МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
НАКАЗ

15.05. 2021 р.

м. Київ

№ 05-04

Про
підсумки
проведення
Всеукраїнського творчого фестивалю
до Дня Європи «Єврофест 2021»
(заочний/онлайн формат)
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 12 по 15 травня 2021 року у місті Кропивницькому на базі комунального
позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої
та юнацької творчості» були підведені підсумки Всеукраїнського творчого
фестивалю до Дня Європи «Єврофест 2021» (заочний/онлайн формат).
Участь у фестивалі взяли 5000 учасників віком від 9 до 21 року 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:
1.1. У конкурсі «Квіз країнами Європи»:
у віковій категорії 9-13 років
дипломом І ступеня:
команду «Карнавал» комунального закладу початкової спеціалізованої
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освіти «Мистецька школа № 4 м. Одеси», керівник Бурилова Лариса Іванівна;
команду «Євромани-Ганнівчани» комунального закладу «Ганнівський
академічний ліцей - центр позашкільної освіти» Ганнівської сільської ради
Новоукраїнського району Кіровоградської області, керівник Пуляк Тетяна
Анатоліївна;
команду «Радо Drive» Радивилівського ліцею №1 Радивилівської міської
ради Дубенського району Рівненської області, керівник Мудрик Руслана
Ігорівна;
команду «Я та мої друзі» євроклубу «Нове покоління» Голованівського
Будинку дитячої та юнацької творчості Голованівської селищної ради
Кіровоградської області, керівник Іщак Олександра Анатоліївна.
дипломом ІІ ступеня:
команду євроклубу «Млади Сърдца» Вільшанського центру дитячої та
юнацької творчості Вільшанської селищної ради Кіровоградської області,
керівник Площук Анжеліка Михайлівна;
команду євроклубу «Діалог» комунального закладу «Центр дитячої та
юнацької творчості Долинської міської ради» Кіровоградської області, керівник
Удовіченко Ірина Петрівна;
команду «Smartkids» комунального закладу «Компаніївське навчально виховне об'єднання» Компаніївської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області, керівник Ващенко Олена Анатоліївна;
команду «Юні європейці» Петрівського навчально-виховного комплексу–
«Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Знам’янської міської ради Кіровоградської області, керівник Кононенко Ірина
Олексіївна;
команду «SmartJunior» Костопільського навчально-виховного комплексу
«ЗОШ І ступеня - гімназія імені Тараса Шевченка» Костопільської районної ради
Рівненської області, керівник Остра Яніна Юріївна;
команду «Леді Квіз» комунального закладу «Кегичівський ліцей
Кегичівської селищної ради» Харківської області, керівник Компанець Надія
Леонідівна;
команду «Юні європейці» Назарівської загальноосвітньої філії
комунального закладу «Карлівський заклад загальної середньої освіти»
Соколівської територіальної громади Кропивницького району Кіровоградської
області, керівник Пастушенко Марія Олексіївна.
дипломом ІІІ ступеня:
команду євроклубу «Меридіан» навчально-виховного комплексу
«Знам'янська ЗШ І - ІІІ ступенів №2 - ліцей» Знам'янської територіальної
громади Кропивницького району Кіровоградської області, керівник Панкевич
Валентина Іванівна;
команду євроклубу «Євродрузі» центру дитячої та юнацької творчості
«ЗОРІТ» Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області, керівник Драган
Олена Павлівна;
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команду «Сузір'я» Великочечеліївської філії комунального закладу
«Новгородківський навчально-виховний комплекс - загальноосвітня школа I-III
ступенів-дошкільний навчальний заклад» Новгородківської селищної ради
Кіровоградської області, керівник Жданюк Валентина Миколаївна;
команду «Лідер» комунального закладу «Центр дитячої та юнацької
творчості» Бобринецької міської ради Кіровоградської області, керівник
Чернієнко Юлія Олександрівна;
команду «Віза - валіза» Зарічненського ліцею № 1 Зарічненської селищної
ради Вараського району Рівненської області, керівник Ференсова Людмила
Володимирівна;
команду «Країна Толерантності» Кам'янець-Подільської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №2 ім. Т.Г.Шевченка Хмельницької області, керівник
Ровенська Олена Павлівна;
команду «Євро+» комунального закладу «Луцький навчально-виховний
комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 – ліцей Луцької міської
ради» Волинської області, керівник Демчук Наталія Іванівна.
у віковій категорії 14 - 17 років
дипломом І ступеня:
команду парламенту дітей Петрівської ТГ комунального закладу
«Петрівський центр дитячої та юнацької творчості» Петрівської селищної ради
Олександрійського району Кіровоградської області, керівник Дементьєва
Наталя Василівна;
команду євроклубу «Шанс» комунального закладу «Навчально-виховне
об'єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області», керівник Бонк Алла Володимирівна.
дипломом ІІ ступеня:
команду «HappyQuizFriends CPO» комунального закладу «Центр
позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області, керівник
Шепілова Анастасія Ігорівна;
команду «Мандрівники» Шепетівського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» Хмельницької області, керівник
Гуменюк Олена Петрівна.
