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18.02.2021                                           м. Київ                                              № 02 - 08 

 

 

Про підсумки проведення 

Всеукраїнського відкритого 

літературно-музичного фестивалю 

вшанування воїнів «Розстріляна 

молодість» 

 (дистанційний/онлайн формат) 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України                            

від 24.11.2020 р. № 1452 «Про затвердження Плану всеукраїнських і 

міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю 

на 2021 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», від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та 

запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», 18 лютого 2021 року у м. Житомир Українським 

державним центром позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України 

та Житомирським державним будинком художньої та технічної творчості було 

проведено Всеукраїнський відкритий літературно-музичний фестиваль 

вшанування воїнів «Розстріляна молодість» (дистанційний/онлайн формат). 

Участь у Фестивалі взяли 3 286 учасників з 20 регіонів України, а саме: 

Вінницької, Волинської, Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, 

Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, 

Львівської, Миколаївської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, 

Хмельницької, Херсонської, Чернігівської, Черкаської областей та міста Києва.  

Відповідно до умов проведення фестивалю та на підставі рішення журі 

 

 

НАКАЗУЮ: 
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1. Нагородити дипломами Українського державного центру позашкільної 

освіти відповідних ступенів 

Номінація «Вокальне мистецтво» 

дипломом І ступеня 

Антоненка Дмитра, вихованця гурту «Вернісаж» Бердичівського 

професійного будівельного ліцею Житомирської області, керівник – Латюк 

Катерина; 

Братащук Анастасію, вихованку «Народного художнього колективу» гуртка 

сольного співу «Престиж» Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського 

району Миколаївської області, керівник - Табакар Тетяна; 

Вижу Юлію, вихованку гуртка «Вокал» Центру дитячої та юнацької 

творчості м. Южноукраїнськ Миколаївської області, керівник - Пермякова 

Діана; 

вихованців зразкового фольклорного гурту «Перлинка» Будинку дитячої 

творчості м. Славута Хмельницької області, керівник - Сайпель Майя; 

вихованців вокального ансамблю «Фенікс» комунального закладу 

«Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» Донецької 

області, керівник - Шокера Вікторія; 

вихованців вокального ансамблю «VІVA» вищого професійного училища          

№ 75 ордену «Знак Пошани» с. Олександрівка Покровського району 

Дніпропетровської області, керівник - Гавриленко Олександр;  

вихованців вокального гуртка «Starlight» Державного навчального закладу 

«Малинський професійний ліцей» м. Малин Житомирської області, керівник- 

Верстак Олена; 

Генову Єву, вихованку театру пісні «Співограй» Костопільського будинку 

школярів та юнацтва Костопільської районної ради Рівненської області, 

керівник - Кубашевич Софія;  

Григоренко Софію, Самойленко Олексія, вихованців «Зразкового 

художнього колективу» вокального ансамблю «Пісенне сузір’я» закладу 

загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів № 8 військово-цивільної адміністрації 

м. Торецьк Донецької області, керівник - Шалімова Галина; 

Гирич Аліну, вихованку «Народного художнього колективу» 

«Продюсерський центр» Закарпатського обласного Палацу дитячої та юнацької 

творчості «Падіюн» м. Ужгород, керівник з вокалу - Сабат Наталія;  

Грищука Дениса, вихованця Нововолинського Центру дитячої та юнацької 

творчості Волинської області, керівник - Кравчук Інна; 

Давиденка Микиту, вихованця «Народного художнього колективу» 

вокального ансамблю «Червона калина» позашкільного навчального закладу 

Центру дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради Донецької  

області, керівник - Ланевська Валентина; 

Зубко Валерію, вихованку вокального гуртка вищого професійного училища 

№ 75 ордену «Знак Пошани» с. Олександрівка Покровського району 

Дніпропетровської області, керівник - Гавриленко Олександр;  
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«Зразковий художній колектив» театр пісні «Зустріч» комунального 

позашкільного навчального закладу «Палац дитячої та юнацької творчості 

Центрально-Міського району Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, керівник - Фрасинюк Катерина, концертмейстер - Камінська Людмила; 

Костирко Софію, вихованку «Народного художнього колективу» гуртка 

сольного співу «Престиж» Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського 

району Миколаївської області, керівник - Табакар Тетяна;  

Мельник Діану, вихованку вокального гуртка «Корали» Гайсинського 

районного Будинку школярів та молоді Вінницької області, керівник - Захарова 

Ольга; 

«Народний художній колектив» ансамбль «Сяйво» «Продюсерського 

центру»» Закарпатського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості 

«Падіюн м. Ужгород, керівник з вокалу - Сабат Наталія;  

«Народний художній колектив» театр пісні «Криниченька» комунального 

позашкільного навчального закладу Будинку дитячої творчості м. Нетішин 

Хмельницької області, керівник- Темна Валентина;  

«Народний художній колектив» гурт традиційного поліського співу 

«Ранкова Роса» Рівненської загальноосвітньої школи  І - ІІІ ступенів № 28, 

керівники - Ковальчук Алла, Ковальчук Юрій; 

вихованців «Народного художнього колективу» гуртка «Карпатське 

джерельце» Коломийського будинку дитячої та юнацької творчості Івано-

Франківської області, керівник - Кирничук Любов;  

Хрипуна Владислава, вихованця гуртка «Хорове мистецтво» 

Старокостянтинівского міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник - Зелінський Геннадій; 

Чернат Микиту, Самойленко Олексія, вихованців «Зразкового художнього 

колективу» вокального ансамблю «Пісенне сузір’я» закладу загальної середньої 

освіти І - ІІІ  ступенів № 8 військово-цивільної адміністрації м. Торецьк 

Донецької області, керівник - Шалімова Галина; 

Чернат Микиту, вихованця «Зразкового художнього колективу» вокального 

ансамблю «Пісенне сузір’я» закладу загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів 

№8 військово-цивільної адміністрації м. Торецьк Донецької області, керівник - 

Шалімова Галина. 

Дипломом ІІ ступеня 

Антоненко Кіру, Прохорову Єлизавету, вихованок вокальної студії 

«Співаночки» Лиманського міського Центру позашкільної роботи Донецької 

області, керівник - Ракитянська Алла; 

вихованців студії сучасно - естрадної пісні «Гармонія» комунального 

навчального закладу «Центр позашкільної освіти» Вербківської сільської ради 

Павлоградського району Дніпропетровської області, керівник - Марченко 

Анжеліка; 

вихованців гуртка вокального мистецтва «Барвінок», Центру художньої 

творчості дітей юнацтва та молоді м. Калуш Івано - Франківської області, 

керівник- Коробкова Вікторія;  
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вихованців вокального гуртка «Музична академія» Центру позашкільної 

роботи м. Новомосковськ  Дніпропетровської області, керівник - Сагура 

Альона;  

вихованців вокального ансамблю «Співаночка» Ківерцівського центру 

позашкільної освіти Волинської області, керівник - Людвік Тетяна;  

вихованців вокального ансамблю Житомирського професійного 

політехнічного ліцею Житомирської області, керівник - Гладишев Олександр;  

Гребеннік Ангеліну, вихованку гуртка «Веселі нотки» комунального 

закладу «Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» 

Донецької області, керівник - Подставньов Ігор;  

Губеню Лесю, ученицю Цепцевицької загальноосвітньої школи І - ІІІ 

ступенів Сарненського району Рівненської області, керівник - Никитчук 

Вікторія;  

Григоренко Софію, Самойленко Олексія, вихованців «Зразкового 

художнього колективу» вокального ансамблю «Пісенне сузір’я» закладу 

загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів № 8 військово-цивільної 

адміністраціїм. Торецьк  Донецької області, керівник - Шалімова Галина;  

Дзьоган Ладу, вихованку «Зразкового художнього колективу» вокального 

ансамблю «Сузір’я» Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Славутський професійній ліцей» Хмельницької області, керівник - Мальчик 

Анастасія;  

Жукову Анастасію, вихованку комунального закладу мистецької освіти 

«Чернігівська музична школа №2 імені Євгена Богословського» Чернігівської 

області, керівник - Гальчук Анжеліка; 

«Зразковий художній колектив» театр пісні «Гармонія» Центру художньої 

творчості дітей, юнацтва та молоді Калуської міської ради Івано-Франківської 

області, керівник - Липовська Віта;  

вихованців зразкового фольклорного гурту «Жайворонок» Здолбунівського 

районного центру творчості дітей та юнацтва Рівненської області, керівник - 

Дацюк Марина;  

Кичату Аліну, ученицю Зяславського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 5 ім. О. П. Онищука, гімназія» 

Ізяславської районної ради Хмельницької, керівник - Мордач Вікторія; 

Кулибанич Регіну, ученицю комунального закладу «Мангушський опорний 

заклад» загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів» Мангушської районної ради 

Маріупольского району Донецької області, керівник - Березіна Тетяна;  

Кіщук Вікторію, ученицю Яворівського ліцею «Гуцульщина» Косівської 

районної ради Івано - Франківської області, керівник - Шаль Ірина;  

Князькову Ксенію, вихованку «Народного художнього колективу» 

вокального ансамблю «Червона калина» позашкільного навчального закладу 

Центру дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради Донецької 

області, керівник - Ланевська Валентина;  

Коваленко Маріну, солістку «Народного художнього колективу» театру 

пісні «Криниченька» комунального позашкільного навчального закладу 
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Будинку дитячої творчості м. Нетішин Хмельницької області, керівник - Темна 

Валентина; 

Лазутчик Соломію, вихованку гуртка вокального мистецтва Будинку дітей 

та молоді Дубенської міської ради м. Дубно Рівненської області, керівник- 

Ящук Анжела;  

Мохначук Каріну, Рачковську Ангеліну, вихованок зразкової студії 

естрадного співу «Юність» Здолбунівського районного центру творчості дітей 

та юнацтва Рівненської області, керівник - Така Михайло; 

Матвіїшин Михайлину,ученицю Олеського професійного ліцею, вихованку 

Львівського державного палацу естетичного виховання учнівської молоді 

Львівської області, керівник - Богацька Оксана;  

вихованців «Народного художнього колективу» ансамблю «Зоряночка» 

позашкільного навчального закладу Центру дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради Донецької області, керівник - Ланевська Валентина; 

вихованців «Народного художнього колективу» вокального ансамблю 

«Червона калина» шоу групу «Доміно» позашкільного навчального закладу 

Центру дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради Донецької 

області, керівник - Ланевська  Валентина;  

Назолу Ольгу, здобувачку освіти Державного навчального закладу 

«Новоград-Волинське вище професійне училище» Житомирської області, 

керівник - Іщук Ольга; 

Протасову Ольгу, вихованку вокального гуртка вищого професійного 

училища № 75 ордену «Знак Пошани» с. Олександрівка Покровського району 

Дніпропетровської області, керівник - Гавриленко Олександр;  

Пуртова Германа, Давиденка Микиту, вихованців «Народного художнього 

колективу» вокального ансамблю «Червона калина» позашкільного 

навчального закладу Центру дитячої та юнацької творчості Дружківської 

міської ради Донецької області, керівник - Ланевська Валентина;  

дует «Антураж» у складі: Пончук Дарина, Годун Вікторія, вихованців  

літературної студії «Зорецвіт» Здолбунівського районного центру творчості 

дітей та юнацтва Рівненської області, керівник - Бржечко Юрій; 

Панц Людмилу, ученицю Залавської загальноосвітньої школи І - ІІ ступенів 

Сарненського району Рівненської області, керівник- Жуковська Іванна; 

Пшеничну Дарину, Ткачук Нелю, здобувачок освіти Вищого професійного 

училища № 25 м. Хмельницький, керівник - Кравчук Станіслав;  

дует «Талісман» у складі: Слобода Дмитро, Стасюк Ольга, вихованців  

Івано-Франківського міського Центру дитячої та юнацької  творчості, керівник 

- Петришин Наталія;  

Томаз Варвару, Тиху Вероніку, Сокирко Олександру, вихованців 

«Народного художнього колективу» студії вокального мистецтва «Антарес» 

Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості                              

м. Кропивницький, керівник - Дороганич Олена; 
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Тимків Соломію, ученицю Підмихайлівського ліцею Новицької сільської 

ради об'єднаної територіальної громади Калуського району Івано-Франківської 

області, керівник - Яців Руслана; 

Тимошенко Ілону, ученицю Державного навчального закладу «Новоград-

Волинське вище професійне училище» Житомирської області, керівник - Іщук 

Ольга; 

Тику Владислава, учня Сатанівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів 

Городецького району Хмельницької області, керівник - Вейко Людмила;  

Халипенко Анну, вихованку «Народного художнього колективу» 

вокального ансамблю «Червона калина» позашкільного навчального закладу 

Центру дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради Донецької  

області, керівник - Ланевська Валентина;  

хор студентів факультету дошкільної, початкової освіти і мистецтв 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Чернігівської області, керівник - Кондратенко Ірина, концертмейстер - Грицун 

Юлія;  

Чернегу Катерину, Петрів Валерію, Шептинську Софію, вихованок 

«Зразкового художнього колективу» театру пісні «Гармонія» Центру художньої 

творчості дітей, юнацтва та молоді Калуської міської ради Івано-Франківської 

області, керівник - Липовська Віта; 

Шкребій Діану, солістку «Народного художнього колективу» театру пісні 

«Криниченька» комунального позашкільного навчального закладу Будинку 

дитячої творчості м. Нетішин Хмельницької області, керівник- Темна 

Валентина. 

Дипломом ІІІ ступеня 

Алексійчук Дарину, вихованку вокального ансамблю «Кольорові сни» 

Костопільського будиноку школярів та юнацтва Костопільської районної ради 

Рівненської області, керівник - Салівончик Ірина; 

Антоновську Дану, вихованку вокального ансамблю «Росинка» опорного 

навчального закладу «Студенська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів» 

Студенянської обєднаної територіальної громади Піщанського району 

Вінницької області, керівник - Кордонська Оксана; 

Бардадим Арсенія, учня музичної школи імені Святослава Ріхтера                       

м. Житомир, керівник - Пастух Наталія; 

Бабаць Юрія, вихованця вокального гуртка «Перлинка» комунального 

закладу «Будинок дитячої творчості Любомльської міської ради» Волинської 

області, керівник- Купира Світлана;  

Бегаса Юрія, учня опорного закладу освіти «Навчально-виховний комплекс 

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

міської ради Вінницької області, керівники - Коваль О., Омельянова А.;   (                                            

Бегаса Дмитра, учня опорного закладу освіти «Навчально-виховний 

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

Гніванської міської ради Вінницької області, керівники - Коваль О., 

Омельянова А.;  
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Білоус Софію, ученицю Рівненської загальноосвітньої школи I - III ступенів 

№ 20 Рівненської міської ради, керівники - Кудріна Оксана, Сидорук Захар; 

Волошина Віталія, вихованця вокального гуртка «Вишиванка» Державного 

навчального закладу «Професійний ліцей сфери послуг м. Хмільник» 

Вінницької області, керівник - Волошина Алла;  

Вдовиченко Ольгу, вихованку зразкової студії естрадного співу «Юність» 

Здолбунівського районного центру творчості дітей та юнацтва Рівненської 

області, керівник - Така  Михайло;  

вихованців вокального ансамблю  «Струмочок» Центру позашкільної освіти 

Броварського навчально - виховного обє'днання Київської області, керівник- 

Пучкова Олександра;  

вихованців гуртка «Народні свята та обряди» Державного навчального 

закладу «Житомирське вище професійне технологічне училище» Житомирської 

області, керівник - Селіверстова Валентина;  

вихованців вокально-естрадної студії «Орфей» Центру художньої творчості  

дітей юнацтва та молоді м. Калуш Івано-Франківської області, керівник - 

Мешерякова  Наталія;  

вихованок етно - гурту «Мотанка» Локачинського районного Будинку 

школяра Локачинської селищної ради Волинської області, керівник - Ковальчук 

Інна;  

вихованців зразкового вокального ансамблю «Паросток» Нововолинського 

центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, керівник - Сидоренко 

Наталія; 

вихованців «Народного художнього колективу» «Продюсерський центр» 

Закарпатського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості «Падіюн»       

м. Ужгород, керівник з вокалу - Єгорова Олена; 

вихованців ансамблю естрадної пісні «Соняшник» Локачинського 

районного Будинку школяра Волинської області, керівник - Ковальчук Інна; 

вихованців вокального гуртка Коростишівського професійного аграрного 

ліцею Житомирської області, керівник - Прокопенко Наталія;  

вихованців вокального ансамблю «Співаночки»  Коломийського будинку 

дитячої та юнацької творчості Івано-Франкіської області, керівник - Статкевич 

Уляна;  

вихованців творчого колективу «Сузір'я» Житомирського професійного 

ліцею Житомирської обласної ради, керівник - Волотовська Олена;  

Гордієнко Анастасію, вихованку зразкового гуртка вокально - естрадного 

співу Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості Нововолинської 

міської ради Волинської області, керівник - Бортнічук Світлана; 

Дацюка Арсена, Тушича Богдана, вихованців зразкового фольклорного 

гурту «Жайворонок» Здолбунівського районного центру творчості дітей та 

юнацтва Рівненської області, керівник - Дацюк Марина; 

Дурачєвську Валерію, вихованку творчого колективу «Експромт» 

Красноградського районного центру дитячої та юнацької творчості 
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Красноградської районної ради Харківської області, керівник - Шарова 

Світлана;  

Зарицьку Анну, ученицю Грушківського ліцею Староушицької селищної 

ради Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, керівник- Рудик 

Лілія; 

