
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Н А К А З  

 

 

22 квітня 2021 р.                                    м. Київ                                             № 04-05 

 

 

Про підсумки проведення 

Всеукраїнського фестивалю дитячої 

та юнацької творчості, присвяченого 

Всесвітньому Дню Землі 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1452 від 

24.11.2020 року «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»,                  з 20 по 22 квітня 2021 року у місті Кропивницькому на базі 

комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний 

центр дитячої та юнацької творчості» були підведені підсумки Всеукраїнського 

фестивалю дитячої та юнацької творчості, присвяченого Всесвітньому Дню 

Землі у форматі онлайн. Захід пройшов у чотирьох номінаціях: «Громадська 

думка», «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво», «Вокальне 

мистецтво», «Художнє читання». 

        Участь у фестивалі взяли 1731 учасник з усіх областей України. 

Відповідно до умов проведення заходу  та на підставі рішення журі 

 

  

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити дипломами, відповідних ступенів, Українського державного 

центру позашкільної освіти переможців фестивалю: 
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1.1. У номінації «Громадська думка»: 

дипломом І ступеня: 

команду «Green dream» Кам'янець-Подільської загальноосвітньої школи                                   

І-ІІІ ступенів №7 Хмельницької області, керівник Мельник Наталія Дмитрівна; 

команду «Лідер» парламенту дітей Великосеверинівської територіальної 

громади Кропивницького району Кіровоградської області, керівник Журавель 

Марина Сергіївна. 

дипломом ІІ ступеня: 

команду парламенту дітей Вільшанської селищної ради Вільшанського 

центру дитячої та юнацької творчості Вільшанської селищної ради 

Голованівського району Кіровоградської області, керівник Радова Тетяна 

Валентинівна; 

команду парламенту дітей міста Кропивницького комунального закладу  

«Центр дитячої та юнацької творчості» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області, керівник Завражна Ірина Станіславівна; 

команду  Учнівської Прибузької Республіки «Майбуття Поділля»  Вищого 

професійного училища №25 м. Хмельницький, керівник -  Бездєнєжних Ольга 

Сергіївна. 

дипломом ІІІ ступеня: 

команду парламенту дітей Петрівської територіальної громади  

комунального закладу «Петрівський центр дитячої та юнацької творчості» 

Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської 

області, керівник Дементьєва Наталія Василівна; 

команду Олександрівського парламенту дітей комунального закладу 

позашкільної освіти «Олександрівський центр дитячої та юнацької творчості» 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області, керівник Скрипник Жанна Володимирівна; 

команду «RozumnikStyle» комунального закладу  «Пісочинський ліцей 

Пісочинської селищної ради» Харківського району Харківської області, 

керівник Сєдих Микола Володимирович; 

команду «Лідер» Старокостянтинівського міського центру дитячої та 

юнацької творчості Хмельницької області, керівник Старкова Ірина Борисівна. 

Конкурс «Тематичний проморолик» 

дипломом І ступеня: 

команду «Берестечківські козаки» закладу загальної середньої освіти 

«Берестечківський ліцей» Берестечківської міської ради Волинської області, 

керівник Шваєвська Ольга Григорівна; 

команду Євроклубу «Меридіан» Добронадіївського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Попельнастівської сільської ради 

Олександрійського району Кіровоградської області, керівник Єфімова Лідія 

Олексіївна. 

дипломом ІІ ступеня: 

команду Парламенту дітей Петрівської територіальної громади 

комунального закладу «Петрівський центр дитячої та юнацької творчості» 
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Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області, 

керівник Дементьєва Наталія Василівна; 

команду «Green dream» Кам'янець-Подільської загальноосвітньої школи                  

І-ІІІ ступенів №7 Хмельницької області, керівник Мельник Наталія Дмитрівна; 

команду «Лідер» парламенту дітей Великосеверинівської територіальної 

громади Кропивницького району Кіровоградської області, керівник Журавель 

Марина Сергіївна. 

дипломом ІІІ ступеня: 

команду Євроклубу «Мрія» комунального закладу «Устинівський будинок 

дитячої та юнацької творчості» Устинівської селищної ради Кіровоградської 

області, керівники Носачова Катерина Володимирівна, Григор Оксана 

Геннадіївна; 

команду Парламенту дітей Вільшанської селищної ради Вільшанського 

центру дитячої та юнацької творчості Вільшанської селищної ради 

Голованівського району Кіровоградської області, керівник Радова Тетяна 

Валентинівна; 

команду Бобринецького міського парламенту дітей комунального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості» Бобринецької міської ради 

Кіровоградської області, керівник Чернієнко Юлія Олександрівна. 

Конкурс «Здоров’я та здоровий спосіб життя. Визначення життєвих 

цінностей» 

дипломом І ступеня: 

команду «Develop health» Княгининівського ліцею Волинської обласної 

ради Луцького району Волинської області, керівник Прокопчук Наталія 

Василівна; 

команду «Шкільний парламент» спеціалізованої загальноосвітньої школи             

І-ІІІ ступенів № 14 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, 

керівник Мельник Ольга Степанівна. 

дипломом ІІ ступеня: 

команду вихованців гуртків «Європейський клуб» та «Молодіжний 

парламент» Центру дитячої і юнацької творчості Світловодської міської ради, 

керівники Кореняк Ольга Вікторівна, Панасюк Таїсія Іванівна; 

команду «Агенти здоров’я» Будильського закладу загальної освіти 

виконкому Лебединської міської ради Сумської області, керівник Мелехеда 

Тетяна Іванівна; 

команду «Green dream» Кам'янець-Подільської загальноосвітньої школи                  

І-ІІІ ступенів №7 Хмельницької області, керівник Мельник Наталія Дмитрівна. 

дипломом ІІІ ступеня: 

команду «Лідер» Новомиргородського міського парламенту дітей 

Новомиргородського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Новомиргородської міської ради Кіровоградської області, керівник Гончаренко 

Наталія Сергіївна; 
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команду «HEALTH» Горохівського ліцею №1 ім. І. Я. Франка Горохівської 

міської ради Луцького району Волинської області, керівник Фищук Надія 

Володимирівна; 

команду «Берестечківські козаки» закладу загальної середньої освіти 

«Берестечківський ліцей» Берестечківської міської ради Волинської області, 

керівник Шваєвська Ольга Григорівна. 

Конкурс «Інфографіка з презентації команди» 

дипломом І ступеня: 

команду «Green dream» Кам'янець-Подільської загальноосвітньої школи                   

І-ІІІ ступенів №7 Хмельницької області, керівник Мельник Наталія Дмитрівна; 

команду вихованців гуртка «Школа лідерства» комунального закладу 

«Центр позашкільної освіти» Дмитрівської сільської ради Знам'янського району 

Кіровоградської області, керівники Зарецька Анастасія Валеріївна, Куц Раїса 

Володимирівна. 

дипломом ІІ ступеня: 

команду «Свідома молодь» комунального закладу «Навчально-виховний 

комплекс «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№26 – дошкільний навчальний заклад – дитячий юнацький «Зорецвіт» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, керівник Воронова 

Валентина Миколаївна; 

команду «SPORTLEADERS» Гуменецького ліцею Гуменецької 

територіальної громади Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, 

керівник Чапай Вікторія Миколаївна; 

команду Євроклубу «Промінь Європи» Балахівської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів, філія Новостародубської ЗШ І-ІІІ ступенів Кіровоградської 

області, керівник Узлова Людмила Альфредівна. 