дипломом ІІІ ступеня:
команду євроклубу «Меридіан» Добронадіївського закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Попельнастівської сільської ради
Олександрійського району Кіровоградської області, керівник Єфімова Лідія
Олексіївна;
команду «РадоDrive» Радивилівського ліцею №1 Радивилівської міської
ради Дубенського району Рівненської області, керівник Фаєвська Алла
Василівна;
команду євроклубу «Діамант» Суботцівського центру дитячої та юнацької
творчості
Суботцівської
селищної
ради
Кропивницького
району
Кіровоградської області, керівник Погребняк Юлія Олександрівна;
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команду євроклубу «FIESTA» комунального закладу «Навчально-виховне
об'єднання №32 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»,
позашкільний центр «Школа мистецтв» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області», керівники Діхтярь Валентина Василівна, Набойченко
Максим Миколайович.
Тематична сесія «Європейська інтеграція. Спільне бачення. Сильніша
Україна»
дипломом І ступеня:
команду євроклубу «Кліо» Онуфріївського центру дитячої та юнацької
творчості при Успенській ЗШ Онуфріївської селищної ради Кіровоградської
області, керівник Салангіна Галина Іванівна;
Юхимчука Андрія, представника команди «EUROLIGHT» відокремленого
структурного підрозділу «Любешівський технічний фаховий коледж Луцького
національного технічного університету» Камінь-Каширського району
Волинської області, керівники Невірець Оксана Володимирівна, Смокович
Олеся Петрівна.
дипломом ІІ ступеня:
команду парламенту дітей Петрівської територіальної громади
комунального закладу «Петрівський центр дитячої та юнацької творчості»
Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області,
керівник Дементьєва Наталя Василівна;
Сосніну Софію, представника акоманди євроклубу «Кліо» Онуфріївського
центру дитячої та юнацької творчості при Успенській ЗШ Онуфріївської
селищної ради Кіровоградської області, керівник Салангіна Галина Іванівна.
дипломом ІІІ ступеня:
команду «Мандрівники» Шепетівського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» Хмельницької області, керівник
Гуменюк Олена Петрівна;
Сайко Дарину, представника команди парламенту дітей Петрівської
територіальної громади комунального закладу «Петрівський центр дитячої та
юнацької творчості» Петрівської селищної ради Олександрійського району
Кіровоградської області, керівник Дементьєва Наталя Василівна.
Тематична сесія «Європейський світогляд. Спільні цінності. Сильніша
Україна»
дипломом І ступеня:
Копилова Дениса, представника команди «HappyQuizFriends CPO»
комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської міської
ради Запорізької області, керівник Шепілова Анастасія Ігорівна;
команду євроклубу «Шанс» комунального закладу «Навчально-виховне
об'єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області», керівник Бонк Алла Володимирівна.
дипломом ІІ ступеня:
команду «HappyQuizFriends CPO» комунального
закладу
«Центр
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позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області, керівник
Шепілова Анастасія Ігорівна;
Маламуру Артема, представника команди євроклубу «Шанс» комунального
закладу «Навчально-виховне об'єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області», керівник Бонк Алла Володимирівна;
дипломом ІІІ ступеня:
команду парламенту дітей Петрівської ТГ комунального закладу
«Петрівський центр дитячої та юнацької творчості» Петрівської селищної ради
Олександрійського району Кіровоградської області, керівник Дементьєва Наталя
Василівна;
Огирь Костянтина, представника команди «Віртуальні мандрівники»
комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Спеціалізований
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 - дошкільний навчальний
заклад - дитячий юнацький центр « Зорецвіт» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області, керівник Воронова Валентина Миколаївна.
Тематична сесія «Спільна дія. Переваги та перспективи. Сильніша Україна»
дипломом І ступеня:
Зідрашка Анатолія, представника команди євроклубу «FIESTA»
комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання №32 «Спеціалізована
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів», позашкільний центр «Школа мистецтв»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», керівники Діхтярь
Валентина Василівна, Набойченко Максим Миколайович;
команду євроклубу «Меридіан» Добронадіївського закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Попельнастівської сільської ради
Олександрійського району Кіровоградської області, керівник Єфімова Лідія
Олексіївна;
команду «РадоDrive» Радивилівського ліцею №1 Радивилівської міської
ради Дубенського району Рівненської області, керівник Фаєвська Алла
Василівна.
дипломом ІІ ступеня:
Васіна Станіслава, представника команди «HappyQuizFriends CPO»
комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської міської
ради Запорізької області, керівник Шепілова Анастасія Ігорівна;
команду «HappyQuizFriends CPO» комунального закладу «Центр
позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області, керівник
Шепілова Анастасія Ігорівна.
дипломом ІІІ ступеня:
Кошмак Аліну, представника команди «Зіркові» євроклубу «Єдність»
гімназії №9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, керівник
Леоновець Наталія Анатоліївна;
команду «Віртуальні мандрівники» комунального закладу «Навчальновиховний комплекс «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад
І-ІІІ ступенів № 26 - дошкільний навчальний заклад - дитячий юнацький центр
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«Зорецвіт» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, керівник
Воронова Валентина Миколаївна.
