського 

міського будинку дитячої та юнацької творчості Жовківського району 

Львівської області, за сценічний костюм «Принцеса Пава» (керівник – Плесак 

Наталія Ярославівна);   

Головатюк Ельвіру, вихованку гуртка «Паперові фантазії» Рава-Руського 

міського будинку дитячої та юнацької творчості Жовківського району 

Львівської області, за сценічний костюм «Рапунцель» (керівник – Плесак 

Наталія Ярославівна);   

Гаврилюк Юліану, вихованку гуртка «Паперові фантазії» Рава-Руського 

міського будинку дитячої та юнацької творчості Жовківського району 

Львівської області, за сценічний костюм «Тропічна квітка» (керівник – Плесак 

Наталія Ярославівна);   

Баран Вікторію, вихованку гуртка «Паперові фантазії» Рава-Руського 

міського будинку дитячої та юнацької творчості Жовківського району 

Львівської області, за сценічний костюм «Попелюшка» (керівник – Плесак 

Наталія Ярославівна);   

Левочко Анастасію, вихованку гуртка «Паперові фантазії» Рава-Руського 

міського будинку дитячої та юнацької творчості Жовківського району 

Львівської області, за сценічний костюм «Фіалка» (керівник – Плесак Наталія 
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Ярославівна);  

Братейко Дарину, вихованку гуртка «Чарівний світ паперу» Буського 

Будинку дитячої та юнацької творчості, за сценічний костюм «Німфа» 

(керівник – Орищин Наталія Володимирівна); 

Березу Анастасію, вихованку гуртка «Народна творчість» Буського 

Будинку дитячої та юнацької творчості, за сценічний костюм «Жар-птиця» 

(керівник – Орищин Наталія Володимирівна); 

Бурбіль Дарину, вихованку гуртка «Народна творчість» Буського Будинку 

дитячої та юнацької творчості, за сценічний костюм «Квіткова фея» (керівник – 

Орищин Наталія Володимирівна); 

Вознюк Василину, Карп Юстину, вихованок гуртка «Мереживо» СЗШ 

№92 Шевченківського району м Львова, за сценічний костюм «Принцса 

Аврора» (керівник – Понайда Людмила Миколаївна); 

Сулейманову Діану, Бугайчук Христину, вихованок гуртка «Мереживо» 

СЗШ №92 Шевченківського району м Львова, за сценічний костюм 

«Білосніжка» (керівник – Понайда Людмила Миколаївна); 

Грабовську Аліну, Боршовську Олену, вихованок гуртка «Мереживо» 

СЗШ №92 Шевченківського району м Львова, за сценічний костюм 

«Попелюшка» (керівник – Понайда Людмила Миколаївна); 

Ребець Софію, вихованку гуртка «Мереживо» СЗШ №92 Шевченківського 

району м Львова, за сценічний костюм «Принцеса Бель» (керівник – Понайда 

Людмила Миколаївна); 

Данило Діану, Занько Єлизавету, вихованок гуртка «Мереживо» СЗШ №92 

Шевченківського району м Львова, за сценічний костюм «Принцеса Анна» 

(керівник – Понайда Людмила Миколаївна); 

Пахолок Дарину, Занько Єлизавету, вихованок гуртка «Мереживо» СЗШ 

№92 Шевченківського району м Львова, за сценічний костюм «Принцеса 

Ельза» (керівник – Понайда Людмила Миколаївна); 

Миськів Софію, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Львівської міської ради 

на базі ЗОШ І-ІІІ ст. №34 ім. Маркіяна Шашкевича м. Львова, за сценічний 

костюм «Герміона Грейнджер» (керівник – Степанишин Роксолана 

Володимирівна); 

Узунову Софію, вихованку гуртка «Театр мод» Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Южноукраїнська Миколаївської області, за карнавальний 

костюм «Жар-птиця» (керівник – Узунова Тетяна Олексіївна); 

Ситник Вікторію, вихованку Зразкового лялькового гуртка «Рукавичка» 

Центру дитячої та юнацької творчості м. Кам’янець - Подільський 

Хмельницької області, за сценічний костюм «Космічна чаклунка» (керівник -

Березовська Світлана Вікторівна); 

Кучерук Маргарита, вихованка гуртка «Майстерня чудес» (керівник – 

Кучерук Алла Броніславівна), Репюк Надія, вихованка гуртка «Паперова 

пластика» (керівник – Шлапак Тетяна Анатоліївна), Процик Максим, 

вихованець гуртка «Декоративний розпис» (керівник – Процик Ольга 
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Олегівна), Слайковська Анастасія, вихованка гуртка «Макраме» (керівник – 

Муляр Оксана Володимирівна) Старокостянтинівського міського центру 

дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за сценічний костюм 

«Диво-птаха». 