дипломом ІІІ ступеня: 

команду гуртка «Пізнаємо рідний край» Центру позашкільної освіти 

Богородчанської селищної ради Івано-Франківської області, керівник Романюк 

Юлія Валеріївна; 

команду «Лідер» комунального закладу «Компаніївський центр дитячої та 

юнацької творчості» Компаніївської селищної ради Кіровоградської області, 

керівник Касап Тетяна Анатоліївна; 

команду вихованців гуртків «Європейський клуб» та «Молодіжний 

парламент» Центру дитячої і юнацької творчості Світловодської міської ради, 

керівники Кореняк Ольга Вікторівна, Панасюк Таїсія Іванівна. 

Тематична сесія «Медична реформа в Україні»  

дипломом І ступеня:  

команду Парламенту дітей Вільшанської селищної ради Вільшанського 

центру дитячої та юнацької творчості Вільшанської селищної ради 

Голованівського району Кіровоградської області, керівник Радова Тетяна 

Валентинівна; 

Наздвецьку Юлію, представника команди парламенту дітей Вільшанської 

селищної ради Вільшанського центру дитячої та юнацької творчості 
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Вільшанської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області, 

керівник Радова Тетяна Валентинівна. 

дипломом ІІ ступеня: 

команду Учнівської Прибузької Республіки «Майбуття Поділля» Вищого 

професійного училища №25 м. Хмельницький, керівник  Бездєнєжних Ольга 

Сергіївна; 

Прокопчук Марію, представника команди гуртка «Рівний-рівному» 

комунального закладу «Ізяславський будинок творчості дітей та юнацтва 

Ізяславської міської ради» Хмельницької області, керівник Крюкова Галина 

Леонтіївна; 

Непотрібного Анатолія, представника команди євроклубу «Кліо» 

Онуфріївського районного центру дитячої та юнацької творчості при 

Успенській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Онуфріївської районної ради 

Кіровоградської області, керівник Салангіна Галина Іванівна. 

дипломом ІІІ ступеня: 

команду «Лідер» парламенту дітей Великосеверинівської територіальної 

громади Кропивницького району Кіровоградської області, керівник Журавель 

Марина Сергіївна; 

Случ Анну, представника команди парламенту дітей «Лідер» 

Великосеверинівської територіальної громади Кропивницького району 

Кіровоградської області, керівник Журавель Марина Сергіївна; 

Рижков Даніель, представник команди євроклубу «Мрія» комунального 

закладу «Устинівський Будинок дитячої та юнацької творчості» Устинівської 

селищної ради Кіровоградської області, керівники Носачова Катерина 

Володимирівна, Григор Оксана Геннадіївна; 

Семокопа Владислава, представника команди Долинського парламенту 

дітей комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Долинської 

міської ради», керівник Микитенко Світлана Анатоліївна. 

Тематична сесія «Школи сприяння здоров'ю. Реалії сьогодення» 

дипломом І ступеня: 

команду «Школа Лідерів Шепетівки» Шепетівського міського центру 

дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник Рула Світлана 

Миколаївна; 

Вдовиченка Ашота, представника команди «Здоровенькі були!» гуртка 

«Юний журналіст» Світловодського центру дитячої та юнацької творчості 

Олександрійського району Кіровоградської області, керівник Маляренко 

Олександр Олександрович. 

дипломом ІІ ступеня: 

команду «Green dream» Кам'янець-Подільської загальноосвітньої школи                

І-ІІІ ступенів №7 Хмельницької області,  керівник Мельник Наталія Дмитрівна; 

Коваль Радмілу, представника команди «Green dream» Кам'янець-

Подільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Хмельницької області,  

керівник Мельник Наталія Дмитрівна; 
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Гаврилюк Каріну, представника команди  «Школа Лідерів Шепетівки» 

Шепетівського міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької 

області, керівник Рула Світлана Миколаївна. 

дипломом ІІІ ступеня: 

команду «Здоровенькі були!» гуртка «Юний журналіст» Світловодського 

центру дитячої та юнацької творчості Олександрійського району 

Кіровоградської області, керівник Маляренко Олександр Олександрович; 

Киричинську Катерину, представника команди Учнівської Прибузької 

Республіки «Майбуття Поділля2 Вищого професійного училища №25                                   

м. Хмельницький, керівник Бездєнєжних Ольга Сергіївна; 

Голуба Віталія, представника команди «Лідер» парламенту дітей 

Великосеверинівської територіальної громади Кропивницького району 

Кіровоградської області, керівник Журавель Марина Сергіївна; 

Пінчука Руслана, представника команди євроклубу «Мрія» комунального 

закладу «Устинівський будинок дитячої та юнацької творчості» Устинівської 

селищної ради Кіровоградської області, керівники Носачова Катерина 

Володимирівна, Григор Оксана Геннадіївна. 

Тематична сесія «Сучасні HEАLTHY-тренди» 

дипломом І ступеня: 

команду «RozumnikStyle»  комунального закладу «Пісочинський ліцей 

Пісочинської селищної ради» Харківського району Харківської області, 

керівник Сєдих Микола Володимирович; 

Ічка Михайла, представника команди «RozumnikStyle» комунального 

закладу «Пісочинський ліцей Пісочинської селищної ради» Харківського 

району Харківської області, керівник Сєдих Микола Володимирович. 

дипломом ІІ ступеня: 

команду «Green dream» Кам'янець-Подільської загальноосвітньої школи                  

І-ІІІ ступенів №7 Хмельницької області, керівник Мельник Наталія Дмитрівна; 

Дементьєву Жанну, представника команди парламенту дітей Петрівської 

територіальної громади комунального закладу «Петрівський центр дитячої та 

юнацької творчості» Петрівської селищної ради Олександрійського району 

Кіровоградської області, керівник Дементьєва Наталія Василівна; 

Мандебуру Єлизавету, представника команди «SPORTLEADERS» 

Гуменецького ліцею Гуменецької територіальної громади Кам'янець-

Подільського району Хмельницької області, керівник Чапай Вікторія 

Миколаївна. 

дипломом ІІІ ступеня: 

команду парламенту дітей «Лідер» Великосеверинівської територіальної 

громади Кіровоградської області Кропивницького району, керівник Журавель 

Марина Сергіївна; 

Ярмакову Анастасію, представника команди «Візаві» комунального 

закладу «Плетеноташлицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Злинської 



7 

 

сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області, керівник 

Іванченко Катерина Віталіївна; 

Флорескул Вікторію, представника команди «Green dream» Кам'янець-

Подільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Хмельницької області, 

керівник Мельник Наталія Дмитрівна. 

Лисюк Анну, представника команди євроклубу «Меридіан» 

Добронадіївського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської 

області, керівник Єфімова Лідія Олексіївна. 

1.2. У номінації «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»: 

дипломом Гран-прі: 

Панкратову Олександру, ученицю відділу образотворчого мистецтва 

Хмельницької дитячої музичної школи № 2, за роботу «Ми вибираємо в якій 

фауні жити», керівник Назаренко Вікторія Олександрівна. 

«Образотворче мистецтво» 

у середній віковій категорії: 

дипломом І ступеня: 

Шевчук Діану,  ученицю відділу образотворчого мистецтва Хмельницької 

дитячої музичної школи № 2, за роботу «Генеральне прибирання планети», 

керівник Назаренко Вікторія Олександрівна; 

Левусь Христину, вихованку гуртка «Натхнення» Центру дитячої 

творчості  міста Старокостянтинова на базі Великомацевицького навчально – 

виховного комплексу Хмельницької області, за роботу «Здорова і щаслива 

країна», керівник Семенюк Тетяна Вікторівна; 

Баклагіну Маргариту, вихованку ІЗО студії «Arcobaleno» Комунальної 

організації (установа, заклад) Комплексу позашкільної роботи з дітьми та 

юнацтвом Рубіжанської міської ради, за роботу «За стіною забуття», керівник 

Янченко Галина Вікторівна. 