«Постери з презентації команди»
дипломом І ступеня:
команду євроклубу «Діамант» Суботцівського центру дитячої та юнацької
творчості
Суботцівської
селищної
ради
Кропивницького
району
Кіровоградської області, керівник Погребняк Юлія Олександрівна;
команду парламенту дітей Петрівської ТГ комунального закладу
«Петрівський центр дитячої та юнацької творчості» Петрівської селищної ради
Олександрійського району Кіровоградської області, керівник Дементьєва Наталя
Василівна.
дипломом ІІ ступеня:
команду «EuroShep» Шепетівської спеціалізованої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням основ економіки і
правознавства Хмельницької області, керівник Перепелиця Людмила Василівна;
команду євроклубу «Eurolight» відокремленого структурного підрозділу
«Любешівський технічний фаховий коледж Луцького національного технічного
університету» Камінь-Каширського району Волинської області, керівники
Невірець Оксана Володимирівна, Смокович Олеся Петрівна.
дипломом ІІІ ступеня:
команду євроклубу «Шанс» комунального закладу «Навчально-виховне
об'єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області», керівник Бонк Алла Володимирівна;
команду євроклубу «FIESTA» комунального закладу «Навчально-виховне
об'єднання №32 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»,
позашкільний центр «Школа мистецтв» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області», керівники Діхтярь Валентина Василівна, Набойченко
Максим Миколайович.
Відео «Власний погляд»
дипломом І ступеня:
команду євроклубу «Євроленд» комунального закладу позашкільної освіти
«Олександрівський центр дитячої та юнацької творчості» Олександрівської
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, керівник
Москаленко Інна Миколаївна;
команду євроклубу «Мрія» комунального закладу «Устинівський будинок
дитячої та юнацької творчості» Устинівської селищної ради Кіровоградської
області, керівники Носачова Катерина Володимирівна, Григор Оксана
Геннадіївна;
команду «РадоDrive» Радивилівського ліцею №1 Радивилівської міської
ради Дубенського району Рівненської області, керівник Фаєвська Алла
Василівна.
дипломом ІІ ступеня:
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команду «Зіркові» євроклубу «Єдність» гімназії №9 Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області, керівник Леоновець Наталія Анатоліївна;
команду євроклубу «Діамант» Суботцівського центру дитячої та юнацької
творчості
Суботцівської
селищної
ради
Кропивницького
району
Кіровоградської області, керівник Погребняк Юлія Олександрівна;
команду євроклубу «Промінь Європи» Балахівської загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів, філії Новостародубської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської
області, керівник Узлова Людмила Альфредівна;
команду «Crystals» комунального закладу «Луцька гімназія №4 імені
Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області», керівник
Федорук Катерина Сергіївна.
дипломом ІІІ ступеня:
команду євроклубу «Млади сьрдца» Вільшанського центру дитячої та
юнацької творчості Вільшанської селищної ради Кіровоградської області,
керівник Площук Анжеліка Михайлівна;
команду євроклубу «Меридіан» Добронадіївського закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Попельнастівської сільської ради
Олександрійського району Кіровоградської області, керівник Єфімова Лідія
Олексіївна;
команду парламенту дітей Кетрисанівської сільської ради комунального
закладу «Будинок дитячої творчості» Кетрисанівської сільської ради
Кропивницького району Кіровоградської області, керівник Гончар Олена
Михайлівна.
1.2. У конкурсі фотоколажів «Європа в Україні»
у молодшій віковій категорії:
дипломом І ступеня:
вихованців Зразкової художньої студії «У колі друзів» позашкільного
навчального закладу «Багатопрофільний молодіжний центр» Черкаської міської
ради, за роботу «Європа в Україні», керівник Побиванець Леся Вікторівна;
Ліснік Валерію, здобувачку освіти Комунального закладу «Злинський
ліцей» Злинської сільської ради Кіровоградської області, за роботу «Прекрасна
моя Україна», керівник Шверненко Тетяна Василівна;
дипломом ІІ ступеня:
Ковальову Вікторію, вихованку шкільного парламенту Миколаївського
закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Соколівської сільської ради
Кропивницького району Кіровоградської області, за роботу «Місто
Кропивницький – частинка Європи», керівник Ковальова Тетяна Олександрівна;
Юртаєву Софію, вихованку гуртка «Краєзнавці» Комунального закладу
«Загальноосвітня школа І-ІII ступенів №2 м. Хмільника Вінницької області», за
роботу «Сюжети Європейської Вінничини», керівник Юртаєв Володимир
Георгійович.
дипломом ІІІ ступеня:
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Примича Артема, Примич Аріану, Царук Мар'яну, Дубину Дарину, Опалько
Віталія, вихованців гуртка «Веселка» Чабельської гімназії Вирівської сільської
ради Сарненського району Рівненської області, за роботу «Фотоколаж», керівник
Нетецька Тетяна Миколаївна;
Сидору Любаву, вихованку євроклубу «Діалог» Комунального закладу
«Центр дитячої та юнацької творчості Долинської міської ради» Кіровоградської
області, за роботу «Україна – Європейська держава», керівник Удовіченко Ірина
Петрівна;
Денисенка Матвія, вихованця гуртка «КВН» Закарпатського обласного
палацу дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН», за роботу «Європа в
Ужгороді», керівник Денисенко Сергій Сергійович.