Іванченко Евеліну, ученицю Стрийської дитячої школи мистецтв Львівської 

області, керівник - Петрів Галина;  

Коратач Ангеліну, вихованку гуртка «Хорове мистецтво» 

Старокостянтинівского міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник - Зелінський Геннадій;  

Корпанюк Марину, ученицю Яворівського ліцею «Гуцульщина» Косівської 

районної ради Івано-Франківської області, керівник - Шаль Ірина 

дует «Stonе Hard» у складі: Кошельська Олена, Мосійчук Дарина, вихованок 

літературної студії «Зорецвіт» Здолбунівського районного центру творчості 

дітей та юнацтва Рівненської області, керівник - Бржечко Юрій; 

Кочмарук Віолетту, ученицю Сахкамінської загальноосвітньої школи І - ІІ 

ступенів Камянець-Подільського району Хмельницької області, керівник - 

Заплітна Тетяна;  

Кондратюк Дарину, вихованку зразкової студії естрадного співу «Юність» 

Здолбунівського районного центру творчості дітей та юнацтва Рівненської 

області, керівник - Така  Михайло; 

Крупського Матвія, вихованця Будинку дитячої та юнацької творчості 

Заводського району Миколаївської області, керівник - Панкова Олена;  

Мохначук Каріну, вихованку зразкової студії естрадного співу «Юність» 

Здолбунівського районного центру творчості дітей та юнацтва Рівненської 

області, керівник - Така Михайло; 

Махновець Надію, ученицю загальноосвітньої школи I - III  ступенів              

с. Годомичі Маневицького району Волинської області, керівник - Рак Анна; 

Никитюк Анастасію, ученицю Сарненського ліцею № 1 ім. Т. Г. Шевченко 

Сарненської міської ради Рівненської області, керівник - Власюк Інна; 

Новака Назара, соліста «Народного художнього колективу» театру пісні 

«Криниченька» комунального позашкільного навчального закладу Будинку 

дитячої творчості м. Нетішин Хмельницької області, керівник - Темна 

Валентина;  

Олійник Вікторію, вихованку вокальної студії Косівського ліцею № 2  імені 

Павлика Івано-Франківської області, керівник - Бойчук Тетяна;  

Перебайло Єлизавету, вихованку гуртка «Веселі нотки» Комунального 

закладу «Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» 

Донецької області, керівник - Волошина Наталія; 

Паращук Катерину, ученицю Вербовецької загальноосвітньої школи І - ІІ 

ступенів Шепетівського району Ленковецької об'єднаної територіальної 

громади Хмельницької області, керівник - Грицюк Галина; 

Свояк Анну, вихованку гуртка  «Вернісаж» Бердичівського професійного 

будівельного ліцею Житомирської області, керівник - Латюк Катерина; 
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Товтик Ірину, вихованку «Народного художнього колективу» 

«Продюсерський центр» «Закарпатського обласного Палацу дитячої та 

юнацької творчості Падіюн» м. Ужгород, керівник  з вокалу- Іванова Лариса; 

Фоміч Марію, вихованку гуртка «Веселі нотки» Комунального закладу  

«Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» Донецької 

області, керівник - Подставньов Ігор; 

Харченко Каріну, вихованку фольклорного гуртка «Житомирянка» 

Житомирського державного будинку художньої та технічної творчості, Центру 

професійно-технічної освіти м. Житомира, керівник - Осецька Тетяна;  

Шевчука Олеся, вихованця зразкового ансамблю естрадної пісні «Тарас 

Бульба» Будинку дітей та молоді Дубенської міської ради м. Дубно Рівненської 

області, керівник - Галій Олексій;  

Ярмолюк Вероніку, ученицю закладу загальної середньої освіти 

загальноосвітньої школи I - II ступенів с. Криничне Маневицького району 

Волинської області, керівник - Гузюк Віта.   

Номінація «Хореографічне мистецтво» 

дипломом І ступеня 

вихованців театру хореографічного мистецтва «My dance» Броварського 

навчально-виховного об’єднання Броварської міської ради Київської області, 

керівник - Шихабутдінова Світлана;  

вихованців «Зразкового художнього колективу» театру танцю «Фламінго»  

Центру художньої творчості дітей юнацтва та молоді м. Калуш Івано-

Франківської області, керівник - Маланчук Наталія; 

вихованців зразкового танцювального колективу «Веселі черевички» 

Козелецького будинку творчості дітей та юнацтва Козелецької селищної ради 

Чернігівської області, керівник - Романовська Тамара;  

вихованців зразкової студії сучасно-естрадного танцю «Лего» Центру 

дитячої та юнацької творчості Богданівської сільської ради с. Богуслав 

Павлоградського району Дніпропетровської області, керівник - Будріна Ірина;  

«Народний художній колектив» танцювальний ансамбль «Зелений 

талісман» Косівського районного Центру дитячої творчості Івано-Франківської 

області, керівники - Соколюк Оксана, Вацик Максим; 

«Народний художній колектив» ансамбль сучасного танцю «Візаві» 

позашкільного навчального закладу Центру дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради Донецької області, керівник - Беззуба Наталія;  

«Народний художній колектив» хореографічний ансамбль «Росинка» 

Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості                              

м.  Кропивницький, керівник - Чайковська Галина;  

«Народний художній колектив» ансамбль сучасного танцю «Апельсин» 

Кам’янець-Подільського Центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької 

області, керівник - Пащенко Алла;  

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Посмішка»  

Житомирського Центру творчості дітей і молоді Житомирської області, 

керівник - Лопарева Тетяна; 
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«Народний художній колектив» ансамбль бального танцю «Шарм» 

позашкільного навчального закладу Будинку дитячої творчості м. Нетішин 

Хмельницької області, керівник - Грищук Лариса;  

«Народний художній колектив» хореографічного ансамблю «Альянс» 

Будинку дитячої творчості м. Славута Хмельницької області, керівник –

Терентьєва Алла. 

дипломом ІІ ступеня 

вихованців зразкового хореографічного колективу «The Best» Комунального 

позашкільного закладу освіти «Центр художньо-естетичної творчості 

учнівської молоді Перещепинської міської ради Дніпропетровської області», 

керівник -  Олійник Ліана; 

вихованців танцювального колективу «Імпульс» центру позашкільної 

роботи дітей та юнацтва Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, 

керівник -  Федічкіна Олександра;  

вихованців хореографічного ансамблю «Натхнення» Костопільського 

будинку школярів та юнацтва Костопільської районної ради Рівненської 

області, керівник - Ясенчук Ірина;  

вихованців зразкової студії народного танцю «Мальви» Державного 

професійно - технічного навчального закладу «Вінницьке міжрегіональне вище 

професійне училище» Вінницької області, керівник - Македонська Оксана;  

вихованців зразкової студії сучасно - естрадного танцю «Райдуга» 

комунального навчального закладу «Центр позашкільної освіти» Вербківської 

сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області, керівник - 

Кібець Наталія;  

вихованців зразкового ансамблю бального та сучасного танцю «Ритм» 

Комунального закладу «Немирівський центр дитячої та юнацької творчості» 

Немирівської міської ради Вінницької області, керівник - Андрієнко Олеся; 

«Зразковий художній колектив» естрадного танцю «Очаровашки» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Центру позашкільної 

освіти «Зміна» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівники 

- Чемізова  Ольга, Хіменко Ірина; 

«Зразковий художній колектив» хореографічний ансамбль народно-

сценічного та сучасного танцю «Силует» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Центр позашкільної роботи № 2» Дніпровської міської 

ради Дніпропетровської області, керівник - Винник Ольга, Гайдук Інна;  

Іванову Дар’ю, вихованку танцювального гуртка «Мальва» Криворізької 

загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 123 Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, керівник - Комінська Ольга;  

Кляцьку Уляну, вихованку Театру хореографічного мистецтва «My dance» 

Центру позашкільної освіти Броварського навчально-виховного об’єднання 

Броварської міської ради Київської області, керівник - Шихабутдінова 

Світлана; 
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«Народний художній  колектив» сучасного танцю «Браво» Центру дитячої 

та юнацької творчості Дружківської  міської ради Донецької області, керівник - 

Петрова Тетяна;  

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Подолянчик» 

Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, керівник - Гуреєв Іван, 

хореограф - заслужений вчитель України Гуреєв Юрій, педагог - Товста 

Катерина;  

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Цвітень» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Міський палац дітей та юнацтва» 

Дніпровської міської ради Дніпропетровської області, керівник - Терленко 

Валерій;  

«Народний художній колектив» ансамбль бального танцю «Квіти надії» 

Коломийського будинку дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської 

області, керівник - Колісник Надія; 

 «Народний художній колектив» театр танцю «Зорецвіт» Ківерцівського 

центру позашкільної освіти Волинської області, керівник - Щербатюк  Марія. 

Дипломом ІІІ ступеня: 

вихованців ансамблю сучасного танцю «Феєрія» Костопільського будинку 

школярів та юнацтва Костопільської районної ради Рівненської області, 

керівник - Шпак Мар'яна;  

вихованців хореографічного колективу «Акварель» Опорного навчального 

закладу «Студенянська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів» Піщанського 

району Вінницької області, керівник - Масна Оксана;  

вихованців творчого колективу «Dreams» Вознесенського міського центру 

дитячої та юнацької творчості Миколаївської області, керівник - Поборцева 

Маргарита;  

вихованців «Народного художнього колективу» ансамблю народного танцю 

«Щасливе дитинство» Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості 

Волинської області, керівник - Грицевич Ілона;  

вихованців гуртка спортивно-естрадного танцю «Фенікс» Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Южноукраїнськ Миколаївської області, керівник - 

Васильєва Оксана;  

вихованців хореографічного колективу «Зорецвіт» комунального закладу 

«Луцький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І - ІІІ 

ступенів № 22 - ліцей Луцької міської ради Волинської області», керівник - 

Борецька Зоряна;  

вихованців танцювального гуртка «Ліцеїст» Житомирського державного 

будинку художньої та технічної творчості, Державного навчального закладу 

«Житомирське вище професійне технологічне училище»  Житомирської 

області, керівник - Харитонов  Сергій;  

Коваль Єву, Уліцького Ярослава, вихованців танцювального гуртка 

«Модерн» Житомирського державного будинку художньої та технічної 

творчості, Державного навчального закладу «Центр легкої промисловості та 
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побутового обслуговування населення м. Житомира», керівник - Скрицька 

Ірина. 

Номінація «Театральне мистецтво» 

дипломом І ступеня 

вихованців «Зразкового художнього колективу» театральної студії 

«Мельпомена» Комунального закладу «Вінницький міський палац дітей та 

юнацтва ім. Лялі Ратушної» Вінницької області, керівник - Вонсовська 

Людмила;  

вихованців «Зразкового художнього колективу» театральної студії 

«Лицедії» комунального позашкільного навчального закладу «Палац дитячої та 

юнацької творчості Центрально - Міського району» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, керівник - Мотрюк Люся;  

Демчук Поліну, вихованку гуртка «Витинанка» ученицю загальноосвітньої 

школи I- III ступенів с. Дружелюбівка Калинівського району Вінницької 

області, керівник - Демчук Діана; 

Крупського Матвія, вихованця Будинку дитячої та юнацької творчості 

Заводського району Миколаївської області, керівник - Нерода Андрій;  

Липко Софію, вихованку Центру дозвілля дітей та юнацтва Рожнівської 

сільської ради Косівського району Івано-Франківської області, керівник – 

Сорохан Алла; 

Одосія Володимира, вихованця «Зразкового художнього колективу» 

театральної студії «Мельпомена» Комунального закладу «Вінницький міський 

палай дітей та юнацтва ім. Лялі Ратушної», керівник - Вонсовська Людмила;  

Рудого Владислава, вихованця «Зразкового художнього колективу» 

театральної студії «Мельпомена» комунального закладу «Вінницький міський 

палай дітей та юнацтва ім. Лялі Ратушної», керівник- Вонсовська Людмила; 

Савєнко Всеволода, вихованця «Народного художнього колективу» шоу-

театру молодіжного клубу «Імідж» Комунального позашкільного навчального 

закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості»               

м. Кропивницький Кіровоградської області, керівник - Долгополова Наталія;  

Тодосієва Олексія, вихованця студії художнього слова «Юність» 

Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості м. 

Кропивницький Кіровоградської області, керівник - Політаєва Валентина. 

Дипломом ІІ ступеня 

вихованців гуртка «Театр мініатюр» Центру професійно-технічної освіти              

м. Житомира, керівник - Маламуд Олена;  

Гоцелюк Анастасію, вихованку театральної студії «Дзеркало» міського  

центру дитячої та юнацької творчості м. Шепетівка Хмельницької області, 

керівник - Літвінчук Наталія; 

Гурц Софію, вихованку театральної студії «Прем’єра» Волочиського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Волочиської міської ради Хмельницької 

області,  керівник - Філіпченко Раїса; 

Зенцеву Ольгу, вихованку «Народного художнього колективу» театральної 

студії «Інженю» Комунального позашкільного навчального закладу «Центр 
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позашкільної роботи № 2» Дніпровської міської ради, керівники - Прасула 

Валентина, Мазіна Тетяна; 

учнів державного навчального закладу «Нововолинський центр професійно-

технічної освіти» с. Будятичі Іваничівського району Волинської області, 

керівник - Макаряк Ольга;  

Кулак Анну, вихованку гуртка «Театральне мистецтво» Болехівського 

міського Будинку дитячої та юнацької творчості, ученицю Гузіївської 

загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів Болехівської міської ради Івано-

Франківської області, керівник - Сеньків Світлана; 

Ляхуту Анастасію, вихованку театрального гуртка Державного навчального 

закладу «Центр сфери обслуговування м. Житомира», керівник - Поляковська 

Антоніна;  

М'якоту Марію, вихованку «Народного художнього колективу» шоу-театру 

молодіжного клубу «Імідж» Комунального позашкільного навчального закладу 

«Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості» м. 

Кропивницький Кіровоградської області, керівник - Долгополова Наталія;  

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

Будинку дитячої та юнацької творчості Волочиської міської ради Хмельницької 

області,  керівник - Філіпченко Раїса; 

Нагірну Дар'ю,  ученицю Державного професійно - технічного навчального 

закладу «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище», керівник - 

Бугаєнко Ганна; 

Петрушевську Анну, вихованку школи театрально-естетичного виховання 

«Синій птах», Комунального позашкільного навчального закладу «Центр 

дитячої творчості «Мрія» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

керівник - Кононов В’ячеслав;  

Синюк Анастасію, вихованку гуртка театрального мистецтва «Невгамовні» 

Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді Калуської міської ради  

Івано-Франківської області, керівник - Гаврилів Тетяна;  

Фартушну Олену, вихованку школи театрально-естетичного виховання 

«Синій птах», Комунального позашкільного навчального закладу «Центр 

дитячої творчості «Мрія» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

керівник - Кононов В’ячеслав;  

Цюпу Христину, вихованку гуртка «Граємо в театр» Центру позашкільної 

освіти Богородчанської селищної ради Івано-Франківської області, керівник - 

Бітківська Марія; 

Шпаченко Анастасію, вихованку театральної студії «Фора» Будинку дитячої 

творчості м. Славута Хмельницької області, керівник - Приймак Тамара;   

дипломом ІІІ ступеня 

Бучинську Вікторію, вихованку колективу творчого об’єднання «Креатив» 

Летичівського Центру творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, 

керівник - Ількова Марина;  

вихованців театральної студії «Едельвейс» Косівського центру дитячої 

творчості  м. Косів Івано-Франківської області, керівник - Кіт Надія;  
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вихованців зразкового театру естрадної мініатюри «Інтермедія» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Міський палац дітей та 

юнацтва» Дніпровської міської ради Дніпропетровської області, керівник - 

Козачок Анна;  

вихованців зразкового аматорського дитячого колективу театру мініатюр 

«Гармонія» Шаргородського будинку дитячої та юнацької творчості Вінницької 

області, керівник - Шмігельська Ніна; 

вихованців зразкового драматичного колективу Нововолинського центру 

дитячої та юнацької творчості «Пролісок» Волинської області, керівник - 

Галичук Наталія  

Голубовського Дмитра, здобувача освіти Житомирського професійного 

політехнічного ліцею Житомирської області, керівник - Коптюх Тетяна;  

Григор'єву Поліну, вихованку «Народного художнього колективу» шоу-

театру молодіжного клубу «Імідж» Комунального позашкільного навчального 

закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості»             

м. Кропивницький Кіровоградської області, керівник - Долгополова Наталія;  

Гиндру Анастасію, вихованку театральної студії «Прем’єра» Волочиського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Волочиської міської ради Хмельницької 

області, керівник - Філіпченко Раїса;  

Голосну Євгенію, вихованку гуртка «Літературне читання» Комунального 

закладу «Будинок дитячої творчості» Кам'янської міської ради 

Дніпропетровської області, керівник - Штефан Світлана; 

Деркач Софію, вихованку театрального гуртка «Рампа» Комунального 

закладу «Високопільський центр дитячої та юнацької творчості» Херсонської 

області, керівник - Чумна Ольга;  

Дітковського Іллю, вихованця гуртка «Літературна творчість» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник - Дітковська Людмила;  

Дмитрука Михайла, учня Центру професійно-технічної освіти м. Житомира, 

керівник - Зубрицька Лілія;  

Іванченка Давида, учня загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 6            

м. Стрий Львівської області, керівник- Іванченко Ольга;  

Іванчук Каріну, вихованку драматичного гуртка «Корифей» Новосільської 

загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів Ізяславського району Хмельницької 

області, керівник - Онищук Людмила;  

Ковальову Єсенію, вихованку гуртка «Диво калинове» Остерської 

загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів ім. Ю. Збанацького Остерської міської 

ради Чернігівської області, керівник - Смовська Ірина; 

Махновець Надію, ученицю загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів             

с. Годомичі Маневицького району Волинської області, керівник - Рак Анна;  

вихованців «Народного художнього колективу» театральної студії 

«Інженю» Комунального позашкільного навчального закладу «Центр 

позашкільної роботи № 2» Дніпровської міської ради Дніпропетровської 

області, керівники - Прасула Валентина, Мазіна Тетяна;  



15 

 

Пахольчак Дарину, вихованку Ізяславського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа I - III ступенів № 2, ліцей» імені Олександра 

Кушнірука Ізяславської міської ради Хмельницької області, керівник - 

Астапенко Ірина;  

Хащу Артема, вихованця студії пантоміми «Енергія-мім» Закарпатського 

обласного палацу дитячої та юнацької творчості «Падіюн»                                           

м. Ужгород, керівник - Шайбнер Марина;  

Чумака Олександра, вихованця студії художнього слова «Юність» 

Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості                              

м. Кропивницький Кіровоградської області, керівник - Політаєва Валентина;  

Шемчук Уляну, ученицю Заслучненського ліцею імені Олексія Іщука 

Красилівського району Хмельницької області, керівник - Бельке Оксана;  

Штрифлінга Ярослава, вихованця театрального гуртка «Мельпомена» 

Житомирського державного будинку художньої та технічної творчості, учня 

Центру професійно-технічної освіти м. Житомира, керівник - Бахур Ніла.  