у старшій віковій категорії: 

«За найефектніший сценічний костюм» – Барабашкіну Ангеліну, 

вихованку студії оригамі «Зимова сакура» Чернігівського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, за сценічний костюм «Королева 

Шахів» (керівник - Родіна Наталія Федорівна); 

«За гармонійне використання етно-мотивів у сценічному образі» – 

Кравцову Еліну, вихованку гуртка «Флористика» КЗ «Новопсковський будинок 

дитячої та юнацької творчості Новопсковської селищної ради» Луганської 

області, за сценічний костюм «Красуня долини троянд» (керівник – Буткова 

Лариса Федорівна);  

«За гармонійне використання етно-мотивів у сценічному образі»  – 

Сердюк Анастасію, вихованку гуртка «Флористика» КЗ «Новопсковський 

будинок дитячої та юнацької творчості Новопсковської селищної ради» 

Луганської області, за сценічний костюм «Красуня долини троянд» (керівник – 

Буткова Лариса Федорівна);  

«За унікальну тематичну колекцію костюмів фентезі» – вихованців 

Сокільницької ЗЗСО I-III ст. імені І.Я. Франка Львівської області, за колективну 

серію сценічних костюмів «Школа магії та чаклунства Гогвортс»» (керівник – 

Федевич Оксана Євгенівна);  

Голуба Сергія, учня Сокільницької ЗЗСО I-III ст. імені І.Я. Франка 

Львівської області, за сценічний костюм «Гаррі Поттер» (керівник – Федевич 

Оксана Євгенівна);  

Бойко Анастасію, Харабу Тетяну, учениць Сокільницької ЗЗСО I-III ст. 

імені І.Я. Франка Львівської області, за сценічний костюм «Факультет 

«Ґрифіндор»» (керівник – Федевич Оксана Євгенівна);  

Каралюс Софію, ученицю Сокільницької ЗЗСО I-III ст. імені І.Я. Франка 

Львівської області, за сценічний костюм «Факультет «Слизерин»» (керівник – 

Федевич Оксана Євгенівна);  

Пиріг Софію, Лотоцьку Анастасію, учениць Сокільницької ЗЗСО I-III ст. 

імені І.Я. Франка Львівської області, за сценічний костюм «Фенікс» (керівник – 

Федевич Оксана Євгенівна);  

Шопук Анастасію, ученицю Навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ 

ступеня-дитячий садок» села Гута Ковельського району Волинської області,  за 

сценічний костюм «Чарівниця» (керівник – Гайдучик Віра Василівна);  

Паску Юлію, Щирбу Василину, вихованок гуртка «Крою та шиття» 

Центру дитячої та юнацької творчості Жовківської міської ради Львівської 

області, за сценічний костюм «Квітучий Ірис» (керівник – Барилко Юлія 

Миронівна); 

Сибіну Вікторію, вихованку декоративно-вжиткової студії «Чудова 

майстерня» Будинку дитячої творчості Кремінської районної ради Луганської 
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області, за сценічний костюм «Троянда» (керівник – Авчиннікова Олена 

Володимирівна); 

Нуцаль Анастасію, вихованку гуртка «Народна творчість» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, за карнавальні маски «Пори року» (керівники – Марчук 

Віра Миколаївна, Коханська Оксана Василівна); 

Русанову Олександру, вихованку гуртка «Паперопластика» 

Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН»              

м. Ужгород, за сценічний костюм «Фея Весна» (керівник – Негер Крістіна 

Калманівна); 

Місько Киру, ученицю Куп’янської гімназії №2 Харківської області, за 

сценічний костюм «Квіткове диво» (керівник – Півоварова Ірина Сергіївна). 

1.2. Дипломом ІІ ступеня Українського державного центру позашкільної 

освіти:  

у молодшій віковій категорії: 

Мікульську Надію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Комунального закладу «Черкаський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради», за сценічний костюм 

«Птиці кольору ультрамарин» (керівник – Мікульська Анна Миколаївна),  

вихованців студії раннього естетичного виховання «Равлик» Центру 

творчості дітей та юнацтва Галичини м. Львова, за сценічний костюм «Жар-

птиця. Вогняна стихія» (керівник – Дзюб Оксана Ярославівна); 

вихованців гуртка «Оригамі – оригінальний конструктор» Полтавського 

міського центру позашкільної освіти, за колективний сценічний костюм 

«Тризуб» (керівник – Ольга Сухаревська); 

Линюк Камілу, ученицю Гуменецького ліцею Кам'янець-Подільського 

району Хмельницької області, за сценічний костюм «Біла птиця» (керівник – 

Чапай Вікторія Миколаївна); 

Денисюк Софію, вихованку гуртка «Майстерня умілих рук» комунального 

закладу загальної середньої освіти «Княгининівський ліцей № 34 Луцької 

міської ради» Волинської області, за костюм «Диво-птиця» (керівник – 

Денисюк Ірина Сергіївна);  

Сторожевську Вікторію, ученицю Джулинської загальноосвітньої школи            

І-ІІІ ступенів Вінницької області, за сценічний костюм «Зефірка» (керівник – 

Теплицька Олена Ігорівна); 

Чорноус Ангеліну, вихованку гуртка «Народні ремесла України» Будинку 

творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради, за карнавальний костюм 

«Крижана принцеса» (керівник – Чорноус Валентина Олександрівна);  

Одійчук Мілану, ученицю ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Нетішина Хмельницької 

області, за сценічний костюм «Квітана» (керівник – Ковальчук Майя 

Леонідівна); 

Савчука Олександра, учня ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Нетішина Хмельницької 