дипломом ІІ ступеня: 

Федоськову Володимиру, вихованку Art-студії Помічнянського Центру 

дитячої та юнацької творчості Новоукраїнського району Кіровоградської 

області, за роботу «Зробимо правильний вибір», керівник Міц Тетяна 

Леонідівна; 

Демчинську Аріану, вихованку творчої майстерні «Первоцвіт» 

Волочиської дитячої школи мистецтв при Полянській загальноосвітній школі І-

ІІІ ступенів Волочиського району Хмельницької області, за роботу «Твоє 

здоровʾя завжди важливе», керівник Єрменчук-Гручман Ганна Михайлівна; 

Савченка Івана, вихованця художньої студії «Дивограй» дитячо-юнацького 

центру «ВИСЬ» виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області, за роботу «Доля планети в наших руках», керівник 

Грєшнікова Вікторія Анатоліївна; 

Гужву Анну, ученицю Перещепинської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів №2 Перещепинської міської ради Дніпропетровської області, за 
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роботу «Головне - здоровим бути - це потрібно всім збагнути!», керівник 

Кривобок Ганна Миколаївна; 

Островерху Іванну, вихованку Зразкового художнього колективу студії 

декоративно-прикладного мистецтва «Клубок» Комунального закладу 

«Будинок дитячої та юнацької творчості» Березнівської  міської  ради 

Рівненського району  Рівненської області, за роботу «Доцарювалися….», 

керівник Люшина Оксана Юріївна;  

Глєбову Поліну, вихованку гуртка «Веселка» Будинку дитячої та юнацької 

творчості Новотроїцької селищної ради Херсонської області, за роботу «Вода –  

це здоров’я та енергія життя», керівник Шульга Ірина Леонтіївна; 

Савош Ангеліну, вихованку гуртка «Мастихін» комунального закладу 

«Будинок дитячої творчості Любомльської міської ради» Ковельського району 

Волинської області, за роботу «На варті здоров'я», керівник Савич Ірина 

Богданівна;  

Ямкову Уляну, вихованку творчої майстерні «Первоцвіт» Волочиської 

дитячої школи мистецтв при Полянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

Волочиського району Хмельницької області, за роботу «Турбота про здоровʾя – 

найкращі ліки», керівник Єрменчук – Гручман Ганна Михайлівна; 

Іванченко Олександру, ученицю Конотопської дитячої художньої школи 

Сумської області, за роботу «Здоров’я – найбільший скарб», керівник Лященко 

Олена Михайлівна; 

Хомич Яну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області, за роботу «А я у гай 

ходила…», керівник Орєшина Тетяна Вікторівна; 

Суламанідзе Соломію, ученицю загальноосвітньої школи І- ІІІ ст. с. 

Мильці Ковельського району Волинської області, за роботу «Людина створена 

для здоровʾя як птах для польоту», керівник Гейко Любов Василівна. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Комлєву Алісу, здобувачку освіти Новотроїцького ліцею №2 

Новотроїцької селищної ради Херсонської області, за роботу «Озерце надії», 

керівник Комлєва Ганна Володимирівна; 

Фортуню Валерію, вихованку Зразкового художнього колективу 

«Вернісаж» Позашкільного навчального закладу «Багатопрофільний 

молодіжний центр» Черкаської міської ради, за роботу «Сонце, повітря та вода 

– зміцнюють наш імунітет», керівник Коваленко Анжела Олександрівна;  

Сокольницьку Анну-Марію, ученицю спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №14 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, 

за роботу «Земля – наш дім», керівник Бобир Тетяна Олександрівна; 

Пархоменко Олександру, вихованку Народного художнього колективу 

студії образотворчого мистецтва «Дивосвіт» позашкільного навчального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району» 

Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «Я – Індійський океан. 
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Дивись, який я щасливий, коли чистий та здоровий. Я - частина кожного з вас», 

керівник  Стринадкіна Світлана Олександрівна; 

Реваку Станіслава, вихованця гуртка «Живопис. Рисунок» комунального 

закладу «Центр музично – естетичної освіти школярів» Берестечківської 

міської ради Волинської області, за роботу «Надія», керівник Кравченко Петро 

Анатолійович; 

Острогляд Христину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Центру 

позашкільної освіти Богородчанської селищної ради Івано-Франківської 

області, за роботу «Здоров’я нації в наших руках», керівник Лецин Іванна 

Володимирівна; 

Сердюк Дар’ю, вихованку гуртка «Екодизайн» Глухівського міського 

центру позашкільної освіти Глухівської міської ради Сумської області, за 

роботу «Кожен ділиться тим, що має», керівник Решетнікова Світлана 

Володимирівна; 

Легезу Анну, вихованку Народної студії образотворчого мистецтва «Етюд»  

комунального закладу «Будинок дитячої творчості Любомльської міської ради» 

Ковельського району Волинської області, за роботу «Цілющі трави моєї землі», 

керівник Богута Оксана Михайлівна; 

Писарук Дарію, вихованку творчої майстерні «Первоцвіт» Волочиської 

дитячої школи мистецтв при Полянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

Волочиського району Хмельницької області, за роботу «Смішарики вчать 

здоров҆я поважать», керівник Єрменчук – Гручман Ганна Михайлівна; 

Сеник Вікторію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Будинку 

творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької області, за 

роботу «Біль землі», керівник Федотова Галина Анатоліївна. 

у старшій віковій категорії: 

дипломом І ступеня: 

        Красну Дарину, ученицю класу образотворчого мистецтва Савранської 

дитячої школи мистецтв Савранської селищної ради Одеської області, за роботу 

«Бережемо себе і нашу землю», керівник Гребенюк-Шевцова Наталія 

Миколаївна; 

Боятюк Олену, здобувачку освіти Державного  професійно – технічного 

навчального закладу «Сарненський професійний аграрний ліцей» Сарненського 

району Рівненської області, за роботу «Планета  видужуй», керівник Шеруда 

Вікторія Миколаївна; 

Руду Поліну, вихованку ІЗО студії «Arcobaleno» Комунальної організації 

(установа, заклад) Комплексу позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом 

Рубіжанської міської ради, за роботу «Таїнство», керівник Янченко Галина 

Вікторівна; 

Грушко Марію, вихованку Зразкового художнього колективу «Народна 

художня творчість» Хмельницького палацу дітей та юнацької творчості, за 

роботу «Хто читає, здоровий розум має», керівник Костенко Тетяна 

Михайлівна. 

дипломом ІІ ступеня: 
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Катриченко Валерію, вихованку гуртка образотворчого мистецтва 

«Аквамарин» Центру дитячої та юнацької творчості Краснопільської селищної 

ради Сумської області, за роботу «Сьогодення буття у полоні сміття», керівник 

Колесникова-Колодка Світлана Сергіївна;  

Веремеєнко Раїсу, вихованку гуртка «Таємниці пензля» Закарпатського 

обласного палацу дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН», за роботу «Ми за 

сонячне місто!», керівник Стецюк Анастасія Павлівна; 

Літунову Анастасію, ученицю художнього класу Чорнобаївської дитячої 

школи мистецтв, за роботу «Не залишим медиків – допоможем!», керівник 

Двірний Сергій Григорович.  