у середній віковій категорії:
дипломом І ступеня:
Гейко Катерину, вихованку гуртка «Лакмус» Комунального закладу
«Злинський ліцей» Злинської сільської ради Кіровоградської області, за роботу
«Моя країна – Україна», керівник Демченко Ольга Володимирівна;
Малишак Дар’ю, вихованку гуртка «Дивосвіт» Будинку дитячої та юнацької
творчості Новотроїцької селищної ради Херсонської області, за роботу «Мозаїка
Європейських цінностей степового Новотроїцька», керівник Шевченко Наталія
Олександрівна.
дипломом ІІ ступеня:
Жабокрицьку Христину, вихованку Парламенту дітей «Лідер»
Комунального закладу «Великосеверинівська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів, Позашкільний центр» Великосеверинівської сільської ради
Кропивницького району Кіровоградської області, за роботу «Єдине європейське
небо!», керівник Журавель Марина Сергіївна;
Мєдвєдь Юлію, здобувачку освіти Комунального закладу «Луцька
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №25 Луцької міської ради Волинської
області», за роботу «Луцькі Кликуни запрошують», керівник Терещук Наталія
Володимирівна.
дипломом ІІІ ступеня:
Стародуба Андрія, вихованця Молодіжного парламенту Центру дитячої та
юнацької творчості Світловодської міської ради Кіровоградської області, за
роботу «Європа в Україні», керівник Кореняк Ольга Вікторівна;
Юзвик Ірину, вихованку гуртка «Рідне слово» державного навчального
закладу «Теофіпольський
професійний
аграрно-промисловий
ліцей»
Хмельницької області, за роботу «Європа в Україні», керівник Ковальчук Зоя
Сергіївна.
1.3. У конкурсі світлин «Європейська Україна в моєму об’єктиві»
у молодшій віковій категорії:
дипломом І ступеня:
Алейченко Віолетту, здобувачку освіти Червонокостянтинівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської селищної ради
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Олександрійського району Кіровоградської області, за роботу «Українка я
маленька», керівник Негря Світлана Олександрівна;
Дехтярука Едуарда, вихованця Центру творчого розвитку «Вулик»
Нетішинського комунального позашкільного навчального закладу Будинку
дитячої творчості Хмельницької області, за роботу «Вільні», керівник Стицюк
Юрій Олександрович.
дипломом ІІ ступеня:
Горбунова Пилипа, здобувача освіти Миколаївського закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Соколівської сільської ради Кропивницького
району Кіровоградської області, за роботу «Все починається з сім’ї», керівник
Горбунова Інна Олександрівна;
Перепелицю Назара, вихованеця гуртка «Юні дизайнери» Шепетівської
спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим
вивченням основ економіки та правознавства Хмельницької області, за роботу
«Архітектурна святиня», керівник Перепелиця Людмила Василівна.
дипломом ІІІ ступеня:
Кодему Олексія, вихованця фотогуртка «Пошук» Суботцівського центру
дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, за роботу «Українська
родина», керівник Морощук Олександр Сергійович;
Пісковську Альону, здобувачку освіти Комунального закладу
«Кегичівський ліцей Кегичівської селищної ради» Харківської області, за роботу
«Хлюпочуться качаточка», керівник Данько Ольга Петрівна;
Шевчука Костянтина, вихованця гуртка «To be European» Рівненської
загальноосвітньої школи I-III ступенів № 13 Рівненської міської ради, за роботу
«Я в центрі Європи», керівник Назаришина Лілія Миколаївна.
у середній віковій категорії:
дипломом І ступеня:
Гайдук Інесу, вихованку Молодіжного парламенту Центру дитячої та
юнацької творчості Світловодської міської ради Кіровоградської області, за
роботу «Європейська Україна в моєму об’єктиві», керівник Кореняк Ольга
Вікторівна;
Пойовську Марію, вихованку гуртка «Скриня берегині» Шепетівського
міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу
«Майбутнє Європи», керівник Ісаєнко Оксана Вікторівна.
дипломом ІІ ступеня:
Корольчука Костянтина, вихованця гуртка «Юний журналіст» Кам’янецьПодільської загальноосвітньої школи №16 І-ІІІ ступенів Хмельницької області,
за роботу «Кам’янець-Подільський надихає», керівник Пухальська Ірина
Зіновіївна;
Литовченко Ангеліну, здобувачку освіти Комунального закладу
«Петрівське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – гімназія» Петрівської селищної ради Олександрійського району
Кіровоградської області, за роботу «Щасливі миті треба цінувати», керівник
Царук Олеся Яківна;
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Мельника Олексія, здобувача освіти Гораймівського ліцею Колківської
селищної ради Волинської області, за роботу «Разом сила», керівник Кукла
Іванна Анатоліївна.