області, за карнавальний костюм «Король» (керівник – Дацюк Олена Іванівна); 

Мусенка Матвія, учня ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Нетішина Хмельницької 
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області, за карнавальний костюм «Лицар на варті екології міста» (керівник – 

Бурик Наталія Леонідівна); 

Мусенко Соломію, вихованку гуртка «Кольорові долоньки» Донецького 

обласного палацу дитячої та юнацької творчості м. Слов’янська, за сценічний 

костюм «Жар-Птиця» (керівник – Прохода Алевтина Володимирівна); 

Кочмарук Маріанну, ученицю Сахкамінської загальноосвітньої школи                      

І-ІІ ступенів Гуменецької сільської ради Кам’янець-Подільського району 

Хмельницької області, за сценічний костюм «Чарівна квітка» (керівник – 

Заплітна Тетяна Георгіївна). 

у середній віковій категорії: 

Грунтей Юлію, вихованку Зразкового лялькового гуртка «Рукавичка» 

Центру дитячої та юнацької творчості м. Кам’янець - Подільський 

Хмельницької області, за сценічний костюм «Місячний хлопчик» (керівник -

Березовська Світлана Вікторівна); 

Придеткевич Марію, вихованку Зразкового лялькового гуртка «Рукавичка» 

Центру дитячої та юнацької творчості м. Кам’янець - Подільський 

Хмельницької області, за сценічний костюм «Зіронька» (керівник - Березовська 

Світлана Вікторівна); 

Ляшковську Олену, вихованку Зразкового лялькового гуртка «Рукавичка» 

Центру дитячої та юнацької творчості м. Кам’янець - Подільський 

Хмельницької області, за сценічний костюм «Комета» (керівник - Березовська 

Світлана Вікторівна); 

Лепетуху Маргариту, вихованку гуртка «Основи інформаційних 

технологій з елементами англійської мови» Комунального закладу «Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради», за сценічний костюм «Птиці кольору ультрамарин» ( керівник – 

Лепетуха Юлія Володимирівна); 

Гончарук Валерію, вихованку гуртка «Креатив» опорного навчального 

закладу «Навчально-виховний комплекс «Локачинська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів – гімназія» Волинської області, за карнавальний костюм «Жар-

птиця» (керівник - Черняк Анжела Василівна); 

Тарасюк Юлію, вихованку гуртка «Витинанка» Комунального закладу 

Дунаєвецької міської ради «Будинок творчості школяра» Хмельницької області, 

за сценічний костюм «Незабутка» (керівник – Солярик Руслана Францівна); 

Гончарук Юлію, вихованку гуртка «Витинанка» Комунального закладу 

Дунаєвецької міської ради «Будинок творчості школяра» Хмельницької області, 

за сценічний костюм «Ромашка» (керівник – Солярик Руслана Францівна); 

Муляр Яну, вихованку гуртка «Витинанка» Комунального закладу 

Дунаєвецької міської ради «Будинок творчості школяра» Хмельницької області, 

за сценічний костюм «Сонях» (керівник – Солярик Руслана Францівна); 

Школьняк Дарію, вихованку гуртка «Витинанка» Комунального закладу 

Дунаєвецької міської ради «Будинок творчості школяра» Хмельницької області, 

за сценічний костюм «Мак» (керівник – Солярик Руслана Францівна); 
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Лахнову Анастасію, Павловську Крістіну, вихованок гуртка «Народна 

творчість» Будинку творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради 

Хмельницької області, за два сценічних костюми «Країна чудес» (керівник – 

Славенська Софія Іванівна); 

Топчу Маргариту, вихованку гуртка «Конструювання та моделювання 

одягу» Дитячого Центру позашкільної роботи міста Миколаєва, за сценічний 

костюм «Птиця Фенікс» (керівник – Топча Олена Едуардівна); 

Кондратюк Анастасію, вихованку гуртка «Технічний дизайн» Будинку 

творчості школярів Полонської міської ради об'єднаної територіальної громади 

Хмельницької області, за сценічний костюм «Лебідь» (керівник – Кондратюк 

Ольга Василівна); 

Левченко Тетяну, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради, за стилізований український костюм дівчинки 

«Наталка-Полтавка» (керівник – Воробйова Людмила Володимирівна); 

Сидор Вероніку, вихованку гуртка «Крою та шиття» Центру дитячої та 

юнацької творчості Жовківської міської ради Львівської області, за сценічний 

костюм «Чарівна Кала» (керівник – Барилко Юлія Миронівна); 

вихованців гуртка «Образотворче мистецтво» Будинку творчості дітей та 

юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької області, за сценічний 

костюм «Троянда» (керівник – Федотова Галина Анатоліївна);  

Остафійчук Ульяну, ученицю Сахкамінської загальноосвітньої школи                        

І-ІІ ступенів Гуменецької сільської ради Кам’янець-Подільського району 

Хмельницької області, за сценічний костюм «Ділова леді» (керівник – Заплітна 

Тетяна Георгіївна); 

Конєву Камілу, вихованку Народної творчої майстерні «Світ сувенірів» 

Васильківського Міського Центру дитячої та юнацької творчості Київської 

області, за сценічний костюм «Птахи» (керівник – Чепурда Лариса 

Володимирівна); 