дипломом ІІІ ступеня: 

Замуру Дарину, вихованку гуртка «Чарівна палітра» комунального 

позашкільного навчального закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва» 

Петропавлівської селищної ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Змінюймо на краще світ, в якому живемо», керівник  Наймарк Людмила 

Володимирівна; 

Сердюк Ярославу, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

образотворчої студії «Малюнок та живопис» Чернігівського обласного Палацу 

дітей та юнацтва, за роботу «Майбутнє людства залежить від нас», керівник 

Красний Едуард Костянтинович; 

Зубрицьку Людмилу, ученицю класу образотворчого мистецтва 

Савранської дитячої школи мистецтв Савранської селищної ради Одеської 

області, за роботу «Планета це не збір мусору», керівник Гребенюк-Шевцова 

Наталія Миколаївна; 

Білозерцеву Анастасію, здобувачку освіти Красноградського професійного 

ліцею Харківської області, за роботу «Політ аістів», керівник Ляхов Павло 

Петрович; 

Казиміров Валерію, здобувачку освіти Павлівського ліцею Павлівської 

сільської ради Волинської області, за роботу «Земля в небезпеці», керівник 

Глум Віта Віталіївна. 

«Декоративно-прикладне мистецтво» 

у середній віковій категорії: 

дипломом І ступеня: 

        Байстрюченко Анастасію, Кучеряву Карину, вихованок гуртка «Декор» 

Смолінського навчально-виховного об'єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів - гімназія - позашкільний навчальний заклад» Смолінської селищної 

ради Новоукраїнського району Кіровоградської області, за роботу «Діти 

обирають СПОРТ», керівник Лєтунова Тетяна Миколаївна; 

Куницьку Олександру, вихованку гуртка «Творча майстерня» Закладу 

загальної середньої освіти «Камінь-Каширський ліцей» № 2 Камінь-Каширської 

міської ради Волинської області, за роботу «Зроби правильний крок!», керівник 

Куницька Наталія Петрівна; 

Ковачевич Віталіну, вихованку зразкового художнього колективу творчого 

об’єднання «М’яка іграшка» Новомиргородського міського центру дитячої та 
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юнацької творчості Новомиргородської міської ради Кіровоградської області, 

за роботу «Спорт – це здоров’я», керівник Мартинова Ольга Іванівна. 

дипломом ІІ ступеня: 

Кесіору Надію, вихованку гуртка «Нитяна графіка» Комунального закладу 

позашкільної освіти Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської 

області «Палац дітей та юнацтва», за роботу «Життя», керівник Гавліцька 

Наталія Олексіївна;  

Ворону Анну, вихованку гуртка «Випалювання» Комунальної організації 

(установи, закладу) Голованівського будинку дитячої та юнацької творчості, за 

роботу «Збережіть планету землі», керівник Лозінська Василиса Василівна; 

Вихованців зразкової студії декоративно-прикладного мистецтва 

«Чарівниця» Здолбунівського центру творчості дітей та юнацтва 

Здолбунівської міської ради Рівненської області, за роботу «Земля радіє», 

керівник Менько Ірина Володимирівна; 

Куксу Валерію, вихованку гуртка «Забава» Смолінського навчально-

виховного об'єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія - 

позашкільний навчальний заклад» Смолінської селищної ради 

Новоукраїнського району Кіровоградської області, за роботу «Вірус», керівник 

Доник Ольга Василівна. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Чирук Ірину, вихованку гуртка «Художня вишивка» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Камінь-Каширської міської ради Волинської області, за 

роботу «Засоби з безпеки вбережуть життя», керівник Хомик Ірина 

Миколаївна; 

Петрушенко Дар’ю, вихованку «Амігурумі» Комунального закладу 

«Вінницький міський палац дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної», за роботу 

«Вітаміни всім потрібні – і звірятам і людині, і дорослим, і малятам, щоб міцне 

здоров’я мати!», керівник Блащук Лариса Анасівна; 

Маркіну Вікторію, вихованку гуртка «Кольорові фантазії» Комунального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області, за роботу «Весь світ в твоїх руках», керівник Пойда 

Олена Сергіївна; 

Погодіну Аріну, вихованку Зразкового художнього колективу 

«Моделювання та конструювання одягу» позашкільного навчального закладу 

Центру дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради Донецької 

області, за роботу  «Спортивна родина», керівник Пимонова Тетяна Петрівна; 

Захарян Ганну, вихованку гуртка «Флористика і живопис» Вільшанського 

центру дитячої та юнацької творчості Вільшанської селищної ради, за роботу 

«Пийте діти молоко, будете здорові», керівник Лановенко Оксана 

Олександрівна. 

у старшій віковій категорії: 

дипломом І ступеня: 
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Загоруй Маргариту, вихованку гуртка «Паперова пластика» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості, за 

роботу «Духовність роду – здоров’я нації», керівник Шлапак Тетяна 

Анатоліївна; 

Костенка Дениса, здобувача освіти Копистинського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр розвитку творчих 

здібностей дитини» Хмельницької міської ради Хмельницької області, за 

роботу «Майбутнє планети в наших руках», керівник Штефанюк Юлія 

Олександрівна; 

Саввову Поліну, вихованку гуртка «Креативне рукоділля» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості, за 

роботу «Тануть льодовики…Ти теж відповідальний!», керівник Столяр 

Валентина Михайлівна; 

Христофорову Марину, Чорногод Вероніку, вихованок Зразкової 

художньої студії декоративно-прикладного мистецтва «Макраме» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості, за 

роботу «Бережіть красуню Флору, в неї очі наче зорі», керівник Муляр Оксана 

Володимирівна. 

дипломом ІІ ступеня: 

Чорноморець Вікторію, вихованку гуртка «Етно-арт» Навчально-

виховного об’єднання №6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області, за роботу «Вода – матриця  життя», керівник 

Добровольська Валентина Яківна; 

Горєвого Назара, вихованця гуртка «Рукоділля» Комунального закладу 

«Міський центр-комплекс позашкільної роботи», за роботу «Травниця-

целітелька», керівник Лазданова Ірина Юріївна; 

Русанову Олександру, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН», за 

роботу «Панна «Весна», керівник Негер Крістіна Калманівна; 

 Гончаренка Івана, вихованця гуртка «Виготовлення іграшок-сувенірів» 

Комунального закладу позашкільної освіти Тростянецької міської ради «Палац 

дітей та юнацтва», за роботу «Я заручник комп’ютерної гри», керівник 

Коваленко Валентина Сергіївна. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Ячменьову Вікторію, вихованку Зразкового художнього колективу «М'яка 

іграшка» позашкільного навчального закладу Центру дитячої та юнацької 

творчості Дружківської міської ради Донецької області, за роботу «На свіжому 

повітрі гуляти, міцне здоров’я мати», керівник Гутник Ольга Львівна; 

Полтавець Ірину, вихованку гуртка м’якої іграшки «Капітошка» 

Комунального закладу «Петрівський центр дитячої та юнацької творчості» 

Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області, 

за роботу «Ангели в білих халатах», керівник Добровольська Тетяна 

Анатоліївна; 
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Українець Дарину, вихованку Зразкового художнього колективу «Креатив-

студія «Орхідея» Комунального закладу «Вінницький міський палац дітей та 

юнацтва імені Лялі Ратушної», за роботу «Немає нічого дорожчого в світі, ніж 

справжня здорова щаслива сім’я», керівник Мохар Ірина Анатоліївна; 

Лущевську Софію, вихованку гуртка «Витоки» Старокостянтинівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості, за серію робіт «Вітамінів  

повний сад – все поспіло для малят», керівник Шерстобітова Лариса 

Володимирівна; 

Севернюка Євгена, вихованця гуртка «Витоки» Старокостянтинівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості, за роботу «Здорова родина – 

сильна Україна!», керівник Шерстобітова Лариса Володимирівна. 