Номінація «Музичне мистецтво» 

дипломом І ступеня 

вихованців ансамблю скрипалів Нововолинського центру дитячої та 

юнацької творчості Волинської області, керівник - Мельник Наталія;  

вихованців зразкового ансамблю бандуристів «Горлиця» Нововолинського 

центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, керівник - Гергель 

Ірина; 

вихованців зразкового духового оркестру Нововолинського центру дитячої 

та юнацької творчості Волинської області, керівники - Сидоренко Віталій, 

Причепа Дмитро;  

Венгерського Євгена, учня музичної школи імені Святослава Ріхтера             

м. Житомира, концертмейстер - Гайдамака Оксана, викладач - Ленська Інна; 

«Народний художній колектив» вихованців духового оркестру «Гучні 

сурми» Житомирського державного будинку художньої та технічної творчості, 

учнів Житомирського професійного політехнічного ліцею, керівник - Зосім 

Василь;  

«Народний художній колектив» духовий оркестр «Возвягель» вихованців 

ритм-студії барабанщиць Державного навчального закладу «Новоград -

Волинське вище професійне училище» Житомирської області, керівник - 

Гаврилюк Петро;  

Костюк Владу, Пасічник Дарину, вихованок «Народного художнього 

колективу» студії оркестрового виконавства «Сувенір» дитячо-юнацького 

центру Дарницького району м. Києва, керівник Білошапка Олександр. 

Дипломом ІІ ступеня 

вихованців зразкового оркестру духових інструментів Коломийського 

будинку дитячої та юнацької творчості Івано-Францівської області, керівник - 

Шепетюк Микола;  
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Іванову Вікторію, вихованку гуртка «Фортепіано» Закарпатського 

обласного палацу дитячої та юнацької творчості «Падіюн» м. Ужгород, 

керівник - Марченко Ольга;  

«Народний художній колектив» оркестр духових інструментів «Зміна» 

Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості                          

м. Кропивницький, керівник - Ніщеменко Олександр.  

Номінація «Авторська поезія» 

дипломом І ступеня 

Бондарчук Анастасію, Іванюк Марію, вихованок гуртка «Берегиня» 

Головинського вищого професійного училища нерудних технологій 

Житомирської області, керівник - Лисюк Ілона;  

Дмитрук Анастасію, ученицю Державного професійно - технічного 

навчального закладу «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище», 

керівник - Бугаєнко Ганна;  

Кабакова Олексія, вихованця театрального гуртка «Мельпомена» 

Житомирського державного будинку художньої та технічної творчості, учня 

Центру професійно-технічної освіти м. Житомир, керівник - Бахур Ніла;  

Коломійця Назара, учня Маньківської загальноосвітньої школи І - ІІ 

ступенів Гайсинського району Бершадської об'єднаної територіальної громади 

Вінницької області, керівник - Тимошенко Тетяна; 

Маслова Андрія, Гриців Софію, Морозову Марію вихованців гуртка 

«Freedom»  комунального закладу «Волноваський районний будинок дитячої та 

юнацької творчості» Донецької області, керівник - Мардаренко Наталія.  

Дипломом ІІ ступеня 

Бобровського Юрія, вихованця гуртка «Русини» Державного навчального 

закладу «Центр легкої промисловості та Побутового обслуговування населення 

м. Житомира», керівник - Герасимчук Лілія; 

вихованців гуртка «Юні поети» Шепетівського навчально-виховного 

комплексу № 1 у складі: «Загальноосвітня школа I - III ступенів та ліцей ім. 

Героя України М. Дзявульського» Хмельницької області, керівник - Вітковська 

Світлана;  

Граб’юк Діану, ученицю навчально-виховного комплексу № 13                             

м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області, керівник - Гладиш Оксана;  

Гончарук Маргариту, вихованку гуртка художнього слова Кам'янець - 

Подільського Центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, 

керівник - Солярик Валентина;  

Купрієнка Вілена, виконавця авторського твору вокально-

інструментального гурту «JellyCloud» Комунального закладу «Будинок дитячої 

творчості» Кам'янської міської ради Дніпропетровської області, керівник - 

Козак Богдан;  

Касянчук Тетяну, вихованку гуртка «Юні поети» Шепетівського навчально-

виховного комплексу № 1 у складі: «Загальноосвітня школа I - III ступенів та 

ліцей ім. Героя України М. Дзявульського» Хмельницької області, керівник - 

Вітковська Світлана; 
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Ковтонюк Вікторію, ученицю Вербовецької загальноосвітньої школи І - ІІ 

ступенів Шепетівського району Ленковецької об'єднаної територіальної 

громади Хмельницької області, керівник - Миклащук Олена; 

Лящук Зоряну, вихованку комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Рокитнівської районної ради Рівненської області,                 

керівник - Волевач Альона; 

Нечипорук Людмилу, вихованку гуртка «Юні поети» Шепетівського 

навчально-виховного комплексу № 1 у складі: «Загальноосвітня школа I  - III 

ступенів та ліцей ім. Героя України М. Дзявульського» Хмельницької області, 

керівник - Вітковська Світлана;  

Поліщук Софію, вихованку гуртка «Художники слова» Ізяславського  

районного Будинку творчості дітей та юнацтва Шепетівського району 

Хмельницької області, керівник - Ткачук Оксана; 

Понікарчик Кароліну, Пугача Олександра, Веремійчик Софію, учнів 

опорного закладу загальної середньої освіти «Любешівський ліцей» 

Любешівської селищної ради Волинської області, керівник - Хрупчик Світлана.   

Дипломом ІІІ ступеня 

Бекерей Богдану, вихованку зразкової театральної студії «Шанс» 

Комунального закладу «Будинок дитячої творчості Любомльської міської ради» 

Волинської області , керівник - Козачук Марія; 

Вармегу Соломію, вихованку літературно-розвивальної студії «ЛітЕра» 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді Рівненської області, керівник- 

Костюкевич Юлія;  

Єремейчука Євгена, учня Рокитнівського професійного ліцею смт. Рокитне 

Рівненської області, керівник - Маринич Юлія;  

Латиніну Ганну, вихованку «Театру місцевого факту» Коростишівського 

професійного аграрного ліцею Житомирської області, керівник - Шалева 

Наталія; 

Малащук Вікторію, ученицю Михайлівської загальноосвітньої школи I - III 

ступенів Вінницького району Вінницької області, керівник - Вусик Вікторія; 

Петкевич Вікторію, ученицю Любарського професійного ліцею смт. Любар 

Житомирської області, керівник - Шатрук Любов; 

Садоху Карину, вихованку літературно - розвивальної студії «ЛітЕра» 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді Рівненської області, керівник - 

Костюкевич Юлія. 

Номінації «Література і кіномистецтво» 

дипломом І ступеня 

учнів Головинського вищого професійного училища нерудних технологій 

Черняхівського району Житомирської області, керівник - Бежевець Тетяна;  

Древаль Марію, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

телебачення та преси «Рожевий слон» Центру дитячої та юнацької творчості 

Донецької області, керівники - Лисенко Тетяна, Сагайдак Євген; 
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Ковальчук Наталю, вихованку європейського клубу «Імідж» Будинку 

творчості школярів Полонської міської ради об'єднаної територіальної громади 

м. Полонне Хмельницької області, керівник - Мельник Тетяна;  

Концевич Катерину, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

телебачення та преси «Рожевий слон» Центру дитячої та юнацької творчості  

Донецької області, керівники - Лисенко Тетяна, Сагайдак Євген; 

Пастернака Богдана, Хитрука Юрія, Янігу Матвія, учнів Червоненського 

вищого професійного училища Львівської області, керівник - Присяжна 

Валентина;  

Смук Діану, ученицю Львівського Вищого професійного училища № 29, 

керівник - Петрушина Тетяна; 

Смовського Максима, вихованця гуртка «Диво калинове» опорного закладу 

- Остерської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів ім. Ю. Збанацького, 

керівник - Ірина Смовська; 

учнівське самоврядування опорного навчального закладу «Студенська 

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

керівник - Масна Оксана (за фільм «Козацька республіка», голова 

самоврядування - Бабина Діана);   

Ящука Віталія, вихованця літературної студії «Локація» Локачинського 

районного Будинку школяра Волинської області, керівник - Штинько Валентин. 

дипломом ІІ ступеня 

вихованців гуртків «Літературна творчість», «Культура рідного краю» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівники - Дітковська Людмила, Перепелиця Максим 

(за кіномистецьку стрічку «Час плине, а пам'ять залишається»);  

вихованців «Зразкового художнього колективу» літературно-творчої студії 

«Імідж» Комунального позашкільного навчального закладу «Палац дитячої та 

юнацької творчості Центрально-Міського району» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, керівник - Захарян Валентина; 

учнів Шепетівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І - ІІІ ступенів - гімназія» Хмельницької області, керівник - Качаровська 

Н.;  

Короташ Поліну, ученицю Шепетівської спеціалізованої загальгноосвітньої 

школи І - ІІІ ступенів № 2 Хмельницької області, керівник- Короташ Тетяна;   

Малик Аліну, вихованку гуртка «Історичне краєзнавство» Будинку дитячої 

та юнацької творчості Казанківської селищної ради Миколаївської області, 

керівник - Матвєєвич Валентина; 

Майнича Романа, учня Самбірського ліцею сфери послуг Львівської області, 

керівник - Пилип Надія; 

Пилата Тараса, учня Львівського Вищого професійного училища № 29 

керівник - Слівінська Леся;  

Фордюк Діану, вихованку літературної студії «Локація» Локачинського 

районного Будинку школяра Волинської області, керівник - Штинько 

Валентина;  
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Яловик Вікторію, вихованку  літературної студії «Бригантина» Центру 

дитячої та юнацької творчості Гуменецької сільської ради об’єднаної 

територіальної громади Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, 

керівник - Цимбалюк Василь.  

Дипломом ІІІ ступеня 

вихованців літературної студії «Локація» та майстерня «Хенд - Мейд» 

Локачинського районного Будинку школяра Локачинської селищної ради 

Волинської області, керівники - Штинько Валентина, Фордюк Аліна;  

дует «Зміна» у складі: Гордієнко Андрій, Чернець Валерій, вихованців 

Покровського професійного ліцею Донецької області, керівник - Клімов 

Володимир;  

Попроцьку Станіславу, вихованку творчого колективу «Люди майбутнього» 

Криворізької Центрально-Міської гімназії Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, керівник - Бажан Лариса;  

Трохимук Ольгу, ученицю опорного закладу загальної середньої освіти 

«Любешівський ліцей» Любешівської селищної ради Волинської області, 

керівник - Хрупчик Світлана.  

Номінація «Декоративно-прикладне, образотворче мистецтво» 

дипломом І ступеня 

Антонюк Владиславу, вихованку гуртка «Декоративна вишивка» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник - Пальонко Світлана, (за роботу «Пам'ятаємо. 

Перемагаємо»);  

Балакіну Дар'ю, вихованку гуртка «Декоративна вишивка» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник - Пальонко Світлана, (за роботу «Пам'ятаємо. 

Перемагаємо»);  

Безсмертну Тетяну, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Олексіївської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів Нікопольського району 

Дніпропетровської області, керівник - Галіцька Наталія, (за роботу «Там, де ми 

- там перемога»); 

Березовську Діану, вихованку гуртка «Українська народна вишивка» 

Житомирського Центру творчості дітей та молоді Житомирської області, 

керівник - Брега Алла, (за роботу «Родинний оберіг»); 

Бондарчук Анастасію, вихованку гуртка «Писанкарство» Хмельницького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді м. Славута 

Хмельницької області, керівник - Онопрійчук Олена, (за роботу «Ви в пам'яті 

віків»); 

Бродюк Софію, вихованку гуртка «Скринька-берегиня» Будинку дитячої 

творчості м. Славута Хмельницької області, керівник - Свередюк Оксана, (за 

роботу «Наш тато не повернеться з війни»); 

Бурдило Анну, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» Івано-

Франківського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, 

керівник - Тетяна Савчук, (за роботу «Ангел Небесної Сотні»);  
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Веретільник Софію, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Івано-Франківського міського центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, керівник - Савчук Тетяна, (за роботу «Ангел Небесної Сотні»);  

Власюк Тетяну, вихованку гуртка «Писанкарство» Хмельницького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді м. Славута, за 

роботу «Ви в пам'яті віків»,  керівник – Онопрійчук Олена; 

Воркевич Юлію, ученицю Сарненського ліцею №1 ім. Т. Г. Шевченка 

Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області, керівник -

Жупило Оленаза, (роботу «Доки сонце сяє – ніхто козаків не здолає»; 

Глушко Богдану, вихованку гуртка «Мистецтво нашого народу» 

Нетішинського комунального позашкільного навчального закладу Будинку 

дитячої творчості Хмельницької області, керівник - Ярмолюк Валентина, (за 

роботу «Боже, Україну, збережи!»); 

Грабарчук Альбіну, вихованку гуртка «Скринька-берегиня» Будинку 

дитячої творчості м. Славута Хмельницької області, керівник - Свередюк 

Оксана, (за роботу «Молодість, розстріляна на майдані»); 

Гриценяк Поліну, вихованку гуртка «Веселка» Комунального закладу 

«Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» 

Волноваської районної ради Донецької області, керівник - Полукєєва Марина, 

(за роботу «Повертайся живим»); 

Данилевич Крістіну, вихованку гуртка «Вироби зі шкіри» Шепетівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник 

- Колотова Олена, (за роботу «Мамо, не плач - я повернуся героєм…»);  

Дмитренка Данила, вихованця гуртка «Веселка» Слов'янського 

багатопрофільного регіонального центру професійної освіти                                          

ім.. П. Ф. Кривоноса Донецької області, керівник - Панькова Ольга, (за роботу 

«Красивий, щедрий, рідний край…»); 

Єфимчук Анастасію, вихованку гуртка «Художнє набивання» 

Костопільського будинку школярів та юнацтва Костопільської районної ради 

Рівненської області, керівник - Каліш Людмила, (за роботу «Тільки, щоб 

недаремно…»); 

Канарьова Нікіту, вихованця гуртка «Основи дизайну» Житомирського 

Центру  творчості дітей та молоді Житомирської області, керівник - Воробйова 

Ольга, (за роботу «Збережемо красу рідного краю»); 

Каптюх Анастасію, вихованку гуртка «Паперова пластика» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник - Шлапак Тетяна, (за роботу «Материнський 

сум»); 

Козак Христину вихованку гуртка «Гердан» Коломийського будинку 

дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області, керівник - 

Василинчук Ніна, ( за роботу «Воля»); 

Козуб Софію, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Нетішинського 

комунального позашкільного навчального закладу Будинку дитячої творчості 

Хмельницької області, керівник - Лебедєва Наталія, (за роботу «Коли побачиш 
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квітку волі, згадай синів безстрашних України, що полягли на землях 

Батьківщини»); 

колектив вихованців гуртка «Творча майстерня» Житомирського 

державного будинку художньої та технічної творчості, здобувачів освіти 

Центру професійно-технічної освіти м. Житомир, керівник - Нестерчук Наталя, 

(за роботу «Оберіг для захисників»); 

колектив вихованців гуртка «Веснянка» Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Радомишльський професійний ліцей» Житомирської 

області, керівник - Гльоза Ірина, (за роботу «Мій рідний край»); 

колектив вихованців гуртка «Чарівний бісер» Будинку дитячої творчості               

м. Славута Хмельницької області, керівник - Онопрійчук Олена, (за роботу 

«Україна - моя земля»); 

колектив вихованців народного гуртка «Фітодизайн» Нововолинського 

центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, керівник - Войтюк 

Віра, (за роботу «Ангел»);  

Кузьмича Артура, вихованця гуртка «Народна творчість» закладу загальної 

середньої освіти «Березичівський ліцей» Камінь-Каширського району 

Волинської області, керівник - Горщар Наталія, (за роботу «Мир у наших 

руках»); 

Локтіонову Аліну, вихованку гуртка «Веселі художники» Слов'янського 

багатопрофільного регіонального центру професійної освіти ім.. П. Ф. 