Долінську Юлію, вихованку гуртка «Творча майстерня. Дизайн» Центру 

дитячої та юнацької творчості Жовківської міської ради, за сценічний костюм 

«Інфо – пані» (керівник – Кудик Оксана Степанівна); 

Мар’яніну Ліліану, вихованку гуртка «Чарівний Бісер» Баговицького 

ліцею зі структурними підрозділами гімназія та початкова школа Слобідсько-

Кульчієвецької сільської ради Кам’янець-Подільського району Хмельницької 

області, за сценічний костюм «Пава» (керівник – Олійник Наталія 

Володимирівна); 

Денегу Роксолану, вихованку гуртка «Геометричне моделювання» 

ЦТДЮГ на базі ораторії-катехитичної школи ім. Святого Домініка Савіо                        

м. Львова, за сценічний костюм «Жар-птиця. Водяна стихія» (керівник –  

Дзюб Оксана Ярославівна); 

Анну-Марію Макогоненко, вихованку гуртка технічного моделювання, 

дизайну і архітектури Центру творчості дітей та юнацтва Галичини м. Львова, 

за сценічний костюм «Осінь» (керівник – Богдан Зоя Львівна); 
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Михайлову Маргариту, вихованку гуртка «Квілінг» Центру дитячої та 

юнацької творчості Гуменецької сільської ради, учениця Нігинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Хмельницької області, за сценічний 

костюм «Квітка мрії» (керівник –Антонюк Галина Василівна); 

Кузнєцова Андрія, вихованця гуртка «Творча майстерня» СЗШ №92 

Шевченківського району м Львова, за сценічний костюм «Принц Попелюшки» 

(керівник – Підвірна Оксана Володимирівна); 

Гавора Віталія, вихованця гуртка «Творча майстерня» СЗШ №92 

Шевченківського району м Львова, за сценічний костюм «Принц Сплячої 

красуні» (керівник – Підвірна Оксана Володимирівна); 

Павліва Богдана, вихованця гуртка «Творча майстерня» СЗШ №92 

Шевченківського району м Львова, за сценічний костюм «Принц з казки 

«Красуня і Чудовисько» (керівник – Підвірна Оксана Володимирівна); 

Єсипова Святослава, вихованця гуртка «Творча майстерня» СЗШ №92 

Шевченківського району м Львова, за сценічний костюм «Принц Білосніжки» 

(керівник – Підвірна Оксана Володимирівна); 

Федорову Аміну, вихованку гуртка «Витинанка» Комунального закладу 

Дунаєвецької міської ради «Будинок творчості школяра» Хмельницької області, 

за сценічний костюм «Троянда» (керівник – Солярик Руслана Францівна); 

Найман Вікторію, вихованку гуртка «Паперопластика» Рахівського 

будинку дитячої та юнацької творчості Закарпатської області, за сценічний 

костюм «Ніжність» (керівник – Найман Олена Сергіївна); 

Левочко Анастасію, вихованку гуртка «Паперові фантазії» Рава-Руського 

міського будинку дитячої та юнацької творчості Жовківського району 

Львівськоїї області, за сценічний костюм «Трояндова весна» (керівник – Плесак 

Наталія Ярославівна); 

вихованців гуртка «Юні ботаніки» Ріпківської гімназії Шепетівського 

району Хмельницької області, за костюм «Троянда» (керівник — Хорошун 

Валентина Дмитрівна); 

Борщ Софію, ученицю Комунального закладу «Борщівська гімназія 

Балаклійської районної ради Харківської області», за сценічний костюм 

«Троянда» (керівник - Губач Світлана Петрівна); 

Курбанову Маргариту, ученицю Комунального закладу «Борщівська 

гімназія Балаклійської районної ради Харківської області», за сценічний 

костюм «Весняна леді» (керівник - Губач Світлана Петрівна); 

Лобенко Таїсію, вихованку гуртка «Папероластика» Нововодолазького 

будинку дитячої та юнацької творчості Нововодолазької селищної ради 

Харківської області, за сценічний костюм «Планета Земля» (керівник - 

Шевченко Світлана Андріївна); 

Кришталь Софію, ученицю Донецької загальноосвітньої школи                                 

І-ІІІ ступенів №2 Балаклійської районної ради Харківської області, за сценічний 

костюм «Золота  птиця» (керівник – Рой Людмила Анатоліївна); 

Макатьорську Марію, вихованку танцювального гуртка «Сузір’я» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Новотроїцької селищної ради Херсонської 
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області, за карнавальний  костюм «Сирена – фантастична птиця-діва» (керівник 

– Ільонок Алла Володимирівна); 

Пузік Анастасію, вихованку гуртка «Чарівна майстерня» Старосинявського 

Будинку творчості школярів Старосинявської селищної ради Хмельницької 

області, за карнавальний костюм «Чарівний метелик» (керівник – Пузік Алла 

Віталіївна); 

Янкович Діану, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Старосинявського 

Будинку творчості школярів Старосинявської селищної ради Хмельницької 

області, за карнавальний костюм «Снігова королева» (керівники – Канівська 

Марина Степанівна, Литвинюк Світлана Миколаївна, Фесюк Ірина, Алєксова 

Олена); 