1.3. У номінації «Вокальне мистецтво»: 

дипломом Гран-прі: 

Юрченко Богдану, вихованку Міського комунального закладу культури 

«Дніпровська дитяча музична школа №15», керівник Терновська Світлана 

Михайлівна. 

        «Народний вокал»: 

        у віковій категорії «Дебют»: 

        дипломом I ступеня: 

Герасименко Олександру, ученицю комунального закладу «Бершадська 

дитяча музична школа ім.Р.А.Скалецького» Вінницької області, керівник 

Баранова Лариса Григорівна. 

дипломом II ступеня: 

Рабовську Дар'ю, вихованку комунального закладу «Великолепетиський 

центр дитячої та юнацької творчості» Великолепетиської селищної ради 

Херсонської області, керівник Кострова Світлана Володимирівна. 

у молодшій віковій категорії: 

        дипломом I ступеня: 

Бондар Валерію, ученицю Доманівського закладу загальної середньої 

освіти I-III ступенів №1 Доманівської селищної ради Миколаївської області, 

керівник Служенко Мілентина Миколаївна. 

дипломом ІІ ступеня: 

Наскалову Софію, ученицю дитячої школи мистецтв № 5 Оболонського 

району міста Києва, керівник Дорожкіна Людмила Олександрівна. 

у середній віковій категорії: 

дипломом І ступеня: 

Гетенко Вікторію, ученицю комунального закладу «Добровеличківська 

мистецька школа» Добровеличківської селищної ради Кіровоградської області, 

керівник Пояцика Наталія Іванівна. 

дипломом ІІ ступеня: 

Рулу Наталію, вихованку Шепетівського міського центру дитячої та 

юнацької творчості Хмельницької області, керівник Балагур Жанна 

Анатоліївна. 

дипломом ІІІ ступеня: 
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Сергієва Сергія, учня комунального закладу «Старовірівський ліцей 

Шевченківської селищної ради»  Харківської області, керівник Оленченко 

Людмила Сергіївна. 

у старшій віковій категорії: 

        дипломом I ступеня: 

Федорук Надію, студентку комунального закладу «Дніпропетровський 

фаховий мистецько-художній коледж культури» Дніпропетровської обласної 

ради, керівник Подорожня Людмила Миколаївна, концертмейстер Литвин 

Дмитро Іванович; 

Мордух Юлію, ученицю комунального закладу «Бершадська дитяча 

музична школа ім.Р.А.Скалецького» Вінницької області, керівник Баранова 

Лариса Григорівна; 

Боршуляк Софію, ученицю дитячої школи мистецтв № 5 Оболонського 

району міста Києва, керівник Дорожкіна Людмила Олександрівна. 

дипломом II ступеня: 

Давид Катерину, ученицю Спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №14 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, керівник 

Крикун Олена Миколаївна. 

дипломом IIІ ступеня: 

Сімонову Юліану, вихованку Нововолинського центру дитячої та юнацької 

творчості Нововолинської міської ради Волинської області, керівник 

Сидоренко Наталія Миколаївна; 

Подоляк Єлизавету, вихованку комунального позашкільного навчального 

закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва» Дніпровської міської ради, 

керівник Лонтьева Олена Леонідівна. 

«Академічний вокал» 

        у віковій категорії «Дебют»: 

        дипломом I ступеня: 

Дюкову Єву, ученицю комунального початкового спеціалізованого 

мистецького навчального закладу «Дитяча музична школа № 11» місто 

Харків, керівник Харченко Вероніка Юріївна. 

        дипломом IІ ступеня: 

Скворцову Алісу, ученицю Львівської Державної Дитячої Музичної школи 

№ 1 ім. А. Кос-Анатольського, керівник Чмир-Козяр Наталія. 

дипломом IIІ ступеня: 

Шваю Івана, учня Новомиргородської мистецької школи Кіровоградської 

області, керівник Євченко Антоніна Олександрівна; 

Резниченко Анастасію, ученицю Побузької музичної школи Побузької 

селищної ради Кіровоградської області, керівник Пішеходько Вікторія 

Сергіївна, концертмейстер Поліщук Наталія Володимирівна. 

у молодшій віковій категорії: 

дипломом I ступеня: 

Гаркушу Ярослава, учня дитячої музичної школи №22 місто Київ, керівник 

Загребельна Мар'яна Олександрівна. 
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дипломом IІ ступеня: 

Побєдоносцеву Дарью, ученицю Новомиргородської мистецької школи, 

керівник Євченко Антоніна Олександрівна. 

дипломом IІІ ступеня: 

Мельник Олександру,  ученицю  Олевської музичної школи Олевської 

міської ради Коростенського району Житомирської області, керівник Кльоц 

Ірина Василівна. 

у середній віковій категорії: 

дипломом I ступеня: 

Курдибу Софію, ученицю комунального початкового спеціалізованого 

мистецького навчального закладу «Дитяча музична школа № 11» міста 

Харкова, керівник Харченко Вероніка Юріївна; 

Любченко Аліну, ученицю Побузької музичної школи Побузької селищної 

ради Кіровоградської області, керівник Поліщук Наталія Володимирівна. 

дипломом IІ ступеня: 

Щавровську Вєроніку, ученицю Новодністровської музичної школи 

Чернівецької області, керівник Півторак Лариса Сергіївна; концертмейстер 

Волошина Валентина Антонівна. 

дипломом IІІ ступеня: 

Бутук Евеліну, ученицю Новомиргородської мистецької школи 

Кіровоградської області, керівник Євченко Антоніна Олександрівна; 

Барабаш Катю, ученицю Новодністровської музичної школи Чернівецької 

області, керівник Півторак Лариса Сергіївна; концертмейстер Волошина 

Валентина Антонівна. 

у старшій віковій категорії: 

дипломом I ступеня: 

Верболоз Дар`ю, вихованку комунального позашкільного навчального 

закладу «Центр позашкільної роботи №2» Дніпровської міської ради, 

керівник Серебряна Євгенія Ростиславівна. 

дипломом IІ ступеня: 

Середенко Тетяну, ученицю комунального закладу «Чернівецький 

обласний фаховий коледж мистецтв ім.С.Воробкевича», керівник Гук Ольга 

Іванівна. 

дипломом IІІ ступеня: 

Стасюк Олену, вихованку будинку дитячої та юнацької творчості                               

м. Горохів Горохівської міської ради Луцького району Волинської області, 

керівник Гетьманчук Людмила Олександрівна; 

Брей Вікторію, ученицю Київської дитячої музичної школи №22, 

керівник Загребельна Мар'яна Олександрівна. 

у віковій категорії «Професіонал»: 

дипломом I ступеня: 

Кулішову Антоніну, вихованку комунального позашкільного навчального 

закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва» Дніпровської міської ради, 

керівник Лонтьева Олена Леонідівна. 
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        «Естрадний вокал»: 

у віковій категорії «Дебют»: 

дипломом I ступеня: 

Пролагаєву Марію, вихованку комунальної установи «Вовчанський 

будинок дитячої та юнацької творчості» Вовчанської міської ради Чугуївського 

району Харківської області, керівник Колесник Марина Іванівна; 

Кислу Марію, ученицю комунального закладу загальної середньої освіти                  

І - ІІІ ступенів №3 Жовтоводської міської ради Дніпропетровської області, 

керівник Ушенко Ірина В'ячеславівна. 