Кривоноса Донецької області, керівник - Єрьоменко Галина, (за роботу «Якби 

могли ми молодість вернути…»);  

Лохвич Ольгу, ученицю Сарненського ліцею № 1 ім. Т. Г. Шевченка 

Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області,  керівник - 

Жупило Олена, (за роботу «Просить війна-злюка батька, сина чи онука, та 

кожна мати просить Бога: «Поверни його живого!»); 

Лущевську Софію, вихованку гуртка «Витоки» Старокостянтинівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник 

- Шерстобітова Лариса, (за роботу  «У полі маки зацвіли - там, де Герої 

полягли»); 

Мартинюк Наталію, вихованку гуртка «Художні вироби з вовни» 

Шепетівського міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької 

області,  керівник -  Колотова Олена; (за роботу «Шануємо  героїв»);  

Мельничука Михайла, вихованця гуртка «Витоки» Старокостянтинівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник 

- Шерстобітова Лариса, (за роботу «У полі маки зацвіли - там, де Герої 

полягли»); 

Мельник Інну, вихованку гуртка «Прикладна графіка» Кам’янець-

Подільського Центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, 

керівник - Мельник Христина, (за роботу «Рідні обійми»); 

Молдовану Анну, вихованку гуртка «Модна каста» Слов'янського 

багатопрофільного регіонального центру професійної освіти ім. П. Ф. 
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Кривоноса Донецької області, керівник - Попович Тетяна, (за роботу «Ніжність 

жінки на війні»);  

Мошковську Уляну, вихованку гуртка «Юний художник» Житомирського 

Центру творчості дітей та молоді Житомирської області, керівник - Сарата 

Тетяна, (за роботу «Захистимо Україну від монстра війни!»);  

Найдьонову Каріну, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Олексіївської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів Нікопольського району 

Дніпропетровської області, керівник - Галіцька Наталія, (за роботу «Постану, 

щоб захистити»); 

Окоро Косі, вихованку гуртка «Сувенір» Шаргородського будинку дитячої 

та юнацької творчості Вінницької області, керівник - Дубенко Євгенія, (за 

роботу «А нездійсненні мрії, як лелеки білокрилі летять у вирій, ближче до 

небес…»); 

Опалак Євгенію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Будинку 

дітей та молоді Дубенської міської ради Рівненської області, керівник - 

Андрухів Зінаїда, (за роботу «Молодість у  вирій  полетіла»);  

Павліченко Соломію, вихованку гуртка «Народне мистецтво» 

Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Житомирської області, керівник - Алейнікова Олена, (за роботу «Янгол-

охоронець»);  

Пальонко Софію, вихованку гуртка «Декоративна вишивка» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник - Пальонко Світлана, (за роботу «Героям 

Слава!»); 

Попчук Софію, вихованку гуртка «Декоративна вишивка» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник - Пальонко Світлана, (за роботу «Героям 

Слава!»); 

Потебню Анастасію, вихованку гуртка «Намистинка» Козелецького 

будинку творчості дітей та юнацтва Чернігівської області, керівник - Тополь 

Оксана, (за роботу «Квіти пам'яті»);  

Рибницьку Вікторію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Казанківської селищної ради Миколаївської 

області, керівник - Городашина Вікторія, (за роботу «Янголи Небесної Сотні»); 

Самохвалову Ольгу, вихованку гуртка «Українське народне декоративне 

ужиткове мистецтво» Слов'янського багатопрофільного регіонального центру 

професійної освіти ім. П. Ф. Кривоноса Донецької області, керівник - Білоус 

Людмила, (за роботу «Чорні брови, як шнурочки і червоні чобіточки»); 

Севернюка Євгена, вихованця гуртка «Витоки» Старокостянтинівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник 

- Шерстобітова Лариса, (за роботу «Тризуб»); 

Сивенка Матвія, вихованця гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Козелецького будинку творчості дітей та юнацтва Чернігівської області, 

керівник - Крокос Марія, (за роботу «Ніколи знову»);  
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Сокол Аліну, вихованку гуртка «Писанкарство» Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді м. Славута, керівник - 

Онопрійчук Олена, (за роботу «Ви в пам'яті віків»); 

Сокольнікова Тимофія, вихованця гуртка «Юний дизайнер» Житомирського 

Центру творчості дітей та молоді Житомирської області, керівник - Дацун 

Катерина, (за роботу «Мечем і вогнем»); 

Степанюка Назарія, вихованця гуртка «Ткацтво» Кам’янець-Подільського 

Центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник – 

Степанюк Юлія, (за роботу «Журавлі пам’яті»); 

Сукач Олександру, вихованку гуртка «Витоки» Старокостянтинівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник 

- Шерстобітова Лариса, (за роботу  «Тризуб»); 

Ткачук Вікторію, вихованку гуртка «Арт-простір» Житомирського 

державного будинку художньої та технічної творчості, ученицю Бердичівського 

професійного будівельного ліцею, керівник - Нестерчук Алла, (за роботу «Наш 

Герб - Тризуб, це воля, Слава й Сила!»); 

Ткаченко Марію, вихованку гуртка «Веселка» Слов'янського 

багатопрофільного регіонального центру професійної освіти ім. П. Ф. 

Кривоноса Донецької області, керівник - Панькова Ольга, (за роботу «Коли 

побачиш квітку в полі»); 

Ткачук Ірину, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Коломийського будинку 

дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області керівник - Юзюк 

Іванна, (за роботу «Калина схиляється нині, щоб шану героям віддать»); 

Тополь Софію, вихованку гуртка «Намистинка» Козелецького будинку 

творчості дітей та юнацтва Чернігівської області, керівник - Тополь Оксана, (за 

роботи «Оберіг воїну», «Хай живе Україна!»);  

Туніцьку Наталію, вихованку гуртка «Писанкарство» Хмельницького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді м. Славута 

Хмельницької області, керівник - Онопрійчук Олена, (за роботу «Ви в пам'яті 

віків»); 

Феофанову Марію, вихованку гуртка «Веселка» Слов'янського 

багатопрофільного регіонального центру професійної освіти ім. П. Ф. 

Кривоноса Донецької області, керівник - Панькова Ольга, (за роботу «Самотні 

мальви розцвітуть»); 

Хопту Тимофія, вихованця гуртка «Витинанка» Городоцького будинку 

дитячої творчості Хмельницької області, керівник - Щуцька Вікторія, (за 

роботу «Не падай духом»); 

Чернушкіну Вероніку, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Нетішинського 

комунального позашкільного навчального закладу Будинку дитячої творчості 

Хмельницької області, керівник - Лебедєва Наталія, (за роботу «Коли побачиш 

квітку волі, згадай синів безстрашних України, що полягли на землях 

Батьківщини»); 
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Шепетюк Христину, вихованку гуртка «Плетіння гачком» Коломийського 

будинку дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області, керівник - 

Шепетюк Наталія, (за роботу «Наша рідна Україна - соборна і єдина»); 

Шпак Іванну, вихованку гуртка «Писанкарство» Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді м. Славута Хмельницької 

області, керівник - Онопрійчук Олена,( за роботу «Ви в пам'яті віків»); 

Шпак Марину, вихованку гуртка «Писанкарство» Будинку дитячої 

творчості м. Славута Хмельницької області, керівник - Онопрійчук Олена, (за 

роботу «Оберіг для воїна»); 

Яковлеву Регіну, вихованку гуртка «Народна творчість» клубу дитячої та 

юнацької творчості «Зоряний» відділу освіти виконавчого комітету Бердянської 

міської ради Запорізької області, керівник - Терешина Олеся, (за роботу 

«Легенда сучасності»); 

Янчевську Юлію, вихованку гуртка «Краєзнавець» Слов'янського 

багатопрофільного регіонального центру професійної освіти                             

ім.. П. Ф. Кривоноса Донецької області, керівник - Гусак Людмила, (за роботу 

«Володарі небес»); 

Япринцеву Анну-Марію, вихованку гуртка «Скринька-берегиня» Будинку 

дитячої творчості м. Славута Хмельницької області, керівник - Свередюк 

Оксана, (за роботу «Молодість, розстріляна на майдані»); 

Ячменьову Вікторію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«М'яка іграшка» позашкільного навчального закладу Центру дитячої та 

юнацької творчості Дружківської міської ради Донецької області, керівник - 

Гутник Ольга, (за роботу «Сльози калинові»).  

дипломом ІІ ступеня 

Бабченко Анастасію, вихованку гуртка «Палітра» Комунального закладу 

«Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» 

Волноваської районної ради Донецької області керівник - Бабченко Ольга, (за 

роботу «Віра в краще майбутнє»); 

Баклан Оксану, вихованку гуртка «Майстриня» Будинку дитячої творчості 

м. Славута Хмельницької області, керівник - Романюк Людмила, (за роботу 

«Квіти пам'яті); 

Бафталовську Вероніку, ученицю П'ятигірської загальноосвітньої школи І - 

ІІІ ступенів Балаклійської районної ради Харківської області, керівник - 

Лук'янова Вікторія, (за роботу «А він хотів любити, ЖИТИ…»); 

Бондарчука Михайла, вихованця гуртка «Мистецтво нашого народу» 

Нетішинського комунального позашкільного навчального закладу Будинку 

дитячої творчості Хмельницької області, керівник - Ярмолюк Валентина, (за 

роботу «Рідна мати моя»); 

Борковську Уляну, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок» 

Нетішинського комунального позашкільного навчального закладу Будинку 

дитячої творчості Хмельницької області, керівник - Дехтярук Анастасія, (за 

роботу «А мати жде додому сина»); 
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Влад Каріну, вихованку гуртка «Народна творчість» дитячо-юнацького 

центру Бузької Сільської ради, ученицю Яструбинівської загальноосвітньої 

школи І - ІІІ ступенів Вознесеньського району Миколаївської області, керівник 

- Попова Тетяна, (за роботу «Мужні воїни…»); 

Волошину Анну, вихованку гуртка «Палітра» Комунального закладу 

«Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» 

Волноваської районної ради Донецької області, керівник - Бабченко Ольга, (за 

роботу  «Хай Бог тебе береже»); 

В'ялу Катерину, вихованку гуртка «Українське народне декоративне 

ужиткове мистецтво» Слов'янського багатопрофільного регіонального центру 

професійної освіти ім. П. Ф. Кривоноса Донецької області, керівник - Білоус 

Людмила за роботу «Заспіваю тобі, дівчино, пісню веселенько…»; 

Ганько Юлію, вихованку гуртка «Мистецтво бісероплетіння» 

Житомирського Центру творчості дітей та молоді Житомирської області, 

керівник - Ренова Олена, (за роботу «Ми - Українці!»); 

Геду Софію, ученицю професійно - технічного училища № 88                           

смт. Магдалинівка Дніпропетровської області, керівник - Соломяна Ірина, (за 

роботу «Пам'ятне фото»); 

Гриня Даніїла, вихованця гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Козелецького будинку творчості дітей та юнацтва Чернігівської області, 

керівник - Крокос Марія, (за роботу «Україна в огні»);  

Гусєву Анну, вихованку гуртка «Юний художник» Житомирського Центру  

творчості дітей та молоді Житомирської області, керівник - Сарата Тетяна, (за 

роботу «Ні - війні!»); 

Гучук Анастасію, вихованку гуртка «Етнолялька» Локачинського районного 

Будинку школяра Локачинської селищної ради Волинської області, керівник - 

Фордюк Аліна, (за роботу «В хаті в нас когось бракує, діти, тато наш воює, 

молимось, щоб повернувся він…»); 

Деркач Іванну, вихованку гуртка «Макраме» Зразкової художньої студії 

декоративно-прикладного мистецтва Старокостянтинівського міського центру 

дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник - Муляр Оксана, 

(за роботу «Я помолюсь за вас, брати і сестри… За долю, що Вкраїні віддали.»);  

Жигадло Єлизавету, вихованку гуртка «Художній дизайн» Житомирського 

міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді Житомирської 

області, керівник - Басюк Тамара, (за роботу «Це моя Україна!»);  

Жоглу Аніту, вихованку гуртка «Писанкарство» Комунального закладу 

«Будинок дитячої творчості» Кам'янської міської ради Дніпропетровської 

області, керівник - Берелет Людмила, (за роботу «Світ без війни»); 

Зінчук Злату, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Нетішинського 

комунального позашкільного навчального закладу Будинку дитячої творчості 

Хмельницької області, , керівник - Мовчан Сніжана, (за роботу «Україна наша з 

нами»);  

Ємець Ольгу, вихованку гуртка «Українське народне декоративне ужиткове 

мистецтво» Слов'янського багатопрофільного регіонального центру 
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професійної освіти ім. П. Ф. Кривоноса Донецької області, керівник - Білоус 

Людмила, (за роботу «Збудилось небо, посміхнулось сонце, і ангел твій 

постукав у віконце».…»); 

Каспрук Єлизавету, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Нетішинського комунального позашкільного навчального закладу Будинку 

дитячої творчості Хмельницької області, керівник - Гончарук Тетяна, (за роботу 

«Смаколик для захисника»); 

Карасьову Олесю, вихованку гуртка «Натхнення» Слов'янського 

багатопрофільного регіонального центру професійної освіти                              

ім. П. Ф. Кривоноса Донецької області, керівник - Рипунова Ольга, (за роботу 

«Жіноча доля - чекання!»); 

Китайчук Ірину, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок-сувенірів» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник - Муляр Оксана, (за роботу «Лети, Янголе, лети 

- Україну захисти!»);  

Китайчук Софію, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок-сувенірів» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник - Муляр Оксана, (за роботу «Лети, Янголе, лети 

- Україну захисти!»);  

Ковальову Євгенію, вихованку гуртка «Джерельце» Комунального закладу 

«Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» 

Волноваської районної ради Донецької області, керівник - Філоненко Тетяна, 

(за роботу «Смуток»); 

учнів Житомирського професійного політехнічного ліцею, керівники - 

Ковальов Валентин, Гладишев Олександр, Слухова Людмила, (за композицію 

«Пам'ятаймо минуле, заради майбутнього»); 

Колькову Анастасію, вихованку гуртка «Декоративний розпис» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник - Процик Ольга, (за роботу «Червоні квіти 

пам'яті»; 

Кураксіну Катерину, вихованку гуртка «Джерельце» Комунального закладу 

«Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості»  

Волноваської районної ради Донецької області, керівник - Філоненко Тетяна, 

(за роботу «Молодь за мир»); 

Кучерук Маргариту, вихованку гуртка «Майстерня чудес» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник - Кучерук Алла, (за роботу «За нашу Україну»);    

Кучерук Маргариту, вихованку гуртка «Паперопластика» центру дитячої 

творчості Старокостянтинівської районної ради Хмельницької області на базі 

Григорівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів, керівник - Миколюк 

Людмила, (за роботу «Слава Україні - Героям Слава»);  

Левицького Олександра, вихованця гуртка «Паперокручення» Центру 

позашкільної освіти Богородчанської селищної ради Івано-Франківської 

області, керівник - Вацеба Анна, (за роботу «Квітуча ненька Україна»); 
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Лесик Вікторію, вихованку гуртка «Майстерня чудес» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник - Кучерук Алла, (за роботу «Молитва»); 

Лободу Анну, вихованку гуртка «Декоративна вишивка» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник - Пальонко Світлана, (за роботу «Розстріляна 

молодість»); 

Локтіонову Аліну, вихованку гуртка «Веселі художники» Слов'янського 

багатопрофільного регіонального центру професійної освіти                               

ім. П. Ф. Кривоноса Донецької області, керівник - Єрьоменко Галина, (за 

роботу «Україна починається з тебе!»);  

Мажар Вікторію, вихованку гуртка «Макраме та бісерна скульптура» 

Житомирського Центру творчості дітей та молоді, керівник - Падюк Ірина, (за 

роботу «Берегиня АТО»); 

Матвійчук Іванну, вихованку гуртка «Художні промисли» гімназії села 

Трубки - філії Павлівського ліцею Волинської області, керівник - Гусинська 

Світлана, (за роботу «Життя за життя»); 

Матвійчук Аліну, ученицю загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 1                

м. Славута Хмельницької області, керівник - Томащук Тетяна, (за роботу 

«Пам'ятай мене…»); 

Мартинюк Христину, вихованку гуртка «Прикладне мистецтво» 

Коломийського будинку дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської 

області, керівник - Науджене Звенислава, (за роботу «Сонце свободи - світло 

пам'яті»); 

Марчик Вікторію, вихованку гуртка «М'яка іграшка» Городоцького будинку 

дитячої творчості Хмельницької області, керівник - Котлінська Руслана, (за 

роботу «Голуб миру»); 

Марчук Соломію, вихованку гуртка «Художні промисли» гімназії села 

Трубки - філії Павлівського ліцею Волинської області, керівник - Гусинська 

Світлана, (за роботу «Дякую за мир, солдате!»); 

Митюк Єлизавету, вихованку гуртка «Майстерня чудес» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник - Кучерук Алла, (за роботу «За нашу Україну»); 

Мудрик Вікторію, вихованку гуртка «Чарівні кольори» Слов'янського 

багатопрофільного регіонального центру професійної освіти                                      

ім. П. Ф. Кривоноса Донецької області, керівник - Бондаренко Марія, (за роботу 

«Посадіть калину в чистім полі»); 