Аржанову Євгенію, ученицю Шепетівського міжшкільного навчально-

виробничого комбінату м. Шепетівка Хмельницької області, за сценічний 

костюм «Рожева принцеса» (керівник – Томашук Антоніна Станіславівна); 

вихованців гуртка «Виготовлення сувенірів» Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за сценічний костюм 

«Квіткова Фея» до казки «Червоний Капелюшок на сучасний лад» (керівник – 

Верстюк Валентина Іванівна); 

Дзюбак Крістіну, вихованку гуртка «В'язання гачком» Будинку творчості 

дітей та юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької області, за 

сценічний костюм «Рок-принцеса» (керівник - Голенко Раїса Дмитрівна); 

Черкашину Софію, вихованку гуртка «Художня кераміка» Комунального 

закладу «Харківська спеціальна школа №5» Харківської обласної ради, за 

сценічний костюм «Жар-птиця» (керівник - Лупандіна Вікторія Миколаївна). 

у старшій віковій категорії: 

Вічисту Анастасію, ученицю Сокільницької ЗЗСО I-III ст. імені 

І.Я. Франка Львівської області, за сценічний костюм «Дамблдор» (керівник – 

Федевич Оксана Євгенівна);  

Макару Анастасію, ученицю Сокільницької ЗЗСО I-III ст. імені 

І.Я. Франка Львівської області, за сценічний костюм «Капелюх» (керівник – 

Федевич Оксана Євгенівна);  

Якименко Марту, ученицю Сокільницької ЗЗСО I-III ст. імені І.Я. Франка 

Львівської області, за сценічний костюм «Факультет «Гаффлпафф»» (керівник 

– Федевич Оксана Євгенівна);  

Селеман Олену, ученицю Сокільницької ЗЗСО I-III ст. імені І.Я. Франка 

Львівської області, за сценічний костюм «Факультет «Рейвенклов»» (керівник - 

Федевич Оксана Євгенівна);  

Власік Софію, Франчук Юлію, вихованок гуртка «Крій та шиття» 

Маневицького Центру творчості дітей та юнацтва Волинської області, за 

сценічний костюм «Сонячний метелик» (керівник - Плачинта Олена Іванівна); 

Гричишину Анну, вихованку гуртка «Оригамі» Центру дитячої та 

юнацької творчості Гуменецької сільської ради Кам’янець-Подільський району 

Хмельницької області, за сценічний костюм «Жар-птиця» (керівник – Швець 

Вікторія Валеріївна); 
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Свищ Олену, вихованку гуртка «Крою та шиття» Центру дитячої та 

юнацької творчості Жовківської міської ради Львівської області, за сценічний 

костюм «Політ Жар-Птиці» (керівник – Барилко Юлія Миронівна);  

Набоку Катерину, вихованку гуртка «Моделювання сувенірів» 

Комунального закладу «Запорізький обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради, за сценічний 

костюм «Мальвіна – справжня леді» (керівник – Синенко Валентина 

Володимирівна); 

Ольховську Олександру, вихованку творчого об’єднання «Умійко» 

Летичівського Центру творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, за 

сценічний костюм «Шамаханська цариця» (керівник – Ольховська Оксана 

Василівна); 

Гречанікову Дар'ю, ученицю Куп'янської загальноосвітньої школи                                      

І-ІІІ ступенів Харківської області, за сценічний костюм «Жар-птиця» (керівник 

– Хомік Сніжана Миколаївна); 

Бєлявцеву Яну, вихованку гуртка «Веселка» Комунального закладу 

«Покотилівський ліцей «Промінь» Височанської селищної ради Харківського 

району Харківської області», за сценічний костюм «Королева вітрів» (керівник 

– Біда Катерина Ігорівна); 

Живолуп Ірину, ученицю Комунального закладу «Савинський ліцей 

Балаклійської районної ради Харківської області», за сценічний костюм «Жар-

птиця» (керівник – Івко Світлана Анатоліївна). 

1.3. Дипломом ІІІ ступеня Українського державного центру позашкільної 

освіти: 

 у молодшій віковій категорії: 

Саприкіна Даніїла, Коритну Алевтину, Саприкіна Ярослава, Подбуртную 

Софію, вихованців Зразкового художнього колективу дизайн-студії «Сувенір» 

Білозерського освітньо-культурного центру відділу освіти Білозерської міської 

ради Донецької області, за серію сценічних костюмів «Чарівні птахи» (керівник 

– Лєпілєна Лілія Чеславівна); 

Пономаренко Єлизавету, ученицю Комунального закладу Іванківської 

селищної ради «Центр дитячої та юнацької творчості» Київської області, за 

карнавальний виріб «Капелюшок» (керівник - Ярошенко Людмила 

Анатоліївна); 

Неділько Ангеліну, вихованку Мокрецького навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Київської області, за сценічний костюм «Лісова Мавка» (керівник - 

Яроцька Оксана Анатоліївна); 

Середу Катерину, вихованку гуртка «Художня вишивка» Будинку 

творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької області, за 

сценічний костюм «Казкова весна» (керівник – Міщук Ольга Олександрівна);  