дипломом ІІІ ступеня:
Алєксєєнка Ростислава, вихованця гуртка «Дипломат» Нігинської
загальноосвітньої школи I-III ступенів Гуменецької сільської ради Кам’янецьПодільського району Хмельницької області, за роботу «Україна – це Європа»,
керівник Григорчук Ліана Миколаївна;
Задорожну Катерину, вихованку гуртка «Точка зору» Борівського будинку
дитячої та юнацької творчості Борівської селищної ради Київської області, за
роботу «Ми причетні до традицій українських та європейських», керівник
Карпенко Ніна Миколаївна;
Рой Катерину, вихованку гуртка «Пішохідний туризм» Балаклійського
центру дитячої та юнацької творчості Балаклійської районної ради Харківської
області, за роботу «Європейська Україна в моєму об’єктиві», керівник Черненко
Віктор Володимирович.
у старшій віковій категорії:
дипломом І ступеня:
Резнік Марію, вихованку гуртка фольклорно-етнографічного краєзнавства
«Тясмин» Центру дитячої та юнацької творчості Світловодської міської ради
Кіровоградської області, за роботу «Kiev terrascafé bij nacht», керівник
Маляренко Олександр Олександрович.
дипломом ІІ ступеня:
Дзідкову Наталію, вихованку гуртка «Юний фотограф» державного
навчального закладу «Знам’янський професійний ліцей» Кіровоградської
області, за роботу «І все то те, вся країна, Повита красою» Т. Шевченко»,
керівник Сіренко Вікторія Леонідівна.
дипломом ІІІ ступеня:
Козаченко Анастасію, вихованку гуртка «Цифрова фотографія»
Комунального закладу «Станція юних техніків Кіровоградської міської ради», за
роботу «Вулицями міста», керівник Демченко Вячеслав Володимирович.
1.4. У конкурсі постерів «Європа в Україні»
у молодшій віковій категорії:
дипломом І ступеня:
Бондаренко Анну, учасницю євроклубу «Євро-UA» Новомиргородського
міського центру дитячої та юнацької творчості Новомиргородської міської ради
Кіровоградської області, за роботу «Майбутнє чекає!», керівник Калашник
Олена Миколаївна;
колектив учасників євроклубу Баговицького ліцею (зі структурними
підрозділами «гімназія» та «початкова школа») Хмельницької області, за роботу
«Європейські цінності», керівник Підлісний Сергій Павлович.
дипломом ІІ ступеня:
Кірієнко Ліку, вихованку гуртка «Юний патріот» комунального закладу
«Ганнівський академічний ліцей - центр позашкільної освіти» Ганнівської
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сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області, за роботу
«Україна в Європі», керівник Дегтярьова Наталія Миколаївна;
Погорєлову Вікторію, вихованку гуртка «Арт-Студія» загальноосвітнього
навчального закладу І-ІІІ ступенів «Романо-германська гімназія №123»
Подільського району м.Києва, за роботу «Українська мрія», керівник Погорєлова
Інна Сергіївна;
Шевчук Катерину, вихованку мистецької школи при Управлінні мистецької
політики і ресурсів Могилів-Подільської міської ради Вінницької області,
зароботу «Сила у єднанні», керівник Сорочинська Людмила Валентинівна.
дипломом ІІІ ступеня:
Волик Вікторію, вихованку гуртка «Чарівний пензлик» Хмельницького
палацу творчості дітей та юнацтва, за роботу «Хочу до Європи», керівник
Гайдашевська Леся Василівна.
Качковську Валерію, здобувачку освіти Вільненського закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Соколівської сільської ради Кропивницького
району Кіровоградської області, за роботу «Ми одна європейська сім'я»,
керівник Овчарова Людмила Миколаївна;
Шкуту Дар'ю, вихованку мистецької школи при Управлінні мистецької
політики і ресурсів Могилів-Подільської міської ради Вінницької області, за
роботу «Політ до друга», керівник Сорочинська Людмила Валентинівна.
у середній віковій категорії:
дипломом І ступеня:
Протасова Андрія, вихованця відділу образотворчого мистецтва
Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості, за роботу
«Крок за кроком», керівник Климко Руслана Володимирівна;
Романович Яну, вихованка відділу образотворчого мистецтва
Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, за
роботу «Мій вибір», керівник Трубіцина Мар'яна Вікторівна;
Щербак Вікторію, вихованку гуртка «Фотоаматор» комунального закладу
«Петрівський центр дитячої та юнацької творчості» Петрівської селищної ради
Олександрійського району Кіровоградської області, за роботу «Україна - серце
європи», керівник Стець Катерина Дмитрівна.
дипломом ІІ ступеня:
Барабаш Софію, вихованку гуртка «Меридіан» Кам'янець-Подільської
загальноосвітної школи І-ІІІ ступенів №10 Хмельницької області, за роботу
«Європа в Україні», керівник Гонрчарук Вікторія Богданівна;
Панасюк Ганну, здобувачку освіти Гораймівського ліцею Колківської
селищної ради Волинської області, за роботу «Ukraine in europe», керівник Кукла
Іванна Анатоліївна.