Негер Домініку, вихованку гуртка «Майсер-хобі» Закарпатського обласного 

палацу дитячої та юнацької творчості «Падіюн» Закарпатської області, керівник 

– Вішколц Калман, (за роботу «Материнська журба»); 

Новак Анну, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Костопільського будинку 

школярів та юнацтва Костопільської районної ради Рівненської області, 

керівник - Ковальчук Юлія, (за роботу «Під прицілом»); 
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Обуховську Вікторію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Шаргородського будинку дитячої та юнацької творчості Вінницької області, 

керівник - Огороднік Любов, (за роботу «Недоспівана пісня українського 

соловейка…»); 

Павлюк Софію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Комунального 

закладу «Погребищенський Центр дитячої та юнацької творчості» 

Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області, 

керівник - Кравченко Олександра, (за роботу «Наша сила - в єдності»);  

Панову Марту, вихованку гуртка «Скринька-берегиня» Будинку дитячої 

творчості м. Славута Хмельницької області, керівник - Свередюк Оксана, (за 

роботу «Захисникам Донецького аеропорту»); 

Панцюк Уляну, вихованку гуртка «Мистецтво нашого народу» 

Нетішинського комунального позашкільного навчального закладу Будинку 

дитячої творчості Хмельницької області, за роботу «Молитва за Україну», 

керівник - Ярмолюк Валентина; 

Пастухову Вікторію, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок-сувенірів» 

Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Житомирської області, керівник - Черваток Наталія, (за роботу «Берегиня»);  

Повшука Романа, вихованця гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Будинку дітей та молоді Дубенської міської ради Рівненської області, керівник 

- Бречко Тетяна, (за роботу «Не треба  ніде  карбувати наших імен. Просто 

пам’ятайте: на  цьому  полі, у  цій  землі лежать українські солдати»);  

Покотило Софію, вихованку гуртка «Лідер» Комунального закладу 

«Острозький районний Будинок школяра» Острозької районної ради 

Рівненської області, керівник - Фурманчук Ангеліна, (за роботу «Моя квітуча 

Україна»);  

Полукєєву Анну, вихованку гуртка «Мистецтво нашого народу» 

Комунального закладу «Волноваський районний будинок дитячої та юнацької 

творчості» Волноваської районної ради Донецької області, керівник - 

Герасименко Олена, (за роботу «Люби, шануй, оберігай!»); 

Приндюк Валентину, вихованку гуртка «Країна творчості» Новотроїцького 

будинку дитячої та юнацької творчості Херсонської області, керівник - 

Резніченко Світлана, (за роботу «Подарунок для героя»); 

Редькіну Єлизавету, вихованку гуртка «Художня творчість» Житомирського 

Центру творчості дітей та молоді Житомирської області, керівник - Сафонова 

Юлія, (за роботу «Мирного неба»); 

Саприкіна Віктора, вихованця «Зразковий художній колектив» дизайн-

студії «Сувенір» Білозерського освітньо-культурного центру «Райдуга» 

Добропільської міської ради Донецької області, керівник - Лєпілєна Лілія, (за 

роботи «Ідуть по війні дівчата дуже схожі на юнаків», «Синку, я тебе 

дочекаюсь»);  

Сенюк Василину, вихованку гуртка декоративно-прикладного мистецтва 

Комунального позашкільного навчального закладу Крупецького центру дитячої 
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та юнацької творчості «Креатив» Крупецької сільської ради Рівненської 

області, керівник - Кошельник Ліна, (за роботу «Поклик надії»); 

Сокольнікова Тимофія, вихованця гуртка «Юний дизайнер» Житомирського 

Центру творчості дітей та молоді Житомирської області, керівник - Дацун 

Катерина, (за роботу «Козацька гордість»); 

Фалько Марину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, керівник - Радецький Олег, (за роботу «Я захищаю Україну»);  

Ходько Юлію, вихованку гуртка «Стиліст» Слов'янського 

багатопрофільного регіонального центру професійної освіти                              

ім. П. Ф. Кривоноса Донецької області, керівник - Будник Олена, (за роботу 

«Вдячність солдатові»); 

Хозяінову Євгенію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Моделювання та конструювання одягу» позашкільного навчального закладу 

Центру дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради Донецької 

області, керівник - Пимонова Тетяна, (за роботу «Час ангелів»);  

Хохліч Евеліну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Шепетівського міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької 

області, керівник - Антонюк Наталія, (за роботу «Вони ніколи не забудуть доріг 

війни»);  

Червону Марію, вихованку гуртка «Декоративно-прикладне, образотворче 

мистецтво» комунального позашкільного навчального закладу Крупецького 

центру дитячої та юнацької творчості «Креатив» Крупецької сільської ради 

Рівненської області, керівник - Спас Олеся, (за роботу «Україна плаче»); 

Шестерик Софію, Шестерик Поліну, вихованок гуртка «Народна творчість» 

дитячо-юнацького центру Бузької сільської ради, учениць Яструбинівської 

загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів Вознесеньського району Миколаївської 

області, керівник - Попова Тетяна, (за роботу «Повертайся живим!»); 

Шкварчук Надію, вихованку гуртка «Паперопластика» Івано-Франківського 

міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, керівник - 

Лобода Руслана, ( за роботу «Обереги для воїнів»);  

Ягодинець Анастасію, вихованку гуртка «Писанкарство» Будинку дитячої 

творчості м. Славута Хмельницької області, керівник - Романюк Людмила, (за 

роботу «Квіти пам'яті»); 

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

Будинку творчості школярів Старосинявської об’єднаної територіальної 

громади Хмельницької області, керівник - Канівська Марина, (за роботу 

«Тривога та біль»);  

Федоренко Софію, вихованку гуртка «Графіка» Старосинявського Будинку 

творчості школярів Старосинявської об’єднаної територіальної громади 

Хмельницької області, керівник - Солтуз Валерій, (за роботу «Портрет 

Нігояна»);  
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Ярмолюк Вероніку, ученицю закладу загальної середньої освіти села 

Криничне Маневицького району Волинської області, керівник - Шкарлат Ірина, 

(за роботу «Загублені долі»);  

Яценко Марту, вихованку гуртка «Декоративна вишивка» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник - Пальонко Світлана, (за роботу «Розстріляна 

молодість»). 

дипломом ІІІ ступеня 

Барабошко Мирославу, вихованку гуртка «Фантазії з тканини» 

Локачинського районного Будинку школяра Локачинської селищної ради 

Волинської області, керівник - Хамулка Олена, (за роботу «Майдан»); 

Бирлова Даніїла, вихованця гуртка «Акварелька» Комунального закладу 

«Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» 

Волноваської районної ради Донецької області, керівник - Шпіньова Людмила, 

(за роботу  «В дозорі»); 

Бєлаш Дар'ю, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Нетішинського 

комунального позашкільного навчального закладу Будинку дитячої творчості 

Хмельницької області, керівник - Челишева Олена, (за роботу «Соняхи 

пам'яті»); 

Бойчук Яну, вихованку гуртка «Технічний дизайн» Івано-Франківського 

міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, керівник - 

Сенеджук Інна, (за роботу «Душа воїна»);  

Бортник Тетяну, вихованку гуртка «Дивосвіт» Комунального закладу 

«Луцький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І - ІІІ 

ступенів № 22 - ліцей Луцької міської ради Волинської області» керівник - 

Андрійчук Оксана, (за роботу «І убієнним ангелом стає…»);  

Бриксу Анну, вихованку гуртка «Креатив» Костопільського будинку 

школярів та юнацтва Костопільської районної ради Рівненської області, 

керівник - Бабак Віта, (за роботу «В пам'ять про героїв»); 

Бурим Діану, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок» Нетішинського 

комунального позашкільного навчального закладу Будинку дитячої творчості 

Хмельницької області, керівник - Дехтярук Анастасія, (за роботу «Вісники 

миру»);  

Вергелюк Людмилу, вихованку гуртка «Світ краси» професійно-технічного 

училища № 4 м. Бердичев Житомирської області, керівник - Гусар Оксана, (за 

роботу «Молитва на Різдво»); 

Візир Марину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Комунального 

закладу «Станція юних техніків» Кам'янської міської ради Дніпропетровської 

області, керівник - Михайличенко Людмила, (за роботу «Захисник України»); 

Гордигагу Мирославу, вихованку гуртка «Бісерне рукоділля» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник - Коханська Оксана, (за роботу «Маки червоні 

знов розцвітають, пам'ять бійців бережуть»);  
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Грузінцеву Катерину, вихованку гуртка образотворчого мистецтва  

Козелецького будинку творчості дітей та юнацтва Козелецької селищної ради 

Чернігівської області, керівник - Чорна Марія, (за роботу «Люди витримали, не 

витримав бетон»);  

Губу Івана, вихованця гуртка «Акварелька» Комунального закладу 

«Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» 

Волноваської районної ради Донецької області, керівник - Шпіньова Людмила, 

(за роботу «Перемога настане»); 

Дехтярука Едуарда, вихованця гуртка «Виготовлення іграшок» 

Нетішинського комунального позашкільного навчального закладу Будинку 

дитячої творчості Хмельницької області, керівник - Дехтярук Анастасія, (за 

роботу «Вісники миру»); 

Зоненко Дарину, вихованку «Зразкового художнього колективу» дизайн-

студії «Сувенір» Білозерського освітньо-культурного центру «Райдуга» 

Добропільської міської ради Донецької області, керівник - Лєпілєна Лілія, (за 

роботу «За мирне небо над Донбасом…»);  

Калітуху Вікторію, вихованку гуртка «Веселі художники» Слов'янського 

багатопрофільного регіонального центру професійної освіти                                

ім.. П. Ф. Кривоноса Донецької області, керівник - Єрьоменко Галина, (за 

роботу «Ранок нездійсненної мрії»); 

Карпінського Максима, вихованця «Зразкового художнього колективу» 

дизайн-студії «Сувенір» Білозерського освітньо-культурного центру «Райдуга» 

Добропільської міської ради Донецької області, керівник - Лєпілєна Лілія, (за 

роботу ««Розповідь про побратимів»);  

Касатікову Світлану, вихованку образотворчої студії «Колібрі» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Добропілля Донецької області, керівник - 

Мазій Віолетта за роботу «Плаче Україна, за дітей своїх плаче»); 

Ковтун Лідію, вихованку гуртка «Краєзнавець» Слов'янського 

багатопрофільного регіонального центру професійної освіти                              

ім.. П. Ф. Кривоноса Донецької області, ,  керівник - Гусак Людмила, (за роботу 

«Різнобарв'я твоє, Україно!»); 

вихованців Центру професійно-технічної освіти м. Житомир, керівник - 

Казакова Тетяна,(за композицію «Моя Україна - героїв країна»); 

вихованців гуртка «Берегиня» Головинського вищого професійного 

училища нерудних технологій Черняхівського району Житомирської області, 

керівник - Лисюк Ілона,(за композицію «Небесні янголи»); 

Коржинську Віру, вихованку гуртка «Вишивка» Коломийського будинку 

дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області, керівник - Гундерук 

Анастасія; (за роботу «За твоїми плечима - мир!») 

Король Нелю, вихованку гуртка «Паперопластика» Івано-Франківського 

міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, керівник - 

Лобода Руслана, (за роботу «Оберіг для воїна»);  
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вихованців клубу любителів книги «Ліра» Коростишівського професійного 

аграрного ліцею, керівник - Бондаренко Людмила, (за роботу «Вічна слава 

героям! Ми низько вклоняємось їм»); 

учнів  Державного навчального закладу «Малинський професійний ліцей» 

Житомирської області, керівники - Духопела Олена, Гриневич Лілія, (за 

композицію «Український схід… болюча рана»); 

Колосюк Дар'ю, вихованку гуртка «Живопис» Заліський-2 навчально-

виховного комплексу у складі загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів та 

дошкільного навчального закладу Гуменецької сільської ради Кам'янець-

Подільського району Хмельницької області, керівник - Бузюк Олена, (за роботу 

«В бою до останнього»); 

Клещевнікову Валерію, ученицю Сарненського ліцею № 1                            

ім. Т. Г. Шевченка Сарненської міської ради Рівненської області, керівник - 

Ромашко Людмила, (за роботу «Зустріч з татом»); 

Куцоконь Ірину, вихованку гуртка «Ізонитка» Старосинявського Будинку 

творчості школярів Старосинявської об'єднаної територіальної громади 

Хмельницької області, керівник - Брушко Лідія, (за роботу «Збережемо все 

живе»);  

Лінейцеву Катерину, вихованку гуртка «Плетіння гачком»  Коломийського 

будинку дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області, керівник - 

Шепетюк Наталія, (за роботу «Воїнам афганцям - тим, хто загинув і вижив»); 

Лукіянову Карину, вихованку «Зразкового художнього колективу» дизайн-

студії «Сувенір» Білозерського освітньо-культурного центру «Райдуга» 

Добропільської міської ради Донецької області, керівник - Лєпілєна Лілія, (за 

роботу «Кримські партизани другої світової…»);  

Макаревича Юрія, вихованця гуртка «Ручне ліплення» Локачинського 

районного Будинку школяра Локачинської селищної ради Волинської області, 

керівник - Поляков Микола, (за роботу «Боже великий, єдиний, нам Україну 

храни!»); 

Мальцеву Дар'ю, вихованку гуртка образотворчого мистецтва 

Комунального закладу «Харківський обласний палац дитячої та юнацької 

творчості», керівник - Воловик Ганна,( за роботу «Пам'ять про війну»); 

Мамчур Ольгу, вихованку гуртка «Арт-майстерня образотворчого 

мистецтва» Костопільського будинку школярів та юнацтва Костопільської 

районної ради Рівненської області, керівник - Лис Оксана, (за роботу 

«Майдан»); 

Манелюка Василя, учня Комунального закладу «Джулинський навчально - 

реабілітаційний центр» Джулинської сільської ради Вінницької області, 

керівник - Маципула Л.(за роботу «Слава Україні! Героям Слава!»); 

Мартиросян Владиславу, вихованку гуртка «Натхнення» Слов'янського 

багатопрофільного регіонального центру професійної освіти                               

ім. П. Ф. Кривоноса Донецької області, керівник - Рипунова Ольга, (за роботу 

«Загублені душі»); 
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Мартиросян Владиславу, вихованку гуртка «Чарівні кольори» 

Слов'янського багатопрофільного регіонального центру професійної освіти              

ім. П. Ф. Кривоноса Донецької області, керівник - Бондаренко Марія, (за роботу 

«Ми -  просто молодь нашого народу…»); 

Марчук Соломію, вихованку гуртка «Художні промисли» гімназії села 

Трубки - філії Павлівського ліцею Волинської області, керівник - Гусинська 

Світлана, (за роботу «Воля крізь віки»); 

Мизенко Яну, вихованку гуртка «Українське народне декоративне ужиткове 

мистецтво» Слов'янського багатопрофільного регіонального центру 

професійної освіти ім. П. Ф. Кривоноса Донецької області, керівник - Білоус 

Людмила, (за роботу «Милі гості, просим сісти…»); 

Мироненка Олександра, вихованця гуртка «Мистецтво нашого народу» 

Комунального закладу «Волноваський районний будинок дитячої та юнацької 

творчості» Волноваської районної ради Донецької області, керівник - 

Герасименко Олена, (за роботу «На сторожі Батьківщини»);     

Мироношенко Софію, вихованку гуртка «Основи дизайну» Житомирського 

Центру творчості дітей та молоді, керівник - Воробйова Ольга, (за роботи «Мир 

на землі», «Любов до України»); 

Мирошниченко Уляну, вихованку гуртка «Чарівний завиток» Центру 

позашкільної освіти Броварського навчально-виховного об'єднання Броварської 

міської ради Київської області, керівник - Шарик Наталія, (за роботу 

«Триєдність життя»);  

Мотовиловця Степана, вихованця гуртка «Мальовничий всесвіт» 

Козелецького будинку творчості дітей та юнацтва Козелецької селищної ради 

Чернігівської області, керівник - Кривенко Ольга, (за роботу «Дякуємо, Ангели 

світла, Ангели добра…»); 

Мудрик Вікторію, вихованку гуртка «Чарівні кольори» Слов'янського 

багатопрофільного регіонального центру професійної освіти                               

ім. П. Ф. Кривоноса Донецької області, керівник - Бондаренко Марія, (за роботу 

«Боже великий, єдиний, нам Україну храни…»); 

Муляр Анастасію, вихованку гуртка «Прикладний дизайн» Житомирського 

Центру творчості дітей та молоді, керівник - Кравець Наталія, (за роботу 

«Охоронець щастя»); 

Нагорну Софію, вихованку гуртка «Паперопластика» центру дитячої 

творчості Старокостянтинівської районної ради Хмельницької області на базі 

Григорівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів, керівник - Миколюк 

Людмила, (за роботу «Наші Герої - наші Ангели»); 

Нагребельну Діану, вихованку гуртка «Декоративно-образотворче 

мистецтво» Житомирського міського центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, керівник - Штиль-Маковська Людмила, (за роботу «Щастя, 

коли тато вдома»);  

Ніколаюка Романа, вихованця гуртка «Бісерне рукоділля» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 
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Хмельницької області, керівник - Коханська Оксана, (за роботу «Маки червоні 

знов розцвітають, пам'ять бійців бережуть»); 