дипломом IІ ступеня: 

Лисенка  Дмитра, учня загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №28                              

м. Житомира ім. гетьмана Івана Виговського, керівник Мурашевська   Наталія  

Григорівна; 

Сінькова Івана, вихованця студії естрадного співу «Espressivo» 

комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання» Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів - ліцей №19 - позашкільний центр» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області, керівник Луньова Ольга Валентинівна; 

Ващенко Уляну, вихованку Чугуївського будинку дитячої та юнацької 

творчості Чугуївської міської ради Харківської області, керівник Пахоменкова 

Вікторія Валеріївна. 

дипломом IІІ ступеня: 

Радецьку Маргаріту, ученицю Чорноострівської дитячої музичної школи 

філія с. Давидківці Хмельницької області, керівник Крет Марина Миколаївна; 

Василину Микиту, вихованця Центру дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської 

області, керівник Ковнір Юлія Сергіївна; 

Гаркушу Валерію, вихованку комунального закладу «Маріупольська 

школа мистецтв Маріупольської міської ради» Донецької області, керівник 

Кулініч Катерина Олексіївна; 

Гугленка Акіма, учня спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №14 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, керівник 

Крикун Олена Миколаївна. 

у молодшій віковій категорії: 

дипломом I ступеня: 

Гапоненко Нору, ученицю Славгородського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Славгородської селищної ради Дніпропетровської області, 

керівник  Марченко Наталія Василівна; 

Мицька Івана, учня закладу загальної середньої освіти «Камінь-

Каширський ліцей» №2 Камінь-Каширської міської ради Волинської області, 

керівник Артемук Оксана Олегівна; 

Виндюка Михайла, учня навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ ст. – 

ліцей» №1 ім. Є. Шабліовського м. Каменя-Каширського Волинської області, 

керівник Комар Олена Василівна. 

дипломом IІ ступеня: 
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Рижкову Уляну, вихованку Володимир-Волинського Центру позашкільної 

освіти Волинської області, керівник Тюрікова Галина Володимирівна; 

Шпитун Соломію, ученицю дитячої музичної школи №22 місто Київ, 

керівник Місюрко Руслана Іванівна; 

Крупського Матвія, вихованця Будинку дитячої та юнацької творчості 

Заводського району міста Миколаєва, керівник Панкова Олена. 

дипломом IІІ ступеня: 

Штанько Дар'ю, ученицю комунального початкового спеціалізованого 

мистецького навчального закладу дитяча музична школа № 11 місто Харків, 

керівник Харченко Вероніка Юріївна; 

Бондар Валерію, ученицю Доманівського закладу загальної середньої 

освіти I-III ступенів №1 Доманівської селищної ради Миколаївської області, 

керівник Служенко Мілентина Миколаївна; 

Лазаренка Нікіту, вихованця комунального позашкільного навчального 

закладу Чернігівський обласний палац дітей та юнацтва, керівник Маховка 

Вячеслав Петрович; 

Бугреєву Лоліту, вихованку комунального закладу «Маріупольська школа 

мистецтв Маріупольської міської ради» Донецької області, керівник Кулініч 

Катерина Олексiївна. 

у середній віковій категорії: 

дипломом I ступеня: 

Романюк Олександру, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості                 

м. Горохів Горохівської міської ради Луцького району Волинської області, 

керівник Гетьманчук Людмила Олександрівна; 

Спічак Віталіну, вихованку Нововолинського центру дитячої та юнацької 

творчості Нововолинської міської ради Волинської області, керівник Бортнічук 

Світлана Степанівна. 

дипломом IІ ступеня: 

Макфарлейн Ліну, ученицю школи естрадного вокалу «Vivaldy school» 

міста Херсон, керівник Філімонова Юлія; 

Літвінову Катерину, вихованку обласного Будинку художньої творчості 

міста Миколаєва, керівник Шепелевич Людмила Дмитрівна; 

Третяк Дану,  місто Дружкiвка Донецької області, керівник Третяк Наталя 

Сергiiвна. 

дипломом IІІ ступеня: 

Андрушко Ангеліну, ученицю Підлісноолексинецької гімназії Городоцької 

ОТГ Хмельницької області, керівник Щур Яніна Казимирівна; 

Ващенко Софію, вихованку Чугуївського будинку дитячої та юнацької 

творчості Чугуївської міської ради Харківської області, керівник Пахоменкова 

Вікторія Валеріївна; 

Жукову Анастасію, ученицю комунального закладу позашкільної 

мистецької освіти «Чернігівська музична школа № 2 імені Євгена 

Богословського, керівник Аксен Ірина; 
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Андрейченко Олександру, вихованку Чугуївського будинку дитячої та 

юнацької творчості Чугуївської міської ради Харківської області, керівник 

Пахоменкова Вікторія Валеріївна; 

Стефанішена Максима, вихованця обласного Будинку художньої творчості 

міста Миколаєва, керівник Шепелевич Людмила Дмитрівна. 

у старшій віковій категорії: 

дипломом I ступеня: 

Федулову Ганну, вихованку Міського комунального закладу культури 

«Дніпровська дитяча музична школа №15», керівник Терновська Світлана 

Михайлівна., керівник Терновська Світлана Михайлівна; 

Кусик Ірину, вихованку зразкового гуртка вокально - естрадного співу 

Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, 

керівник Кравчук Інна Володимирівна; 

Мельнікова Богдана, вихованця обласного Будинку художньої творчості 

міста Миколаєва, керівник Доленко Людмила Олександрівна. 

дипломом IІ ступеня: 

Танчук Анастасію, вихованку Донецького обласного палацу дитячої та 

юнацької творчості місто Слов'янськ Донецької області, керівник Петренко 

Геннадій Миколайович; 

Павлючик Діану, ученицю навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1-гімназія ім.  В.Газіна» смт. Ратне 

Волинської області, керівник Жолоб Олена Омелянівна; 

Василенко Вероніку, вихованку Дитячого Центру позашкільної роботи 

Корабельного району міста Миколаєва, керівник Шевченко Антоніна 

Михайлівна; 

Галайду Дарину, ученицю Любомльського навчально-виховного 

комплексу «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – гімназія» імені 

Наталії Ужвій Любомльської міської ради Волинської області, керівник Газюк 

Микола Миколайович. 

дипломом IІІ ступеня: 

Савосюк Владиславу, вихованку комунального закладу «Будинок дитячої 

творчості Любомльської міської ради» Волинської області, керівник Купира 

Світлана Іванівна; 

Ющук Тетяну, вихованку Ківерцівського центру позашкільної освіти 

Волинської області, керівник Людвік Тетяна Георгіївна; 

Чорну Вероніку, ученицю навчально-виховного комплексу «Ліцей 

інформаційних технологій - спеціалізована школа ІІ ступеня» Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області, керівник Корінь Олена Вікторівна; 

Комар Софію, ученицю навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ ст. – 

ліцей» №1 ім. Є. Шабліовського м. Каменя-Каширського Волинської області, 

керівник Комар Олена Василівна. 

у віковій категорії «Професіонал»: 

дипломом I ступеня: 
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Небесну Амелію, вихованку Кіровоградського обласного осередку 

Всеукраїнської громадської організації «Народна академія творчості інвалідів», 

керівник Небесна Ельміра Вікторівна. 

дипломом IІ ступеня: 

Стако Ірину, вихованку комунальної установи «Вовчанський будинок 

дитячої та юнацької творчості» Вовчанської міської ради Чугуївського району 

Харківської області, керівник Колесник Марина Іванівна. 

1.4. У номінації «Художнє читання»: 

дипломом Гран-прі: 

Гоцелюк Анастасiю, вихованку театральної студiї «Дзеркало» 

Шепетівського міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької 

області, керівник Лiтвiнчук Наталя Володимирiвна. 