дипломом ІІІ ступеня:
Кошеленко Анастасію, Хохлову Кіру, вихованок гуртка «Журналістика»
Сєвєродонецького міського Центру дитячої та юнацької творчості Луганської
області, за роботу «Єдність у різноманітті», керівник Петрова Олеся
Олександрівна;
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Шевченко Олену, здобувачку освіти Миколаївського закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Соколівської сільської ради, за роботу «Україна
починається з тебе!», керівник Горбунова Інна Олександрівна;
Поторась Ірину, вихованку клубу учнівського самоврядування
Комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23
Луцької міської ради», за роботу «Квітуй, Україно, в Європі єдиній, у дружній
слов'янській родині», керівник Солдатенко Наталія Миколаївна;
Клімчук
Мілану,
вихованку
шкільного
паламенту
дітей
Великосеверинівської ТГ «Лідер» комунального закладу «Великосеверинівська
загальноосвітня
школа
І-ІІІ
ступенів,
позашкільний
центр»
Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської
області, за роботу «Європа в серці кожного з нас», керівник Журавель Марина
Сергіївна;
Яковлєву
Аліну,
вихованку
шкільного
паламенту
дітей
Великосеверинівської ТГ «Лідер» комунального закладу «Великосеверинівська
загальноосвітня
школа
І-ІІІ
ступенів,
позашкільний
центр»
Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської
області, за роботу «Україна - країна Європейських цінностей», керівник
Журавель Марина Сергіївна.
у старшій віковій категорії:
дипломом І ступеня:
Мартиник Галину, учасницю євроклубу «Eurolight» Відокремленого
структурного підрозділу «Любешівський технічний фаховий коледж Луцького
національного технічного університету» Волинської оласті, за роботу «Європа в
Україні», керівник Невірець Оксана Володимирівна.
дипломом ІІ ступеня:
Кундік Софію, вихованку гуртка «Eurolight» Відокремленого структурного
підрозділу «Любешівський технічний фаховий коледж Луцького національного
технічного університету» Волинської області, за роботу «Разом - сила!!!»,
керівник Невірець Оксана Володимирівна.
дипломом ІІІ ступеня:
Пшенишного Василя, вихованця гуртка «Світ декору» Вищого
професійного училища №4 м. Хмельницького, за роботу «Європа в Україні»,
керівник Задирейко Ірина Іванівна.
1.5. У конкурсі коміксів «Міфи євроінтеграції»
у середній віковій категорії:
дипломом І ступеня:
Югу Дениса, учасника євроклубу «Мрія» Кам’янець-Подільського
навчально-виховного комплексу №9 імені А.М.Трояна у складі спеціалізованої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської
мови та школи мистецтв Хмельницької області, за роботу «Міфи про ЄС в
коміксах», керівник Юга Оксана Анатоліївна;
Янович Олександру, учасницю євроклубу «Нове покоління: я та мої друзі»
Голованівського Будинку дитячої та юнацької творчоті Голованівської селищної
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ради Кіровоградської області, за роботу «Міфи євроінтеграції», керівник Іщак
Олександра Анатоліївна.
дипломом ІІ ступеня:
Пасатюк Катерину, вихованку гуртка «ШЕК» Кам’янець-Подільської
загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів №7 Хмельницької області, за роботу
«Міфи євроінтеграції», керівник Мещишина Тетяна Анатоліївна.
дипломом ІІІ ступеня:
Гусара Івана, учасника євроклубу «Кліо» Онуфрівського РЦДЮТ при
Успенській загальноосвітній школй І-ІІІ ступенів Онуфріївської районної ради
Кіровоградської області, за роботу «4 міфи євроінтеграції», керівник Салангіна
Галина Іванівна;
Якимчук Тетяну, вихованку гуртка «Comiсs band» Шепетівського
навчально-виховного комлексу №1 у складі: (Загальноосвітня школа І та ІІ
ступеня та ліцей ім.Героя України М.Дзявульськго) Хмельницької області, за
роботу «Міфи євроінтеграції», керівник Івасюк Ніонела Геннадіївна.
1.6. У конкурсі «Euro Dance community»
дипломом Гран-Прі:
Народний художній колектив ансамбль танцю «Подолянчик»
Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, керівник Гуреєв Іван
Юрійович («Колотасегі чардаш).
Напрямок «Етнічна хореографія»
у молодшій віковій категорії:
дипломом І ступеня:
Народний художній колектив хореографічний ансамбль «Росинка»
Комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний
центр дитячої та юнацької творчості», керівник Чайковська Галина Євгенівна
(«Руцавієтіс»);
Ромашова Всеволода, Кравченко Анастасію, вихованців театру танцю
«Терпсихора» Комунального закладу «Пологівський центр культури та дозвілля
«Гірник» Пологівської міської ради Пологівського району Запорізької області,
керівник Чернявська Тетяна Володимирівна («Краковяк»).
дипломом ІІ ступеня:
Зразковий художній хореографічний колектив «Ренесанс» Комунального
закладу «Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів №34 Полтавської
міської ради Полтавської області», керівник Стрілець Анна Іванівна (Німецька
квіткова полька «Blumenmädchenpolka»);
Народний художній колектив хореографічний ансамбль «Росинка»
Комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний
центр дитячої та юнацької творчості», керівник Чайковська Галина Євгенівна
(«Запальний фламенко»).