Панаскевич Олену, вихованку гуртка «Світ краси» професійно-технічного 

училища № 4 м. Бердичев Житомирської області, керівник - Гусар Оксана, (за 

роботу «Заснули мальви біля хати»); 

Панзигу Катерину, вихованку гуртка «В'язання» Зразкової художньої студії 

декоративно-прикладного мистецтва Старокостянтинівського міського центру 

дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник - Столяр 

Валентина, (за роботу «Звучить у Всесвіті мольба за Україну!»);  

Перець Нелю, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Центру 

позашкільної освіти Богородчанської селищної ради Івано-Франківської 

області, керівник - Риндич Наталія, (за роботу «Військовий літак»); 

Перець Катерину, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Центру 

позашкільної освіти Богородчанської селищної ради Івано-Франківської 

області, керівник - Риндич Наталія, (за роботу «Військовий корабель»);  

Рішновецького Дениса, вихованця гуртка «Декоративна композиція» 

Житомирського Центру творчості дітей та молоді, керівник - Савенець Валерій, 

(за роботи «Пам’ятаймо», «Я цим пишаюсь, бо я - патріот»);  

Рибачук Надію, вихованку гуртка «Сувенір» Городоцького будинку дитячої 

творчості Хмельницької області, керівник - Шмідт Тетяна, (за роботу «Квіти 

війни»); 

Романюк Лізу, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок» Нетішинського 

комунального позашкільного навчального закладу Будинку дитячої творчості 

Хмельницької області, керівник - Дехтярук Анастасія, (за роботу «Янголи 

світла»); 

Русанову Олександру, вихованку гуртка «Майсер-хобі» Закарпатського 

обласного палацу дитячої та юнацької творчості «Падіюн», керівник - Негер 

Крістіна, (за роботу «Ангел миру та свободи з серцем патріота»); 

Санак Маргариту, вихованку гуртка «Диво калинове» Опорного закладу - 

Остерської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів ім. Ю. Збанацького 

Остерської міської ради Чернігівської області, керівник - Смовська Ірина, (за 

роботу «Вони померли, щоб ми жили»);    

Сапєлкіна Олександра, вихованця гуртка «Палітра» Комунального закладу 

«Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» 

Волноваської районної ради Донецької області, керівник - Бабченко Ольга, (за 

роботу «Ми переможемо»); 

Сімонова Кіріла, вихованця гуртка «Гончарик» Нетішинського 

комунального позашкільного навчального закладу Будинку дитячої творчості 

Хмельницької області, керівник - Стицюк Юрій, (за роботу «Хай меле млин в 

кожній родині, хай буде мир на Україні»); 

Сідорову Софію, вихованку гуртка «Майстерня чудес» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник - Кучерук Алла, (за роботу «Квітне в Україні 

незалежність»); 
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Сидоренко Еліну, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

декоративно-прикладного мистецтва «Сходинки» Позашкільного навчального 

закладу «Багатопрофільний молодіжний центр» Черкаської міської ради, 

керівник - Тимошенко Галина, (за роботу «До перемоги!»); 

Сидоренко Аріну, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

декоративно-прикладного мистецтва «Сходинки» Позашкільного навчального 

закладу «Багатопрофільний молодіжний центр» Черкаської міської ради, 

керівник - Тимошенко Галина, (за роботу «Молитва за Україну»; 

Сокольнікова Тимофія, вихованця гуртка «Юний дизайнер» Житомирського 

Центру творчості дітей та молоді, керівник - Дацун Катерина, (за роботу 

«Вперед, тільки вперед!»); 

Степанову Єву, вихованку гуртка образотворчого мистецтва Комунального 

закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості», керівник 

- Воловик Ганна, (за роботу «Пам'ять про минуле»); 

Стрілець Ксенію, вихованку гуртка «Арт-майстерня образотворчого 

мистецтва» Костопільського будинку школярів та юнацтва Костопільської 

районної ради Рівненської області, , керівник - Лис Оксана, (за роботу «Сльози 

України»); 

Тарабаріну Анастасію, вихованку гуртка «Студія образотворчого 

мистецтва» позашкільного навчального закладу Центру дитячої та юнацької 

творчості Дружківської міської ради Донецької області, керівник - Прокопенко 

Олександра, (за роботу «З мріями про мир»); 

Угаріну Катерину, вихованку гуртка «Гончарик» Нетішинського 

комунального позашкільного навчального закладу Будинку дитячої творчості 

Хмельницької області, керівник - Стицюк Юрій, (за роботу «Світло в тобі!»); 

Холодюк Марію, вихованку гуртка «Лідер» Комунального закладу 

«Острозький районний Будинок школяра» Острозької районної ради 

Рівненської області, керівник - Фурманчук Ангеліна, (за роботу «Від Карпат і 

до Криму – Україна Єдина!»);  

Хомрач Анастасію, вихованку гуртка «Чарівні прикраси» Центру 

позашкільної освіти Броварського навчально-виховного об'єднання Броварської 

міської ради Київської області, за роботи «Повернення додому», «Очікування», 

керівник - Матвєєва Лілія;  

Хоружко Анну, вихованку гуртка «Майстриня» Криворізької 

загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 28 Дніпропетровської області, 

керівник - Больбот Зінаїда, (за роботу «Пам'ять про героїв жива»); 

Червону Марію вихованку гуртка декоративно-прикладного мистецтва 

Комунального позашкільного навчального закладу Крупецького центру дитячої 

та юнацької творчості «Креатив» Крупецької сільської ради Рівненської 

області, керівник - Спас Олеся, (за роботу «Україна плаче»); 

Шевчук Вікторію, вихованку гуртка «Бісерне рукоділля» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник - Коханська Оксана, (за роботу «Червоне - то є 

кров, а чорне – це журба»);   
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Янковича Олександра, вихованця гуртка «М'яка іграшка» Старосинявського 

Будинку творчості школярів Старосинявської об'єднаної територіальної 

громади Хмельницької області, керівник - Канівська Марина, (за роботу «Не 

маємо права забути»);  

Ярмолюк Маргариту, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Ківерцівського центру позашкільної освіти Волинської області, керівник - 

Рубашна О., (за роботу «Україні потрібен мир»). 

 

номінація «Технічна творчість»  

дипломом І ступеня 

Гладкову Юлію, вихованку гуртка «Народні ремесла»  Центру позашкільної 

освіти Богородчанської селищної ради, керівник - Уманців-Вінтоняк Жанна, (за 

роботу «Ракета світу»); 

Дашко Юлію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Центру 

позашкільної освіти Богородчанської селищної ради, керівник - Уманців-

Вінтоняк Жанна, (за роботу «Літак моєї мрії»); 

Дерев'янка Володимира, вихованця гуртка «Космічне макетування» 

Шаргородського будинку дитячої та юнацької творчості Вінницької області, 

керівник - Марценюк Дмитро, (за роботу «Космічна станція»); 

Загривого Артура вихованця гуртка «Судномоделювання» Житомирського 

міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді Житомирської 

області, керівник - Васьківський Володимир,(за роботу - «Торпедний катер»); 

Загуровського Богдана, вихованця гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Городоцького будинку дитячої творчості Хмельницької області, 

керівник - Петрик Олег, (за роботу «АН 12»); 

Кобилинського Артема, вихованця гуртка «Технічний дизайн» 

Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, керівник - Єфіменко Анжела, (за роботу «Експериментальна модель 

гелікоптера»); 

Ковєру Даніелу, вихованку гуртка «Історико-технічне стендове 

моделювання» Житомирського міського центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, керівник - Шафіков Михайло, (за роботи – діорами «На 

марші», «На привалі»); 

Кравцова Іллю, вихованця гуртка «Історико-технічне стендове 

моделювання» Житомирського  міського центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, керівник - Шафіков Михайло, (за роботи – «БМП-2», «МТ-

ЛБ ЗУ-23-2»); 

Лотоцького Ярослава, вихованця гуртка «Авіамодельний» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної освіти «Зміна» 

Криворізької міської ради, керівник - Жовтоножук Геннадій, (за роботу 

«Блокпост»); 

Мурашка Івана, вихованця гуртка «Авіамодельний» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Міський Палац дітей та юнацтва» 
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Дніпровської міської ради Дніпропетровської області, керівник - Олейніков 

Віктор, (за роботу «Сопвіч»); 

Олексійчук Роксолану, вихованку гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Центру позашкільної освіти Богородчанської селищної ради, 

керівник - Уманців-Вінтоняк Жанна, (за роботу «Ракета сучасної України»); 

Осипчука Дмитра, вихованця гуртка «Історико-технічне стендове 

моделювання» Житомирського міського центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, керівник - Шафіков Михайло, (за роботи «Основний танк Т-

72Б», «Основний танк Т-80 УД», «Основний танк Т-64Б»); 

Пославського Дмитра, вихованця гуртка «Судномоделювання» 

Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, керівник - Васьківський Володимир, (за роботу «Експериментальний 

підводний човен»); 

Савіна Івана, вихованця гуртка «Історико-технічне стендове моделювання» 

Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, керівник - Шафіков Михайло, (за діорами «В обороні», «На війні, як на 

війні»); 

Слободяна Андрія, вихованця гуртка «Гільйошування» комунального 

закладу Яблунівського центру дитячої творчості Яблунівської селищної ради 

Косівського району Івано-Франківської області, керівник - Боячук Євгенія, (за 

модель судна «Шхуна Еспаньола»); 

Ткачука Максима, вихованця гуртка «Авіамодельний» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної освіти «Зміна» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівник - Жовтоножук 

Геннадій, (за роботу «Блокпост»); 

Хітрика Василя, вихованця гуртка «Судномоделювання» Житомирського 

міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, керівник - 

Васьківський Володимир, (за роботу «Морський буксир»); 

Ящука Валерія, вихованця гуртка «Технічний дизайн» Житомирського 

міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, керівник - 

Єфіменко Анжела, (за зенітний ракетний комплекс «Бомарк», діючу спортивну 

модель ракети «Космос ЗМ»). 

дипломом ІІ ступеня: 

Бабича Михаїла, вихованця гуртка «Судномодельний» комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної освіти «Зміна» 

Криворізької міської ради Криворізької області, керівник - Фалько Сергій, (за 

модель американського корабля «SS JERIMIAN O'BRIAN»); 

Василишина Максима, вихованця гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Коломийського будинку дитячої та юнацької творчості Івано-

Франківської області, керівник - Петрицький  Олег, (за роботу « Хай Господь 

захищає у небі своїх героїв-синів України»); 

Громова Леоніда, вихованця гуртка «Стендове судномоделювання» 

Комунального закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва» Кам'янської 
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міської ради Дніпропетровської області, керівник - Никоноров Олександр, (за 

роботу «Вдалий ракетний катер»); 

Дацика Нікіту, вихованця гуртка «Технічний дизайн» Житомирського 

міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, керівник - 

Єфіменко Анжела, (за роботу - «Вантажний автомобіль ГАЗ-65»); 

Касілова Романа, вихованця гуртка «Стендове судномоделювання» 

Комунального закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва» Кам'янської 

міської ради Дніпропетровської області, керівник - Никоноров Денис, (за 

роботу «СУ - 25»),  

Мельника Володимира, вихованця гуртка «Судномоделювання» 

Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, керівник - Васьківський Володимир, (за роботу «Експериментальний 

підводний човен»);  

Окрушко Вікторію, вихованку гуртка «Історико-технічне стендове 

моделювання» Житомирського міського центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, керівник - Шафіков Михайло, (за діораму «Полундра»); 

Пашкова Павла, вихованця гуртка «Стендове судномоделювання» 

Комунального закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва» Кам'янської 

міської ради Дніпропетровської області, керівник - Никоноров Олександр, (за 

катер «Козак»); 

Пилипчука Олексія, вихованця гуртка «Історико-технічне стендове 

моделювання» Житомирського міського центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, керівник - Шафіков Михайло, (за роботи «Винищувач Су-

27», «Гелікоптер Мі-24П»); 

Руденка Ростислава, вихованця гуртка «Декоративно-образотворче 

мистецтво» Центру позашкільної освіти Богородчанської селищної ради Івано-

Франківської області, керівник - Лецин Іванна, (за роботу «Ми непереможні»); 

Осипчука Дмитра, вихованця гуртка «Історико-технічне стендове 

моделювання» Житомирського міського центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, керівник - Шафіков Михайло, (за діораму «Хвилини тиші»); 

Цьомика Андрія, вихованця гуртка «Історико-технічне стендове 

моделювання» Житомирського міського центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, керівник - Шафіков Михайло, (за діорами «В Афгані», «В 

розвідці»). 

дипломом ІІІ ступеня 

Верб'юка В'ячеслава, вихованця гуртка «Основи комп'ютерної технології» 

комунального закладу Яблунівського центру дитячої творчості Яблунівської 

селищної ради Косівського району Івано-Франківської області, керівник - 

Граблюк Руслана, (за модель літака « Кукурузник»);  

Гріненка Кирила, вихованця гуртка «Ракетомодельний», Комунального 

закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва» Кам'янської міської ради 

Дніпропетровської області, керівник - Рудковський Віталій, (за ракетоносій 

«Дніпро»);  
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Крушинського Михайла, вихованця гуртка «Технічний дизайн» 

Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, керівник - Єфіменко Анжела, (за електрифіковану модель «Аеросани 

РФ-8»);  

Перетокіну Вероніку, вихованку гуртка «Ракетомоделювання» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Міський Палац дітей та 

юнацтва» Дніпровської міської ради Дніпропетровської області, керівник - 

Перетокін Андрій, (за роботу «Слава Україні»); 

Пігуля Владислава вихованця гуртка «Стендове судномоделювання» 

Комунального закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва» Кам'янської 

міської ради Дніпропетровської області, керівник - Никоноров Денис, (за катер 

на повітряній подушці «Бій під Крутами»); 

Рибчинського Марата, вихованця гуртка «Технічний дизайн» 

Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, керівник - Єфіменко Анжела, (за роботу «Місячний ровер»); 

Юркова Миколу, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

будинку дитячої та юнацької творчості Казанківської селищної ради 

Миколаївської області, керівник гуртка - Крижановська Олена, (за роботу 

«Танк»). 

Дипломом учасника 

Ашаріну Оксану, Карпука Дмитра, вихованців творчого колективу 

«Фортуна» Будинку дитячої та юнацької творчості смт. Новотроїцьке 

Херсонської області, керівник - Камлєва Ганна; 

Алімаскіну Ірину, вихованку гуртка «Гончарство» Комунального закладу 

«Будинок дитячої творчості» Кам'янської міської ради Дніпропетровської 

області, керівник - Мотренко Антоніна; 

Алексеєнка Ростислава, учня  Нігинської загальноосвітньої школи І - ІІІ 

ступенів Хмельницької області, керівник - Григорчук Ліана; 

Базарова Андрія, вихованця гуртка «Козацько-лицарський гарт» 

Новотроїцького районного будинку дитячої та юнацької творчості Херсонської 

області, керівник -  Шевченко Наталія;  

Бахнєву Софію, ученицю Грушківського ліцею Староушицької селищної 

ради Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, керівник- Рудик 

Лілія;  

Балагур Олександра, учня освіти Шепетівської загальноосвітньої школи               

І - ІІІ ступенів № 1 Хмельницької області;  

Бабич Анастасію, вихованку гуртка «Юний дизайнер» Житомирського 

Центру творчості дітей та молоді Житомирської області, керівник - Дацун 

Катерина; 

Бакун Марію, вихованку гуртка «Дивосвіт» Комунального закладу 

«Луцький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І - ІІІ 

ступенів № 22 - ліцей Луцької міської ради Волинської області», керівник - 

Андрійчук Оксана;  
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Балацьку Ніколь, ученицю Шепетівської загальноосвітньої школи І - ІІІ 

ступенів № 8 Хмельницької області, керівник - Вихівська Людмила; 

Бондар Тетяну, вихованку гуртка «Чарівні фарби» Центру позашкільної 

освіти Броварського навчально-виховного об'єднання Броварської міської ради 

Київської області, керівник - Бєлановська Олена;  

Бондарчук Дарину, вихованку гуртка «Академічний рисунок» 

Локачинського районного Будинку школяра Локачинської селищної ради 

Волинської області, керівник - Хамежук Іван; 

Бондарчук Софію, вихованку зразкового художнього гуртка 

«Писанкарство» Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької 

творчості Хмельницької області, керівник - Шлапак Тетяна;  

Бонь Аліну, вихованку гуртка «В'язання» Зразкової художньої студії 

декоративно-прикладного мистецтва Старокостянтинівського міського центру 

дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник - Столяр 

Валентина; 

Бурду Анастасію, вихованку студії образотворчого мистецтва «Веселка» 

Козелецького будинку творчості дітей та юнацтва Козелецької селищної ради 

Чернігівської області, керівник - Бурда Тетяна;  

Вялушкіна Артура, вихованця гуртка «Дитячий вернісаж» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник - Гринишина Лариса; 

Власенко Нікіту, Гриньок Анастасію, вихованців театрального гуртка 

«Рампа» Комунального закладу «Високопільський Центр дитячої та юнацької 

творчості» смт. Високопілля  Херсонської області, керівник - Чумна Ольга; 

Веремчук Соломію, ученицю закладу загальної середньої освіти 

«Судченський ліцей» Камінь-Каширського району Любешівської об'єднаної 

територіальної громади Волинської області, керівник - Веремчук Юлія;  

Вихристюк Анну, вихованку творчого колективу «Співаночки» 

загальноосвітньої школи № 2 м. Хмельник Вінницької області, керівник - 

Пальонко Денис; 