у молодшій віковій категорії: 

дипломом I ступеня: 

Галюк Аріну, ученицю Голованівського ліцею ім. Т.Г. Шевченка 

Голованівської селищної ради, керівник Ковбасюк Наталія Леонідівна; 

Пушкара Іллю, вихованця «Зразкового художнього колективу» 

Театральної студії «Мельпомена» Комунального закладу «Вінницький міський 

палац дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної», керівник Вонсовська Людмила 

Петрівна; 

Мисевру Вадима, вихованця театру мініатюр «Словограй» Комунального 

закладу позашкільної освіти «Олександрівський центр дитячої та юнацької 

творчості» Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області, керівник Дудник Людмила Миколаївна; 

Лукомську Марію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Культура мови та спілкування» Старокостянтинівського міського центру 

дитячої та юнацької творчості, керівник Дітковська Людмила Олександрівна; 

Древаль Миколу, вихованця гуртка «Формування навичок здорового 

способу життя» Лебединського центру позашкільної освіти Лебединської 

міської ради Сумської області, керівник Сіренко Надія Анатоліївна; 

Кісельову Рімму, ученицю Сергіївського закладу загальної середньої 

освіти Новотроїцької селищної ради, керівник Кісельова Тетяна 

Володимирівна. 

дипломом IІ ступеня: 

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

Будинку дитячої та юнацької творчості Волочиської міської ради Хмельницької 

області, керівник Філіпченко Раїса Євстафіївна; 

Білову Софію, вихованку дитячого театрального колективу «Натхнення» 

Комунального позашкільного закладу освіти «Палац творчості дітей та 

юнацтва» Дніпровської міської ради, керівник Маньковська Олександра 

Сергіївна; 

Янкову Софію, ученицю Велико-Зозулинецької загальноосвітньої школи                  

І-ІІІ ступенів Красилівського району Хмельницької області, керівник Янкова 

Тетяна Анатоліївна; 
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Юрескул Ксенію, вихованку гуртка «Ляльковий театр» Центру дитячої та 

юнацької творчості «ЗОРІТ» Новоукраїнської міської ради Кіровоградської 

області, керівник Карбан Світлана Володимирівна; 

Цигульську Дар’ю, вихованку гуртка лялькового театру «Країна казок» 

Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області, керівник Цигульська Тетяна Анатоліївна; 

Марполь Єгора, вихованця гуртка «Літературна студія» 

Новодністровського будинку дитячої творчості, керівник Долинна Світлана 

Григорівна; 

Цурган Веру, вихованка Народного театрального колективу «Смайл» 

Конотопської дитячої школи мистецтв Конотопської міської ради Сумської 

області, керівник Яценко – Мех Юлія Миколаївна; 

Мазуна Дмитра, вихованця театральної студії «Мельпомена» 

Новотроїцького ліцею №2 Новотроїцької селищної ради, керівник Плакаєва 

Олена Володимирівна. 

дипломом IІІ ступеня: 

Рожко Аліну, вихованку гуртка «Країна творчості» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Новотроїцької селищної ради Херсонської області, керівник 

Резніченко Світлана Миколаївна; 

Говоруху Михайла, вихованця театральної студії «Кредо» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва» 

Дніпровської міської ради, керівник Слінкіна Наталія Вікторівна; 

Тюляндіну Ріанну, ученицю Опорного комунального  закладу «Карпівська  

школа загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Карпівської сільської ради, 

керівник Франко Олена Анатоліївна; 

Федоренко Еліну, вихованку гуртка культури мови та спілкування 

«Дивограй» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, керівник 

Філіпчук Любов Іванівна; 

Лой Владлену, ученицю Одрадівського закладу загальної середньої освіти 

Новотроїцької селищної ради, керівник Лой Ірина Олексіївна; 

Маслєй Владислава, вихованця театральної студії «Дзеркало» Побузького 

центру дитячої та юнацької творчості Побузької селищної ради, керівник 

Трубіна Зінаїда Дмитріївна; 

Савченко Алісу, вихованку фольклорно - етнографічного гуртка 

Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Долинської 

міської ради», керівник Добош Наталія Іллівна; 

Біленького Андрія, вихованця Комунального  закладу позашкільної освіти 

«Будинок дитячої та юнацької творчості» Черняхівської селищної ради, 

керівник Кулеша Руслан Олександрович; 

Панасюка Владислава, учня Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені 

Володимира Мельника с. Чорниж Маневицького району Волинської області, 

керівник Павлюк Галина Іванівна; 
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Копитюк Анну, ученицю Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені 

Володимира Мельника с. Чорниж Маневицького району Волинської області 

керівник Павлюк Галина Іванівна. 

у середній віковій категорії: 

дипломом I ступеня: 

Гиндру  Анастасію, вихованку театральної студії «Прем’єра» 

Волочиського Будинку дитячої та юнацької творчості Волочиської міської ради 

Хмельницької області, керівник Філіпченко Раїса Євстафіївна; 

Пашко Аполлінарію, вихованку Підліткового клубу «Обрій» Вараського 

міського центру соціальних служб, керівник Тарасюк Тетяна Володимирівна; 

Дітковського Іллю, вихованця гуртка «Літературна творчість» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості, 

керівник Дітковська Людмила Олександрівна; 

Макарова Олександра, вихованця гуртка «Витівники» Лиманського 

міського Центру позашкільної роботи Лиманської міської ради Донецької 

області, керівник Овчаренко Равіля  Равіліївна; 

Шуляр Анастасію, вихованку гуртка «Дитячий театр» Закладу 

позашкільної освіти «Будинок дитячої та юнацької творчості» Камінь-

Каширської міської ради Волинської області, керівник Шуляр Світлана 

Михайлівна; 

Тернову Анастасію, вихованку театрального колективу читців «Прем’єра» 

Запорізької дитячої школи мистецтв № 4, керівник Бойко Тетяна 

Володимирівна. 

дипломом IІ ступеня: 

Одосій Володимира, вихованця «Зразкового художнього колективу» 

Театральної студії «Мельпомена» Комунального закладу «Вінницький міський 

палац дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної», керівник Вонсовська Людмила 

Петрівна; 

Верстюк Катерину, вихованку театральної студії «Реп’ях» Комунального 

закладу Сумської обласної ради - обласного центру позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю, керівник Нянькина Тетяна Володимірівна; 

Мосієнко Яну, вихованку естрадного театру «Діалог» Комунального 

закладу Центру дитячої та юнацької творчості «Центр-Юність», керівник 

Пузирьова Катерина Олександрівна; 

Котенко Дар’ю, вихованку театрального гуртка «Бенефіс» Будинку дитячої 

та юнацької творчості Олександрійської міської ради, керівник Максимова 

Людмила Володимирівна; 

Шупило Вероніку, вихованку дитячої інформаційної агенції «Крила» 

Комунального позашкільного навчального закладу Чернігівський обласний 

Палац дітей та юнацтва, керівник Лисиця Віра Григорівна; 

Парфесюк Анастасію, ученицю Навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1- гімназія ім. Героя Радянського Союзу 

В.Газіна» смт. Ратне, керівник Степанець Галина Іванівна; 
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Метку Дарью, вихованку театрального гуртка «Бенефіс» Будинку дитячої 

та юнацької творчості Олександрійської міської ради, керівник Максимова 

Людмила Володимирівна; 

Ковальову Єсенію, вихованку гуртка «Диво калинове» Опорного закладу-

Остерська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. ім. Ю.Збанацького Остерської міської 

ради Чернігівської області, керівник Смовська Ірина Юріївна. 