Фурс Ірину, вихованку гуртка «Світ Рукоділля» Біловодського районного 

центру дитячої та юнацької творчості Луганської області, за карнавальний 

костюм «Цукерка» (керівник – Червенко Ірина Володимирівна); 
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Гуменюк Валерію, ученицю ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Нетішина Хмельницької 

області, за сценічний костюм «Квітуча весна» (керівник – Гуменюк Вікторія 

Іванівна); 

Алексенко Софію, ученицю ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Нетішина Хмельницької 

області, за сценічний костюм «Мавка» (керівник – Ковальчук Майя 

Леонідівна); 

Заобурну Божену, ученицю ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Нетішина Хмельницької 

області, за сценічний костюм «Мальва» (керівник – Ковальчук Майя 

Леонідівна); 

Грушу Софію, ученицю ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Нетішина Хмельницької 

області, за сценічний костюм «Рапунцель» (керівник – Ковальчук Майя 

Леонідівна); 

Білик Євангеліну, ученицю ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Нетішина Хмельницької 

області, за модель «Елегантний шкільний костюм» (керівник - Білик Марія 

Миколаївна); 

Савчук Олександру, ученицю ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Нетішина Хмельницької 

області, за сценічний костюм «Ніжність» (керівник – Шевчук Марія 

Олексіївна);  

Івченко Поліну, Пермінову Єву,  Семко Мілану,  Полянську Діану, Гулак 

Ксенію, Жігалову Ірину, Садовнікову Олександру, вихованок Полтавського 

міського центру позашкільної освіти, громадської організації «Школа 

інноваційної культури» м. Полтава, за серію сценічних костюмів «Зоряна 

квітка» (керівники - Семеняка Лариса Василівна, Сербіна Марина Анатоліївна, 

Сербіна Анастасія Вікторівна); 

Зеленчук Маріанну, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок і сувенірів» 

Рахівського районного центру науково-технічної творчості Закарпатської 

області, за костюм «Ананас» (керівник – Зеленчук Ганна Михайлівна); 

Сапожнік Анастасію, Неміровську Олександру, Нетикшу Вікторію, 

вихованок гуртка «Паперопластика» Дитячо-юнацького центру туризму та 

екологічної роботи м.Славути Хмельницької області, за сценічний костюм 

«Жар-птиця» (керівник гуртка – Нікітчук Тетяна Олександрівна); 

Якубцову Маріну, ученицю Дашковецького навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний 

заклад» Старосинявської області Хмельницької області, за сценічний костюм 

«Плаття принцеси квітів» (керівник – Норик Ірина Максимівна); 

Тужикову Анну, ученицю Вербівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Балаклійського району Харківської області, за модель «Вечірня сукня 

у квітковому принті» (керівник – Ковальська Ольга Олексіївна); 

Китайгородську Олександру, ученицю Вербівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Балаклійського району Харківської області, за модель 

«Паперові мрії» (керівник – Ковальська Ольга Олексіївна); 

Скабіну Єву, вихованку КЗ «Черкаськолозівський ліцей» Харківської 

області, за сценічний костюм «Айстра» (керівник – Скабіна Мирослава 

Олександрівна); 
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Кириленко Аліну, вихованку КЗ «Черкаськолозівський ліцей» Харківської 

області, за карнавальний костюм «Мальвіна» (керівник – Бучель Світлана 

Вікторівна); 

Остафійчук Софію, ученицю Сахкамінської загальноосвітньої школи                        

І-ІІ ступенів Гуменецької сільської ради Кам’янець-Подільського району 

Хмельницької області, за сценічний костюм «Червона шапочка» (керівник – 

Заплітна Тетяна Георгіївна); 

Матченка Арсена, вихованця гуртка «Основи творчої майстерності» 

Центру дитячої та юнацької творчості м. Борислава, за карнавальний костюм 

«Жар-пташеня» (керівник – Святогор Степанія Михайлівна); 

вихованців гуртка «Паперопластика» Комунального закладу 

«Ярмолинецький Будинок дитячої та юнацької творчості» Ярмолинецької 

селищної ради Хмельницької області, за сценічний костюм «Червоний 

Капелюшок» до казки «Червоний Капелюшок на сучасний лад» (керівник – 

Верстюк Валентина Іванівна). 

у середній віковій категорії: 

Святогор Софію, вихованку гуртка «Основи творчої майстерності» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Борислава, за карнавальний костюм «Жар-

птиця» (керівник – Святогор Степанія Михайлівна); 

Страшівську Анну, вихованку гуртка «Основи творчої майстерності» 

Центру дитячої та юнацької творчості м. Борислава, за карнавальний костюм 

«Жар-птиця» (керівник –  Святогор Степанія Михайлівна); 

Тишецьку Світлану, вихованку АРТ-студії «ІМПРОВІЗ» Грицівського 

закладу позашкільної освіти «Школа сприяння здоров’ю» Шепетівського 

районну Хмельницької області, за сценічний костюм «Чотири пори року» 

(керівник – Денесюк Людмила Василівна); 

Фещук Дар’ю, ученицю Загальноосвітнього навчально-виховного 

комплексу І-ІІІ ступенів імені В. М. Підгорбунського Козятинської міської ради 

Вінницької області, за сценічні костюми фей квітів «Розета» та «Білі троянди» 