Вармегу Максима, вихованця літературно-розвивальної студії «ЛітЕра» 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді, керівник - Костюкевич Юлія;  

Вітошко Вікторію, вихованку гуртка «Студія образотворчого мистецтва 

«Розмай» Костопільського будинку школярів та юнацтва Костопільської 

районної ради Рівненської області, керівник - Снітко Максим; 

Власова Іллю, вихованця гуртка «Паперопластика» центру дитячої 

творчості Старокостянтинівської районної ради Хмельницької області на базі 

Григорівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів, керівник - Миколюк 

Людмила;  

Воловик Ольгу, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Комунального 

закладу «Погребищенський Центр дитячої та юнацької творчості» 

Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області, 

керівник - Мельник Іван;  
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Волощук Варвару, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

декоративно-прикладного мистецтва «Сходинки» Позашкільний навчальний 

заклад «Багатопрофільний молодіжний центр» Черкаської міської ради,  

керівник - Тимошенко Галина;  

Войчук Марію, Тарасенко Катерину, вихованок творчої лабораторії 

організаторів дозвілля та ведучих «Mega Holiday» дитячо-юнацького центру 

Дарницького району м. Київ, керівник - Берестенко Ганна;  

вихованців гуртка брейк-дансу «Advanced» Коломийського будинку дитячої 

та юнацької творчості м. Коломия Івано-Франківської області, керівник- Рожко 

Василь;  

вихованців вокального ансамблю «Мрійники» Івано–Франківського 

міського Центру дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області, 

керівник - Козлова Марія;  

вихованців естрадно-театрального гуртка Івано–Франківського міського 

Центру дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області, керівник - 

Клюба Мар'яна;  

вихованців гуртка «Експромт» Красноградського районного центру дитячої 

та юнацької творчості Красноградської районної ради Харківської області, 

керівник - Гладкова Тетяна;  

дует «Душа» Вознесенського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Миколаївської області, керівник - Мар'янкіна Любов;  

вихованців вокального гуртка «Надія» Вознесенського міського центру 

дитячої та юнацької творчості Миколаївської області, керівник - Мар'янкіна 

Любов;  

вихованців хореографічного колективу «Джерельце» комунального закладу 

«Опорний заклад освіти «Поромівський ліцей Поромівської сільської ради 

Волинської області», керівник - Торчило Олена;   

вихованців колективу «Зорецвіт» Комунального закладу «Бужанківський 

ліцей імені Миколи Корзонюка» Поромівської сільської ради Волинської 

області, керівник - Торчило Олена; 

вихованців вокальної групи «Мелодія душі» Ізяславського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа I - III ступенів № 2, ліцей» імені 

Олександра Кушнірука Ізяславської міської ради Хмельницької області, 

керівник - Астапенко Ірина;  

вихованців літературної студії «Джерельце» Комунального закладу 

Дунаївської міської ради «Будинок творчості школяра» Хмельницької області, 

керівник - Погинайло Наталія;  

вихованців хореографічного колективу «Овація» Шепетівського міського 

центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник - 

Бейзимова Іванна;  

вихованців колективу «Театр тіней», учнів Старосинявської гумназії № 1     

ім. Олександра Казмірова Хмельницької області, керівник - Городецька Зоя;  
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вихованців танцювального колективу «RISinG Stars» учнів Львівського 

Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти художнього 

моделювання і дизайну, керівник - Стецуняк Андріана;  

вихованців зразкового аматорського хореографічного колективу «Барви 

Поділля» Будинку творчості школярів Білогірського району Хмельницької 

області, керівник - Вишнівська Аліна;  

вихованців ансамблю естрадної пісні «Соняшник» Локачівського районного 

Будинку школяра Локачівської селищної ради Волинської області, керівник - 

Ковальчук Ольга;  

вихованців вокального ансамблю «Співаночки» Коломийського будинку 

дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області, керівник - Статкевич 

Уляна;  

вихованців колективу «Фіалка», учнів Подільського ліцею Староушицької 

об'єднаної територіальної громади  Хмельницької області,керівник - Костецька 

Аліна; 

вихованців гуртка «Фольклористика» Центру позашкільної освіти 

Богородчанської селищної ради Івано-Франківської області, керівник - Гоголь 

Любов;  

вихованців театральної студії «Синтез» Закарпатського обласного палацу 

дитячої та юнацької творчості «Падіюн» м. Ужгород, керівник - Дворцина 

Світлана;  

вихованців ансамблю танцю «Поліські зорі», учнів Сарненського ліцею № 1 

ім. Т. Г. Шевченка Сарненської міської ради Рівненської області, керівник - 

Кіріна Марія;  

вихованців фольклорного ансамблю «Веретенце» комунального закладу 

«Опорний заклад освіти «Поромівський ліцей Поромівської сільської ради 

Волинської області», керівник - Калюга Світлана;  

вихованців гуртка аматорської майстерності «Овація» Центру художньої 

творчості дітей юнацтва та молоді м. Калуш Івано-Франківської області, 

керівник - Кохан Людмила;  

вихованців творчого колективу «Тріольчик» опорного закладу навчально-

виховного комплексу Колківської загальноосвітньої школи-ліцею I - III 

ступенів Волинської області, керівник - Луговий Володимир;  

вихованців театру студії «Лицедії» міського центру позашкільної роботи 

спеціалізованої школи № 46 м. Маріуполь Донецької області, керівник - 

Ткаченко Таїсія;  

вихованців творчого колективу «Крила Фенікса», учнів Мангуської 

загальноосвітньої школи I - III ступенів № 2 Донецької області, керівник - 

Ляпіна Анастасія;  

Гамолю Анастасію, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Козелецького будинку творчості дітей та юнацтва Чернігівської області, 

керівник - Крокос Марія;  
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Гомілко Марію, вихованку гуртка «Паперові фантазії» Комунального 

закладу «Станція юних техніків» Кам'янської міської ради Дніпропетровської 

області, керівник - Гомілко Ірина; 

Гомілко Марину, вихованку гуртка «Паперові фантазії» Комунального 

закладу «Станція юних техніків» Кам'янської міської ради Дніпропетровської 

області, керівник - Гомілко Ірина; 

Гедз Ярославу, вихованку гуртка «Паперові фантазії» Комунального 

закладу «Станція юних техніків» Кам'янської міської ради Дніпропетровської 

області,  керівник - Гомілко Ірина;  

Геду Софію, ученицю професійно - технічного училища № 88                           

смт. Магдалинівки Дніпропетровської області, керівник - Соломяна Ірина; 

Гончарука Тимофія, вихованця гуртка «Гончарик» Нетішинського 

комунального позашкільного навчального закладу Будинку дитячої творчості 

Хмельницької області, керівник - Стицюк Юрій; 

Гончарука Тимофія, вихованця гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Нетішинського комунального позашкільного навчального закладу Будинку 

дитячої творчості Хмельницької області, керівник - Гончарук Тетяна; 

Гордигагу Ульяну, вихованку гуртка «Бісерне рукоділля» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник - Коханська Оксана;  

Гордійчук Юлію вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Ківерцівського центру позашкільної освіти Волинської області, керівник - 

Рубашна О.В.;  

Грель Кароліну, солістку «Зразкового художнього колективу» «Росинка» 

позашкільного навчального закладу Городицького будинку дитячої творчості 

Хмельницької області, керівник - Мисик Тетяна;  

Гординчук Тетяну, ученицю Сахкамінської загальноосвітньої школи І - ІІ 

ступенів Хмельницької області, керівник - Заплітна Тетяна;  

Гаврильчик Анастасію, ученицю Глушицької гімназії Сарненської міської 

ради Рівненської області, керівник - Лежавська Ірина;  

Гоголь Валентину, вихованку гуртка вокального мистецтва Центру 

позашкільної освіти Богородчанської селищної ради Івано-Франківської 

області, керівник - Середюк Василь; 

Гуменюк Вікторію, вихованку театральної студії «Фора» Будинку дитячої 

творчості м. Славута Хмельницької області, керівник - Приймак Тамара;   

Довгалюк Вікторію, Кулько Владиславу, Никитюк Анастасію, учнів 

Сарненського ліцею № 1 ім. Т. Г. Шевченка Сарненської міської ради 

Рівенської області, керівник - Власюк Інна;  

Дерев’янко Анну, вихованку гуртка «Фольклористика» Центру 

позашкільної освіти Богородчанської селищної ради Івано-Франківської 

області, керівник - Гоголь Любов;  

Дерев’янко Софію, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Центру позашкільної освіти Богородчанської селищної ради Івано-Франківської 

області, керівник - Рубінська Світлана;  
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Дашко Іллю, вихованця гуртка «Літературна творчість» Центру 

позашкільної освіти Богородчанської селищної ради Івано-Франківської 

області, керівник - Мартинюк Марія;  

Данькову Вікторію, вихованку творчого колективу «Натхнення», 

здобувачку освіти Голосківської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів 

Гуменецької сільської ради Кам’янець - Подільського району Хмельницької 

області, керівник- Скавронська Людмила;  

Дячук Євгенію, солістку «Народного художнього колективу» вокального 

ансамблю та студії естрадної пісні «Вернісаж» комунального позашкільного 

навчального закладу Будинку дитячої творчості м. Нетішин Хмельницької 

області, керівник - Дьячина Ольга;  

Дробот Катерину, вихованку секції «Літературна творчість» МАН Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Южноукраїнськ Миколаївської області, 

керівник - Василенко Оксана;  

Деркач Іванну, вихованку гуртка «Макраме» зразкової художньої студії 

декоративно-прикладного мистецтва Старокостянтинівського міського центру 

дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник - Муляр Оксана;    

Довгалюк Соломію, ученицю Сарненського ліцею № 1 ім. Т. Г. Шевченка 

Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області, керівник - 

Ромашко Людмила; 

Єрьоменко Ірину, ученицю Криворізької загальноосвітньої школи I - III 

ступенів № 23 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівник - 

Солдатенко Карина;  

Жилу Тетяну, ученицю Державного професійно - технічного навчального 

закладу «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище», керівник - 

Січкоріз Наталя;  

Заладовську Софію, вихованку літературно - розвивальної студії «ЛітЕра» 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді Рівненської області, керівник - 

Костюкевич Юлія; 

Захаренко Анастасію, ученицю Цибулівської середньої загальноосвітньої 

школи I - III ступенів Тростянецького району Вінницької області, керівник - 

Атаманчук Олександр; 

Зайчук Дарину, вихованку літературно - розвивальної студії «ЛітЕра» 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді Рівненської області, керівник - 

Костюкевич Юлія; 

Заголу Олександру, ученицю філії опорного закладу «Вишнівський 

навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад» Вишнівської сільської ради Любомльського 

району Волинської області - Радехівська загальноосвітня школа  І - ІІ ступенів,  

керівник - Ющук  Наталія;  

Зелінського Павла, Якимовича Сергія, вихованців гуртка «Краяночка» учнів 

державного професійно-технічного навчального закладу «Сарненський 

професійний аграрний ліцей» Рівненської області, керівник- Олещук Лариса; 
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учнів опорного навчального закладу «Навчально-виховний комплекс 

«Локачинська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів-гімназія» Волинської 

області, керівник - Сірук Галина;  

Зінченко Ангеліну, ученицю Комунального закладу «Опорний заклад освіти 

«Поромівський ліцей» Поромівсьської сільської ради Волинської області;  

Зеленчук Анну, ученицю Комунального закладу «Джулинський навчально - 

реабілітаційний центр» Джулинської сільської ради Вінницької, керівник 

Маципула Л.; 

Іллюшу Марію, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Козелецького будинку творчості дітей та юнацтва Чернігівської області, 

керівник - Крокос Марія;  

Іщенко Анну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Житомирського 

міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді Житомирської 

області, керівник - Радецький Олег;  

Ісаєву Саміру, вихованку вокального гуртка комунального закладу 

«Краснопавлівський ліцей» Лозівської районної ради Харківської області, 

керівник  - Сачук Сергій;  

Каминського Данила, вихованця «Зразкового художнього колективу» 

дизайн-студії «Сувенір» Білозерського освітньо-культурного центру «Райдуга» 

Добропільської міської ради Донецької області, керівник - Лєпілєна Лілія;  

Ковальчук Кіру, вихованку гуртка «Гончарство» Комунального закладу 

«Будинок дитячої творчості» Кам'янської міської ради Дніпропетровської 

області, керівник - Мотренко Антоніна; 

Козіну Дар'ю, вихованку гуртка «Декоративна вишивка» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник - Пальонко Світлана;  

вихованців гуртків «Флористика та живопис», «Українська вишивка», 

«Диво-квіти» зразкової художньо-прикладної студії «Самоцвіти» Будинку дітей 

та молоді Дубенської міської ради Рівненської області, керівники - Марчук 

Марія, Нестерук Світлана, Черняк Вікторія; 

Колеснікову Катерину, вихованку гуртка «Гончарство» Комунального 

закладу «Будинок дитячої творчості» Кам'янської міської ради 

Дніпропетровської області, керівник - Мотренко Антоніна;  

Комкар Анну, ученицю Шепетівської загальноосвітньої школи І - ІІІ 

ступенів № 8 Хмельницької області, за роботу «Стежина додому», керівник - 

Вихівська Людмила; 

Комликову Дар'ю, вихованку гуртка образотворчого мистецтва 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості», керівник - Воловик Ганна; 

Коханського Дмитра, вихованця гуртка «Бісерне рукоділля» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник - Коханська Оксана; 
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Кравченко Анастасію, вихованку гуртка «Палітра» Комунального закладу 

«Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» 

Волноваської районної ради Донецької області, керівник - Бабченко Ольга; 

Кривенко Таїсію, вихованку гуртка «Мальовничий всесвіт» Козелецького 

будинку творчості дітей та юнацтва Козелецької селищної ради Чернігівської 

області, керівник - Кривенко Ольга; 

Куряту Анастасію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Житомирської області, керівник - Мінчук Альона;  

Котецьку Богуславу, вихованку творчого колективу «Співаночки», 

загальноосвітньої школи № 2 м. Хмельник Вінницької області, керівник - 

Пальонко Денис; 

Козак Злату, ученицю Глушицької загальноосвітньої школи І - ІІ ступенів 

Сарненської районної ради Рівненської області, керівник - Гаврильчик Лариса;  

Ключник Мирославу, вихованку гуртка «Дитячий вернісаж» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник - Гринишина Лариса; 

Котика Дениса, учня Комунального закладу «Тиврівський науковий ліцей» 

Вінницької обласної ради, керівник - Ключковська Юлія;  

Кравчук Софію, вихованку комунального позашкільного навчального 

закладу Крупецького центру дитячої та юнацької творчості «Креатив» 

Крупецької сільської ради Рівненської області, керівник - Росоловський Ігор;   

Кукуріку Ілону, ученицю Клубівського ліцею ім. Героя України Олега 

Довгого Ізяславської міської ради Хмельницької області, керівник - Притолюк 

Оксана; 

Кузю Олександру, ученицю Шепетівської загальноосвітньої школи І - ІІІ 

ступенів № 8 Хмельницької області, керівник - Артерчук Ольга;  

Кузьмина Степана, вихованця гуртка «I love English» Центру позашкільної 

освіти Богородчанської селищної ради Івано-Франківської області, керівник -

Петришин Вікторія;  

Козак Вікторію, ученицю Пасічнянського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів, технологічний ліцей» 

Старосинявського району Хмельницької області, керівник - Бендра Ольга;  

Кожухар Евеліну, вихованку гуртка «Вокальне мистецтво» 

Старокостянтинівского міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник - Серевнюк Валентина;  

Комлєву Алісу, вихованку творчого колективу «Сузір'я» Будинку дитячої та 

юнацької творчості смт. Новотроїцьке Херсонської області, керівник - Ільонок 

Алла;  

Ліщука Василя, учня Ратківської загальосітньої школи І - ІІІ ступенів № 2 

імені Миколи Заліпи Волинської області, керівник - Фіщук Тетяна;  

Лукомську Марію, вихованку зразкового художнього гуртка «Культура 

мови та спілкування» Старокостянтинівського міського центру дитячої та 

юнацької творчості Хмельницької області, керівник - Дітковська Людмила; 
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Лаврук Уляну, вихованку Косівського центру дитячої творчості Косівської 

міської ради Івано-Франківської області; 

Лисько Соломію, вихованку гуртка «Бісерне рукоділля» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник - Коханська Оксана;  

Лебедєва Кіріла, вихованця гуртка «Гончарик» Нетішинського 

комунального позашкільного навчального закладу Будинку дитячої творчості 

Хмельницької області, керівник - Стицюк Юрій; 

Лукашевич Анастасію, ученицю Сарненського ліцею № 1 ім. Т. Г. 