дипломом IІІ ступеня: 

Половикову Дарину, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

Театральної студії «СТеМ» Комунального позашкільного навчального закладу 

Чернiгiвський обласний Палац дітей та юнацтва, керівник Харитоненко 

Антоніна Михайлівна; 

Салову Ольгу, вихованку театральної студiї «Дзеркало» Шепетівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник 

Лiтвiнчук Наталя Володимирiвна; 

Качор Марту, ученицю Опорного закладу загальної середньої освіти 

«Дублянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Героя України Анатолія  

Жаловаги Жовківської районної ради Львівської області», керівник Тупісь 

Ольга Миколаївна; 

Семенюк Вікторію, ученицю Горбаківського ліцею Бабинської сільської 

ради Рівненської області, керівник Васильчук Інна Богданівна; 

Павлову Марію, вихованку театрального колективу «Натхнення» 

Комунального закладу «Будинок дитячої творчості» Кам’янської міської ради, 

керівник  Штефан Світлана Миколаївна; 

Кисіль Христину, вихованку гуртка «Полісяночка» Навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня – дитячий садок» с.Жиричі, 

керівник Михайлевська Леся Вікторівна; 

Федінчик Марію, вихованку гуртка «Літературна вітальня» підліткового 

клубу «Обрій» Вараського міського центру соціальних служб, керівник 

Тарасюк Тетяна Володимирівна; 

Аніканову Вероніку, вихованку театральної студії «Дивосвіт» 

Чкалівського закладу загальної середньої освіти Новотроїцької селищної ради, 

керівник  Кареба Людмила Сергіївна; 

Чиж Анну, вихованку «Зразкового художнього колективу» Театральної 

студії «Мельпомена» Ківерцівського центру позашкільної освіти, керівник 

Гоманюк Валентина Мусіївна; 

Коцюр Уляну, ученицю Комунального закладу «Миколаївська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Софіївської селищної ради  Софіївського 

району Дніпропетровської області», керівник  Ющук Софія Іванівна. 

у старшій віковій категорії: 

дипломом I ступеня: 

Жум Анастасію, вихованку Народного театрального колективу «Смайл» 

Конотопської дитячої школи мистецтв Конотопської міської ради Сумської 

області, керівник Яценко-Мех  Юлія Миколаївна; 
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Рудого Владислава, вихованця «Зразкового художнього колективу» 

Театральної студії «Мельпомена» Комунального закладу «Вінницький міський 

палац дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної», керівник Вонсовська Людмила 

Петрівна; 

Щура Гната, вихованця шкільного мінідрамтеатру «Мельпомена» Закладу 

загальної середньої освіти «Камінь-Каширський ліцей» № 2 Камінь-Каширської 

міської ради Волинської області, керівник Пугач Людмила Володимирівна; 

Малишак Дар’ю, вихованку Театральної студії «Мельпомена» 

Новотроїцького ліцею №2 Новотроїцької селищної ради, керівник Плакаєва 

Олена Володимирівна; 

Джалілова Хуршеда, вихованця гуртка КВН Вільшанського  центру 

дитячої та юнацької творчості Вільшанської селищної ради, керівник Рибак 

Олег Петрович; 

Трошу Ангеліну, вихованку гуртка «Екологічний театр» Глухівського 

міського центру позашкільної освіти Глухівської міської ради Сумської області, 

керівник Решетнікова Світлана Володимирівна. 

дипломом IІ ступеня: 

Торію Тетяну, вихованку дитячої інформаційної агенції «Крила» 

Комунального позашкільного навчального закладу Чернігівський обласний 

Палац дітей та юнацтва, керівник Лисиця Віра Григорівна; 

Бузулюк Тетяну, вихованку гуртка «Юні журналісти» Лебединського 

центру позашкільної освіти Лебединської міської ради Сумської області, 

керівник Федірко Анастасія Миколаївна; 

Чернуху Марію, вихованку театрального колективу «Журавка» 

Комунального закладу «Будинок дитячої творчості» Кам’янської міської ради, 

керівник Буренко Антоніна Григорівна; 

Збуровську Роксолану, ученицю Чемеровецького навчально-виховного 

комплексу №1«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, ліцей та міжшкільний 

навчально-виробничий комбінат» Чемеровецької селищної ради Хмельницької 

області, керівник Сухар Євгена Григорівна; 

Лукашук Іванну, ученицю Облапського ліцею Дубівської сільської ради 

Ковельського району Волинської області, керівник Зуб Ірина Василівна; 

Данилюка Владислава, вихованця театральної студії «Фора» Будинку 

дитячої творчості м.Славута Хмельницької області, керівники Приймак Тамара 

Яківна, Рибіцька Світлана Іванівна; 

Тарасенко Дарину, ученицю Одрадівського закладу загальної середньої 

освіти Новотроїцької селищної ради, керівник Нікітіна Олена Романівна; 

Андрішко Анастасію, вихованку колективу «Смайл» Комунального 

закладу «Інгульське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа                                           

І-ІІІ ступенів» Устинівської селищної ради, керівник Довгенко Емілія 

Костянтинівна. 

дипломом IІІ ступеня: 

Помазову Діану, ученицю Чемеровецького навчально-виховного 

комплексу №1 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, ліцей та міжшкільний 
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навчально-виробничий комбінат» Чемеровецької селищної ради Хмельницької 

області, керівник Сухар Євгена Григорівна; 

Донченко Анну, ученицю Комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 1 – дитячий 

юнацький центр «Перлинка» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області, керівник Юхименко Ольга Петрівна; 

Смолярчук Іванну, ученицю Княгининівського ліцею Волинської обласної 

ради, керівник Яручик Тетяна Василівна; 

Дарміць Соломію, вихованку Зразкового аматорського драматичного 

колективу «Мандрівник» Народного дому с.Пуків Рогатинської ОТГ Івано-

Франківської області, керівник Крупка Ольга Богданівна; 

Манілець Андрія, вихованця гуртка «Акторське мистецтво» Рахівського 

будинку дитячої та юнацької творчості Рахівської міської ради Рахівського 

району Закарпатської області, керівник Козуряк Тетяна Василівна; 

Нальотова Дмітрія, вихованця групи «Театрали» Комунального закладу 

«Опорна школа» Оскільський ліцей Оскільської сільської ради Ізюмського 

району Харківської області, керівники Садова Олена Олександрівна, Король 

Наталія Миколаївна; 

 Нагорняка Тимура, вихованця театральної студiї «Дзеркало» 

Шепетівського міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької 

області, керівник Лiтвiнчук Наталя Володимирiвна; 

Лісовенка Данііла, вихованця Зразкового дитячого музичного театру 

«Дзвіночок» Комунального закладу Сумський Палац дітей та юнацтва, керівник 

Шадура Анастасія Віталіївна; 

Татаренко Дар’ю, вихованку гуртка «Юні друзі природи» Комунального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Великоандрусівської сільської 

ради Світловодського району Кіровоградської області», керівник Татаренко 

Дар’я Володимирівна; 

Михалюк Валерію, вихованку художнього колективу «Здорово» 

Комунального закладу позашкільної освіти  «Олександрівський центр дитячої 

та юнацької творчості» Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області, керівник Михалюк Наталія Володимирівна. 

2.  Електронні дипломи розміщені за посиланням:                                  
https://drive.google.com/drive/folders/1cBXomps_3XL-u1ZfSExAwKdLN6y0ED1N?usp=sharing 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора                  

Педоренко О. В. 

 

 

Директор                                                                                                   Г. А. Шкура 

 

 

 

 