(керівник – Горбатюк-Долинянська Наталія Леонтіївна); 

Ткачук Анну, вихованку гуртка «Орігамі» Будинку творчості дітей та 

юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької області, за сценічний 

костюм «Чарівна ромашка» (керівник – Потапова Світлана Петрівна); 

М'ягку Ольгу, вихованку гуртка «Народна творчість» Будинку творчості 

дітей та юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької області, за 

сценічний костюм «Червоний капелюшок» (керівник – Славенська Софія 

Іванівна); 

Коваль Софію, ученицю ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Нетішина Хмельницької 

області, за сценічний костюм «Париж» (керівник – Івчук Ірина Вікторівна); 

Аноджемері Меріті Огечі, ученицю Комунального закладу «Пісочинська 

початкова школа «Надія» Пісочинської селищної ради» Харківського району 

Харківської області, за сценічний костюм «Снігова принцеса» (керівник — 

Кононенко Оксана Юріївна); 

Костецьку Єлизавету, ученицю Подільського ліцею Староушицької 
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селищної ради Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, за 

сценічний костюм «Фея» (керівник – Костецька Аліна Анатоліївна); 

Васильєву Поліну, вихованку гуртків «Народна творчість», «Чарівна 

намистинка», «Калинонька», «Радість» КЗ «Богодухівський центр дитячої та 

юнацької творчості» Богодухівської міської ради Богодухівського району 

Харківської області, за карнавальний костюм «Жар-птиця-слобожанка»  

(керівники – Безугла Ірина Миколаївна, Усатенко Олександра Василівна, 

Тронько Наталія Ігорівна, Васильєва Ольга Михайлівна); 

Васильєву Поліну, вихованку гуртків «Народна творчість», «Чарівна 

намистинка», «Калинонька», «Радість» КЗ «Богодухівський центр дитячої та 

юнацької творчості» Богодухівської міської ради Богодухівського району 

Харківської області, за сценічний костюм «Віра в Жар-птицю» (керівники – 

Безугла Ірина Миколаївна, Усатенко Олександра Василівна, Тронько Наталія 

Ігорівна, Васильєва Ольга Михайлівна);  

Сінчу Сніжану, вихованку гуртка «Умілі ручки» Борисівського ліцею 

Плужненської сільської ради Хмельницької області, за сценічний костюм 

«Чарівна Журавка» (керівник - вчитель Фіялко Ольга Володимирівна); 

Ганабу Олександру, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Шепетівського міського центру дитячої та юнацької творчості, за сценічний 

костюм «Сакура» (керівник – Антонюк Наталія Анатоліївна); 

Грушу Андрія, вихованця гуртка «Творча майстерня» СЗШ №92 

Шевченківського району м Львова, за сценічний костюм «Сніговик Олфан» 

(керівник – Підвірна Оксана Володимирівна); 

Артемович Вікторію, вихованку гуртка ткацтва «Веретенце» Центру 

творчості дітей та юнацтва Галичини м. Львова за сценічний костюм 

«Метелик» (керівник – Ващак О.І.); 

Тарасенко Марію, вихованку гуртка ткацтва «Веретенце» Центру творчості 

дітей та юнацтва Галичини м. Львова за сценічний костюм «Єдиноріг» 

(керівник – Ващак О.І.); 

Медвецьку Єлизавету, вихованку гуртка ткацтва «Веретенце» Центру 

творчості дітей та юнацтва Галичини м. Львова, за сценічний костюм «Сорока» 

(керівник – Ващак Оксана Іванівна); 

Борух Катерину, вихованку гуртка ткацтва «Веретенце» Центру творчості 

дітей та юнацтва Галичини м. Львова, за сценічний костюм «Королева Пава» 

(керівник – Ващак Оксана Іванівна); 

Медведик Соломію, вихованку гуртка ткацтва «Веретенце» Центру 

творчості дітей та юнацтва Галичини м. Львова, за сценічний костюм «Жар-

птиця» (керівник – Ващак Оксана Іванівна); 

Крученюк Анну, ученицю Котюжинецької філії дошкільної та початкової 

освіти опорного закладу ЗСО І-ІІІ ступенів с.Корделівка Калинівської ОТГ 

Вінницької області, за сценічний костюм «Чарівна паперова фея» (керівник – 

Дудник Тетяна Іванівна); 

Безрученко Вікторію, Парамєєву Злату, Скляр Анну, вихованок гуртка 

«Чарівниця» Біловодського районного центру дитячої та юнацької творчості 
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Луганської області, за серію карнавальних костюмів «Попелюшка» (керівник – 

Червенко Ірина Володимирівна); 

Вовк Вероніку, Радченко Вікторію, вихованок гуртка «Театр моди «Моді 

Юн» Бахмутського міського Центру дітей та юнацтва Донецької області, за 

сценічний костюм «Птаха надії» (керівник – Середа Ганна Миколаївна); 

Ромець Наталію, Гуміну Варвару, учениць ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Нетішина 

Хмельницької області, за сценічний костюм «Інформація»; 

Галус Марію, ученицю ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Нетішина Хмельницької 

області, за сценічний костюм «Фея квітів» (керівник – Галус Віталія 

Василівна); 

Кострич Марію, ученицю ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Нетішина Хмельницької 

області, за сценічний костюм «Казковий Єдиноріг» (керівник – Ковальчук 

Майя Леонідівна). 