дипломом ІІІ ступеня:
Ансамбль спортивно - бального танцю «One_Step» Комунального закладу
«Компаніївський центр дитячої та юнацької творчості» Компаніївської селищної
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ради Кіровоградської області, керівник Портянко Ірина Олександрівна
(«Віденський Вальс»);
Ансамбль народного танцю «Світанок» Комунального закладу «Луцька
гімназія 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області»,
керівник Гульт Марина Олексіївна («Болгарський танець»);
Ансамбль «Лілея» Палацу дітей та юнацтва Печерського району м. Києва,
керівник Кузьменко Наталія Степанівна («Тарантелла»).
у середній віковій категорії:
дипломом І ступеня:
Народний художній колектив ансамбль танцю «Подолянчик»
Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, керівник Гуреєв Іван
Юрійович («Польська сюїта»);
Народний художній колектив хореографічний ансамбль «Росинка»
Комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний
центр дитячої та юнацької творчості», керівник Чайковська Галина Євгенівна
(«Тарантела»).
дипломом ІІ ступеня:
Зразковий художній колектив хореографічний ансамбль «Алегро»
Комунального закладу «Ліцей «Сокіл» міської ради міста Кропивницького»,
керівники Мілентій Наталія Володимирівна, Мілентій Юрій Васильович
(«Танець угорських ромів»);
Народний художній колектив хореографічний ансамбль «Росинка»
Комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний
центр дитячої та юнацької творчості», керівник Чайковська Галина Євгенівна
(«Тірольські розваги» (Німеччина);
Зразковий художній колектив ансамбль танцю «Усмішка» Донецького
обласного палацу дитячої та юнацької творчості, керівник Голік Олена
Валеріївна («Польський танець»);
Зразковий художній колектив хореографічний ансамбль «Алегро»
Комунального закладу «Ліцей «Сокіл» міської ради міста Кропивницького»,
керівники Мілентій Наталія Володимирівна, Мілентій Юрій Васильович
(«Румунський»);
Народний художній колектив ансамбль народного танцю «Вихиляс»
Позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості
Шевченківського району» Запорізької міської ради Запорізької області, керівник
Пелішок Ганна Василівна (Угорський народний танець «Чардаш»).
дипломом ІІІ ступеня:
Зразковий художній колектив ансамбль танцю «Усмішка» Донецького
обласного палацу дитячої та юнацької творчості, керівник Голік Олена
Валеріївна (Угорський танець «Чардаш»);
Зразковий художній колектив «Хореографічний ансамбль народносценічного та сучасного танцю «СИЛУЕТ» Комунального позашкільного
навчального закладу «Центр позашкільної роботи № 2» Дніпровської міської
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ради, керівники Винник Ольга Олексіївна, Гайдук Інна Валеріївна («Розамунде»
(Баварія);
Зразковий художній колектив «Хореографічний ансамбль народносценічного та сучасного танцю «СИЛУЕТ» Комунального позашкільного
навчального закладу «Центр позашкільної роботи № 2» Дніпровської міської
ради, керівники Винник Ольга Олексіївна, Гайдук Інна Валеріївна («Хай ла жок»
(Молдова).
у старшій віковій категорії:
дипломом І ступеня:
Зразковий художній колектив хореографічний ансамбль «Алегро»
Комунального закладу «Ліцей «Сокіл» міської ради міста Кропивницького»,
керівники Мілентій Наталія Володимирівна, Мілентій Юрій Васильович
(«Попурі танців народів Балкан»);
Народний художній колектив хореографічний ансамбль «Росинка»
Комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний
центр дитячої та юнацької творчості», керівник Чайковська Галина Євгенівна
(«Ірландський танок»).
дипломом ІІ ступеня:
Народний художній колектив хореографічний ансамбль «Росинка»
Комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний
центр дитячої та юнацької творчості», керівник Чайковська Галина Євгенівна
(«Сіртакі» (Греція);
Народний художній колектив ансамбль народного танцю «Вихиляс»
Позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості
Шевченківського району» Запорізької міської ради Запорізької області, керівник
Пелішок Ганна Василівна (Польський народний танець «Куявяк та оберек»).
дипломом ІІІ ступеня:
Зразковий художній колектив «Хореографічний ансамбль народносценічного та сучасного танцю «СИЛУЕТ» Комунального позашкільного
навчального закладу «Центр позашкільної роботи № 2» Дніпровської міської
ради, керівники Винник Ольга Олексіївна, Гайдук Інна Валеріївна («Іспанія»).
у змішаній віковій категорії:
дипломом І ступеня:
Народний художній колектив ансамбль танцю «Джерельце» Комунального
закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №25 Луцької міської ради
Волинської області», керівник Войтович-Смирнова Мирослава Євгенівна («У
європейському колі»).
Напрямок «Етнічна хореографія. Фольклор»
дипломом І ступеня:
Фольклорний гурт «Перлинка» Будинку дитячої творчості м. Славута
Хмельницької області, керівник Сайпель Майя Іванівна.
Напрямок «Етнічна хореографія. Мультикультурна Європа»
у молодшій віковій категорії:
дипломом І ступеня:
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Ромашова Всеволода, Кравченко Анастасію, вихованців театру танцю
«Терпсихора» Комунального закладу «Пологівський центр культури та дозвілля
«Гірник» Пологівської міської ради Пологівського району Запорізької області,
керівник Чернявська Тетяна Володимирівна («Ішло дівча лучками»).