Шевченка Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області, 

керівник - Ромашко Людмила; 

Малишак Дар’ю, вихованку гуртка «Дивосвіт» Новотроїцького районного 

будинку дитячої та юнацької творчості Херсонської області, керівник - 

Шевченко Наталія;  

Мельника Назара, учня опорного закладу «Навчально-виховний комплекс 

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

міської ради Вінницької області, керівник - Худа Людмила;  

Маринович Віру, вихованку вокального гуртка «Nika music» Львівського 

державного палацу естетичного виховання учнівської молоді, керівник - 

Мигалатян - Суха Олександра; 

Мужилко Людмилу, вихованку зразкового гуртка вокально-естрадного 

співу Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості Волинської 

області, керівник - Бортнічук Світлана;  

Магнич Вікторію, вихованку Косівського районного центру дитячої 

творчості Івано-Франківської області, керівник - Шаль Ірина; 

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

Будинку дитячої та юнацької творчості Волочинської міської ради 

Хмельницької області, керівник - Філіпченко Раїса; 

Мудь Андрія, вихованця театральної студії «Прем’єра» Волочиського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Волочиської міської ради Хмельницької 

області,  керівник - Філіпченко Раїса; 

Метку Дарину, вихованку зразкового ансамблю естрадної пісні «Тарас 

Бульба» Будинку дітей та молоді Дубенської міської ради м. Дубно Рівненської 

області, керівник - Галій Олексій;  

Макаренко Анастасію вихованку Народного художнього колективу-студії 

декоративно-прикладного мистецтва «Сходинки» позашкільного навчального 

закладу «Багатопрофільний молодіжний центр» Черкаської міської ради, 

керівник - Галина Тимошенко; 

Макогон Олександру, вихованку гуртка «Веселий пензлик» Центру 

позашкільної освіти Броварського навчально-виховного об'єднання Броварської 

міської ради Київської області, керівник - Знатнова Олена;  

Морозюк Марину, вихованку гуртка «Бісерне рукоділля» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник - Коханська Оксана;  
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Мінчук Олену, ученицю Яринівської гімназії Сарненської міської ради 

Сарненського району Рівненської області, керівник - Охріменко Тетяна; 

Мінчук Анну, ученицю Яринівської гімназії Сарненської міської ради 

Сарненського району Рівненської області, керівник - Охріменко Тетяна; 

Нарожну Валерію, вихованку Комунального закладу «Шелудьківський 

ліцей імені Героя Радянського Союзу Юхима Єгоровича Кравцова Зміївської 

районної ради Харківської області», керівник - Влащенко Наталія; 

Нікітюка Богдана, студента Тернопільського національного педагогічного 

університету ім. В. Гнатюка, керівник - Філіпченко Раїса;  

Назаренко Ангеліну, вихованку гуртка «Арт-майстерня образотворчого 

мистецтва» Костопільського будинку школярів та юнацтва Костопільської 

районної ради Рівненської області, керівник - Лис Оксана; 

Невстакай Кирила, вихованця гуртка «Гончарство» Комунального закладу 

«Будинок дитячої творчості» Кам'янської міської ради Дніпропетровської 

області, керівник - Невстакай Наталія; 

«Народний художній колектив» ансамбль української пісні «Зозуленька» 

Дитячо - юнацького центру Дарницького району м. Київ, керівник - Омельчук 

Лілія; 

Онищенко Юлію, вихованку театрального гуртка «Рампа» комунального 

закладу «Високопільський Центр дитячої та юнацької творчості» Херсонської 

області, керівник - Чумна Ольга; 

Омельченко Олесю, вихованку зразкового театру естрадної мініатюри 

«Інтермедія» комунального позашкільного навчального закладу «Міський 

палац дітей та юнацтва» Дніпровської міської ради Дніпропетровської області, 

керівник - Козачок Анна;  

Орону Вікторію, вихованку секції «Українська мова» МАН Центру дитячої 

та юнацької творчості м. Южноукраїнськ Миколаївської області, керівник - 

РиндінаТетяна;  

Огірчук Катерину, вихованку гуртка «Майстерня полімерної глини» 

Житомирського Центру творчості дітей та молоді керівник - Бенедищук 

Валентина; 

Онищенко Дар’ю, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді», керівник - Мінчук Альона;  

Пахарука Богдана, учня Вищого професійного училища № 34 м. Стрий, 

Львівської області, керівник - Телечкун Іван; 

Полуянову Анастасію, солістку ансамблю «Унісон» Лозівського Будинку 

дитячої та юнацької творчості Харківської області, керівник - Коляда Альона; 

Покриш Захара, вихованця  гуртка «Вокальне мистецтво» Комунального 

закладу «Немирівський центр дитячої та юнацької творчості» Немирівської 

міської ради Вінницької області, керівник - Блідченко Алла; 

Палугуту Романа, вихованця «Зразкового художнього колективу» 

вокального класу «Натхнення» Чернігівського обласного Палацу дітей та 

юнацтва, керівник - Тюрюміна Марина;  
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Покотило Софію, вихованку гуртка «Лідер» Комунального закладу 

«Острозький районний Будинок школяра» Острозької районної ради 

Рівненської області, керівник - Фурманчук Ангеліна;  

Папежук Марту, ученицю закладу загальної середньої освіти 

«Березичівський ліцей» Камінь-Каширського району Волинської області, 

керівник - Михальчук Наталія;  

Пасевича Євгенія, учня закладу загальної середньої освіти «Березичівський 

ліцей» Камінь-Каширського району Волинської області, керівник - Капець 

Руслана;  

Пасевич Софію, ученицю закладу загальної середньої освіти 

«Березичівський ліцей» Камінь-Каширського району Волинської області, 

керівник - Струк Наталія;  

Пацеру Анастасію, ученицю Комунального закладу «Геніївська 

загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу Івана 

Івановича Протопопова Слобожанської селищної ради Чугуївського району 

Харківської області», керівник - Ковальова Олена; 

Полупан Каріну, вихованку гуртка «Паперова пластика» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник - Шлапак Тетяна;  

Подбуртну Софію, вихованку «Зразкового художнього колективу» дизайн-

студії «Сувенір» Білозерського освітньо-культурного центру «Райдуга» 

Добропільської міської ради Донецької області, керівник - Лєпілєна Лілія;  

Пріхно Владиславу, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

декоративно-прикладного мистецтва «Сходинки» позашкільного навчального 

закладу «Багатопрофільний молодіжний центр» Черкаської міської ради, 

керівник - Тимошенко Галина; 

Репюк Надію, гуртка «Паперова пластика» Старокостянтинівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник 

- Шлапак Тетяна; 

Рогача Микиту, вихованця гуртка «Прикладний дизайн» Житомирського 

Центру творчості дітей та молоді, керівник - Кравець Наталія; 

Смик Вікторію, здобувачку освіти Будівської загальноосвітньої школи І - ІІ 

ступенів Рокитнівської районної ради Рівненської області, керівник - 

Атаманчик Світлана;  

Склянчук Анну, студентку Волинського національного університету імені 

Лесі Українки м. Луцьк Волинської області; 

Сторожук Олену, вихованку гуртка «Вокальне мистецтво» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник - Северюк Валентина;  

Спічак Віталіну, вихованку зразкового гуртка вокально - естрадного співу 

Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості Нововолинської міської 

ради Волинської області, керівник - Бортнічук Світлана;  
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дует «Оксамит» у складі: Солтис Софія, Тушич Богдан, вихованців 

літературної студії «Зорецвіт» Здолбунівського районного центру творчості 

дітей та юнацтва Рівненської області, керівник - Бржечко Юрій; 

Савченко Кристину, вихованку вокального гурту «Диво» Комунального 

закладу «Будинок дитячої творчості» Кам'янської міської ради 

Дніпропетровської області, керівник - Козак Олена; 

Сеневич Ангеліну, ученицю Шепарівцівської гімназії Коломийської 

об'єднаної територіальної громади Івано-Франківської області, керівник - 

Мотрук Тетяна; 

Слесарчук Дарину, вихованку Шепетівського навчально - виховного  

комплексу у складі: «Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів та ліцей ім. Героя 

України М. Дзявульського» Хмельницької області, керівник - Лебідь Юлія;  

Смуток Аліну, вихованку Гайсинського районного Будинку школярів та 

молоді Вінницької області, керівник -  Богдан Анна;  

Смирську Дар'ю, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

театральної студії «Лицедії» Комунального позашкільного навчального закладу 

«Палац дитячої та юнацької творчості Центрально - Міського району» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівник - Мотрюк Люся;  

Старицьку Анжеліку, вихованку літературної студії  «Бригантина» Центру 

дитячої та юнацької творчості Гуменецької сільської ради об'єднаної 

територіальної громади Камянець-Подільського району Хмельницької області, 

керівник - Цимбалюк Василь;  

Соловян Марину, вихованку гуртка «Фольклорне мистецтво» Комунального 

закладу «Немирівський центр дитячої та юнацької творчості» Немирівської 

міської ради Вінницької області, керівник - Йолтуховська Ольга;  

Семанчук Марію, вихованку гуртка «Робототехніка» Центру позашкільної 

освіти Богородчанської селищної ради Івано-Франківської області, керівник -

Борищак Тетяна;  

Скибу Поліну, ученицю Олексіївської загальноосвітньої школи I - III 

ступенів Нікопольського району Дніпропетровської області, керівник - 

Макаренко Лариса;  

Саган Валерію, вихованку гуртка образотворчого мистецтва Козелецького 

будинку творчості дітей та юнацтва Козелецької селищної ради Чернігівської 

області, керівник - Чорна Марія;  

Самойленка Дмитра, вихованця гуртка «Українська народна вишивка» 

Козелецького будинку творчості дітей та юнацтва Козелецької селищної ради 

Чернігівської області, керівник - Дем'яненко Світлана; 

Саприкіна Ярослава, вихованця «Зразкового художнього колективу» 

дизайн-студії «Сувенір» Білозерського освітньо-культурного центру «Райдуга» 

Добропільської міської ради Донецької області, керівник - Лєпілєна Лілія;  

Сидоренко Валерію, вихованку гуртка «Стиліст» Слов'янського 

багатопрофільного регіонального центру професійної освіти                              

ім. П. Ф. Кривоноса Донецької області, за роботу «Розстріляна молодість», 

керівник - Будник Олена; 
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Сівак Діану, вихованку гуртка «Декоративний розпис» Локачинського 

районного Будинку школяра Локачинської селищної ради Волинської області, 

керівник - Деревич Оксана; 

Сікан Софію, вихованку гуртка «Українська народна вишивка» 

Козелецького будинку творчості дітей та юнацтва Козелецької селищної ради 

Чернігівської області, керівник - Дем'яненко Світлана; 

Сенюк Василину, вихованку гуртка «Декоративно-прикладне, образотворче 

мистецтво» комунального позашкільного навчального закладу Крупецького 

центру дитячої та юнацької творчості «Креатив» Крупецької сільської ради 

Рівненської області, керівник - Кошельник Ліна; 

танцювальний колектив «Експромт» Красноградського районного центру 

дитячої та юнацької творчості Красноградської районної ради Харківської 

області, керівник -  Гладкова Тетяна;  

Тумановську Іванну, ученицю Слобідко - Красилівської загальноосвітньої 

школи  I - II ступенів Красилівської міської ради Хмельницької області, 

керівник - Мороз Марія; 

Тищенко Ольгу, вихованку гуртка декламаторів комунального закладу 

Гощанського районного центру дітей, юнацтва та молоді Рівненської області,  

керівник -  Гупалюк Віталій;  

Трюхан Анастасію, вихованку Центру підготовки і перепідготовки 

робітничих кадрів № 1 м. Кривий Ріг Дніпропетровської області; 

Тумановського Володимира, учня Слобідко - Красилівської 

загальноосвітньої школи I - II ступенів Красилівської міської ради 

Хмельницької області, керівник - Скемська Алла;  

творчий колектив «Покоління Z», вихованців гуртка «Культура мови та 

спілкування» Доманівського Будинку дитячої творчості Доманівської селищної 

ради Миколаївської області, керівник -  Дудко Наталя;  

Тимощука Петра, вихованця гуртка «Мистецтво і природа» Житомирського 

Центру творчості дітей та молоді, керівник - Тимощук Вікторія; 

Ткачук Анастасію, вихованку гуртка «Декоративна вишивка» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник - Пальонко Світлана; 

 Ткачук Ірину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Нетішинського 

комунального позашкільного навчального закладу Будинку дитячої творчості 

Хмельницької області, керівник - Челишева Олена; 

Усатюка Михайла, вихованця гуртка «Прем'єра» Джулинської 

загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів Джулинської сільської ради Вінницької 

області, керівник - Гончар Тетяна; 

Філіпець Анастасію, вихованку театрального гуртка «Дзеркало» 

Ізяславського міського Будинку творчості дітей та юнацтва Хмельницької 

області, керівник - Захарчук Світлана;  

Фещенко Олександру, ученицю професійно-технічного училища № 74             

с. Шев’якине Васильківського району Дніпропетровської області, керівник - 

Смішко Оксана;  
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Харченко Анастасію, вихованку гуртка «Літературна творчість» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник - Дітковська Людмила;  

Хамелюк Мілану, вихованку фольклорного гурту «Ладовиця» 

Костопільського будинку школярів та юнацтва Костопільської районної ради 

Рівненської області, керівник - Красун Оксана; 

Хотинську Анжеліку, вихованку гуртка «Джерельце» Комунального закладу 

«Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості»  

Волноваської районної ради Донецької області, керівник - Тетяна Філоненко; 

Христофорову Марину, вихованку гуртка «Макраме» зразкової художньої 

студії декоративно-прикладного мистецтва Старокостянтинівського міського 

центру дитячої та юнацької творчост Хмельницької області, керівник - Оксана 

Муляр ;  

Цуман Софію, ученицю Сарненського ліцею № 1 ім. Т. Г. Шевченка 

Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області, керівник - 

Ромашко Людмила; 

Чорну Вікторію, ученицю Шепетівського навчального комплексу № 1 у 

складі: «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей» ім. Героя України  

М. Дзявульського Хмельницької  області, керівник - Кочергіна Ліна;  

Чугунову Вікторію, вихованку Борівського будинку дитячої та юнацької 

творчості Борівської селищної ради Харківської області, керівник - Молчанова 

Алла;  

Четкарьову Каріну, ученицю Михайлівської середньої загальноосвітньої 

школи I - III ступенів Вінницького району Вінницької області, керівник - 

Вікторія Вусик;  

Човганюка Артема, вихованця гуртка «Прем'єра» Джулинської 

загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів Джулинської сільської ради Вінницької 

області, керівник - Гончар Тетяна; 

Чавдарь Анастасію, вихованку «Зразкового художнього колективу» дизайн-

студії «Сувенір» Білозерського освітньо-культурного центру «Райдуга» 

Добропільської міської ради Донецької області, керівник - Лєпілєна Лілія;  

Чеботарьову Анастасію, вихованку гуртка «Українська народна вишивка» 

Козелецького будинку творчості дітей та юнацтва Козелецької селищної ради 

Чернігівської області, керівник - Дем'яненко Світлана; 

Черкасову Поліну, вихованку образотворчої студії «Колібрі» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Добропілля Донецької області, керівник - 

Мазій Віолетта; 

Шевчук Юліану, вихованку зразкового гуртка вокально-естрадного співу 

Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості Нововолинської міської 

ради Волинської області, керівник - Бортнічук Світлана;  

Шалапуту Анастасію, вихованку зразкової театральної студії «Шанс» 

комунального закладу «Будинок дитячої творчості Любомильської міської 

ради» Волинської області, керівник - Козачук Марія;  
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Шерстнікову Злату, вихованку театральної студії «Фора» Будинку дитячої 

творчості м. Славута  Хмельницької області, керівники - Приймак Тамара, 

Рибіцька Світлана;  

Шашкіну Аліну, здобувачку освіти Комунального закладу «Джулинський 

навчально-реабілітаційний центр» Джулинської сільської ради Вінницької 

області, за роботу «Героям слава!», керівник Маципула Л.; 

Шикалову Маргариту, вихованку гуртка «Прикладний дизайн» 

Житомирського Центру творчості дітей та молоді, керівник - Кравець Наталія; 

Швід Аріну,  вихованку образотворчої студії «Колібрі» Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Добропілля Донецької області, керівник - Мазій 

Віолетта; 

Шелепову Вікторію, вихованку гуртка «Дивовижні фарби» Комунального 

закладу «Новодачинська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів» 

Павлоградського району Дніпропетроської області, керівник - Сєліна Лариса; 

Штагер Катерину, вихованку образотворчої студії «Колібрі» Центру дитячої 

та юнацької творчості м. Добропілля Донецької області, керівник - Мазій 

Віолетта; 

Щигорець Марію, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

декоративно-прикладного мистецтва «Сходинки» позашкільного навчального 

закладу «Багатопрофільний молодіжний центр» Черкаської міської ради, 

керівник - Тимошенко Галина; 

Ярича Василя, вихованця гуртка «Літературна творчість» Центру 

позашкільної освіти Богородчанської селищної ради Івано-Франківської 

області, керівник - Мартинюк Марія;  

Ярич Валентину, вихованку гуртка «Літературна творчість» Центру 

позашкільної освіти Богородчанської селищної ради Івано-Франківської 

області, керівник - Мартинюк Марія;  

Ярмолюк Єлизавету, Жовнірук Дарину, Близнюка Дениса, учнів закладу 

загальної середньої освіти с. Криничне Маневицького району Волинської 

області, керівник - Гузюк Віта;  

Яковишину Дар'ю, вихованку зразкового художнього гуртка 

«Писанкарство» Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької 

творчості Хмельницької області, керівник - Шлапак Тетяна;  

Якубишину Марію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Казанківської селищної ради Миколаївської 

області, керівник - Крижановська Олена;  

Ящук Аліну, ученицю Шепетівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів 

№ 8 Хмельницької області, керівник - Вихівська Людмила. 

2. Електронні дипломи розміщені за посиланням  

https://drive.google.com/drive/folders/1u8tfBbDu5_JxinShKvmNQPXtjTOq4v2r

?usp=sharing 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора – 

Педоренко О.В.. 
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Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 

 
 

 