у старшій віковій категорії: 

Козюру Анну, ученицю школи №1 міста Нетішина Хмельницької області, 

за сценічний костюм «Лебідь». 

1.4. Дипломом учасника Українського державного центру позашкільної 

освіти: 

Репік Соломію, ученицю Комунального закладу Іванківської селищної 

ради «Центр дитячої та юнацької творчості» Київської області, за карнавальний 

виріб «Капелюшок»  (керівник - Ярошенко Людмила Анатоліївна); 

Кирилюк Еліну, ученицю ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Нетішина Хмельницької 

області, за сценічний костюм «Дріада» (керівник – Бурик Наталія Леонідівна); 

Вагнер Дар'ю, ученицю ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Нетішина Хмельницької 

області, за сценічний костюм «Сторінками журналу Караван»» (керівник – 

Бурик Наталія Леонідівна); 

Бородіну Софію, ученицю Вербівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Балаклійського району Харківської області, за модель «Вечірня сукня 

у червоних тонах» (керівник – Раєвська Наталія Олексіївна); 

Хуторан Дар’ю, ученицю Дашковецького навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І – ІІІ ст., дошкільний навчальний заклад» 

Старосинявського району Хмельницької області, за сценічний костюм 

«Дівчинка-Перлинка» (керівник – Ходаківська Іванна Вікторівна); 

Лук’янову Вікторію, учиницю Вербецької ЗОШ I—II ст. Гуменецької ОТГ, 

за сценічий костюм «Мальвіна»; 

Очеретну Маргариту, ученицю Барської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. 

№ 3 Барської міської ради Вінницької області, за сценічий костюм «Тюльпан» 

(керівник – Зінчук Інна Сергіївна); 

Терлак Христину,  Мец Поліну, Пащенко Діану,  Хлюбко Вікторію, 

Ульянову Марту, вихованців гуртка «Оригамі» Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Львівської міської ради на базі сзш №73, за 

сценічні костюми Мавки та лісових істот з п’єси Л. Українки «Лісова пісня» 

(керівник - Громова Олена Мирославівна); 
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Баклан Богдану, ученицю «Науково педагогічного проєкту «Інтелект 

України» Нетішинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 

Нетішинської міської ради Хмельницької області, за сценічний костюм 

«Бажання на серветці» (керівник – Ковальчук Майя Леонідівна); 

Гриценко Олександру, вихованку гуртка «Паперовий світ» Полтавського 

міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради, за сценічний 

костюм «Жар-Птиця» (керівник – Солодовник Аня Валеріївна); 

Євкову Катерину, вихованку гуртка «Фітодизайн» Центру творчості дітей 

та юнацтва Галичини м. Львова, за сценічний костюм «Обгортка для букета» 

(керівник – Роміна Дада Борисівна); 

Лещенка Євгена, Кісільову Маргариту, учнів Куп’янської гімназії № 7, 

Харківської області, за карнавальні костюми «Їх величність королі» (керівник – 

Сахацька Ольга Іванівна); 

Шевченко Ксенію, Герасименко Діану, Приходька Ярослава, Тарасова 

Ярослава,  учнів Куп’янської гімназії № 7 Харківської області, за карнавальні 

костюми «В гостях у казки» (керівник –  Сахацька Ольга Іванівна); 

Крикун Лілію, ученицю Комунального закладу «Борщівська гімназія 

Балаклійської районної ради Харківської області», за сценічний костюм 

«Креативна наречена» (керівник - Губач Світлана Петрівна); 

Білоусову Надію, вихованку гуртка «Світ Рукоділля» Біловодського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Луганської області, за 

карнавальний костюм «Українка» (керівник – Червенко Ірина Володимирівна); 

Тищенко Вікторію, вихованку гуртка «Світ Рукоділля» Біловодського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Луганської області, за 

карнавальний костюм «Мавка» (керівник – Червенко Ірина Володимирівна); 

Іванюк Ксенію, вихованку гуртка «Дизайн» Чернівецького центру юних 

техніків імені Леоніда Каденюка,  за сценічний костюм «Жар-птиця» (керівник 

–  керівник Ольга Косило); 

Петрук Анастасію, вихованку гуртка «Крою та шиття» Центру дитячої та 

юнацької творчості Жовківської міської ради Львівської області, за сценічний 

костюм «Квітка вогню» (керівник – Барилко Юлія Миронівна);  

Сущову Дар'ю, вихованку Комунального закладу «Залиманський ліцей» 

Балаклійської районної ради Харківської області, за сценічний костюм 

«Різдвяний капелюх» (керівник – Клюєва Інна Миколаївна). 

2. Електронні дипломи розміщені за посиланням: 

https://drive.google.com/drive/folders/1qWDcoLX_Kgu3Bh8snpQ_t3S4koDBPLQ4

?usp=sharing 

 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора -  

Педоренко О.В. 

 

 

Директор                                                                                                Г. А.  ШКУРА 
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