дипломом ІІ ступеня:
Зразковий ансамбль танцю «Зіронька» Комунального позашкільного
навчального закладу «Центр позашкільної роботи та дитячої творчості «Альтаїр»
Дніпровської міської ради, керівник Земянцева Євгенія Яківна («Козачок»);
Зразковий ансамбль танцю «Зіронька» Комунального позашкільного
навчального закладу «Центр позашкільної роботи та дитячої творчості «Альтаїр»
Дніпровської міської ради, керівник Земянцева Євгенія Яківна (Буковинський
танок «По-ягоди»);
Народний хореографічний колектив «Оксамит» Дитячого естетиконатуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради Київської області,
керівник Чечельницька Оксана Степанівна («Черевички»).
у середній віковій категорії:
дипломом І ступеня:
Зразковий художній танцювальний колектив «Веселі черевички»
Козелецького будинку творчості дітей та юнацтва Козелецької селищної ради
Козелецького району Чернігівської області, керівник Романовська Тамара
Андріївна («Турецькі візерунки»);
Зразковий художній танцювальний колектив «Веселі черевички»
Козелецького будинку творчості дітей та юнацтва Козелецької селищної ради
Козелецького району Чернігівської області, керівник Романовська Тамара
Андріївна («Кавказький колорит»).
дипломом ІІ ступеня:
Хореографічний ансамбль «Ремікс» Центру дитячої та юнацької творчості
Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської
області, керівник Бісько Оксана Іванівна (Хореографічна композиція
«Веснянки»);
Хореографічний ансамбль «Ремікс» Центру дитячої та юнацької творчості
Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської
області, керівник
Бісько Оксана Іванівна (Хореографічна композиція
«Пліткарки»);
Народний хореографічний колектив «Оксамит» Дитячого естетиконатуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради Київської області,
керівник Чечельницька Оксана Степанівна («Думки»).
дипломом ІІІ ступеня:
Зразковий художній колектив сучасного танцю «I believe» Люботинського
міського Будинку дитячої та юнацької творчості Харківської області, керівник
Іщенко Ольга Володимирівна («Мальви»);
Народний хореографічний колектив «Оксамит» Дитячого естетико натуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради Київської області,
керівник Чечельницька Оксана Степанівна («Роксолана»);
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Хореографічний колектив «Сучасник» Новомиргородського міського
центру дитячої та юнацької творчості Новомиргородської міської ради
Кіровоградської області, керівник Піддубна Олена Миколаївна («Барви рідної
землі»);
Зразковий ансамбль танцю «Зіронька» Комунального позашкільного
навчального закладу «Центр позашкільної роботи та дитячої творчості «Альтаїр»
Дніпровської міської ради, керівник Земянцева Євгенія Яківна («Весна»).
у старшій віковій категорії:
дипломом І ступеня:
Народний художній колектив ансамбль сучасного танцю «Апельсин»
Кам'янець-Подільського Центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької
області, керівник Пащенко Алла Миколаївна («Мелодія кохання»).
дипломом ІІ ступеня:
Зразковий ансамбль танцю «Зіронька» Комунального позашкільного
навчального закладу «Центр позашкільної роботи та дитячої творчості «Альтаїр»
Дніпровської міської ради, керівник Земянцева Євгенія Яківна («Ворожіння на
Різдво»).
дипломом ІІІ ступеня:
Народний хореографічний колектив «Оксамит» Дитячого естетиконатуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради Київської області,
керівник Чечельницька Оксана Степанівна («Чом ти не прийшов?»);
Зразковий художній колектив «Хореографічний ансамбль народносценічного та сучасного танцю «СИЛУЕТ» Комунального позашкільного
навчального закладу «Центр позашкільної роботи № 2» Дніпровської міської
ради, керівники Винник Ольга Олексіївна, Гайдук Інна Валеріївна («Подих
Грузії»).
у змішаній віковій категорії:
дипломом І ступеня:
Народний художній колектив ансамбль сучасного танцю «Апельсин»
Кам'янець-Подільського Центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької
області, керівник Пащенко Алла Миколаївна (Народний грузинський танець
«Діти гір»);
Народний художній колектив хореографічний ансамбль «Час Пік»
Комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний
центр дитячої та юнацької творчості», керівник Мурована Ірина Володимирівна
(«Урожай»).
дипломом ІІ ступеня:
Зразковий художній колектив хореографічний ансамбль «Алегро»
Комунального закладу «Ліцей «Сокіл» міської ради міста Кропивницького»,
керівники Мілентій Наталія Володимирівна, Мілентій Юрій Васильович («Дуботанець»);
Зразковий художній колектив «Хореографічний ансамбль народносценічного та сучасного танцю «СИЛУЕТ» Комунального позашкільного
навчального закладу «Центр позашкільної роботи № 2» Дніпровської міської
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ради, керівники Винник Ольга Олексіївна, Гайдук Інна Валеріївна («Батькове
жито»);
Зразковий художній колектив «Хореографічний ансамбль народносценічного та сучасного танцю «СИЛУЕТ» Комунального позашкільного
навчального закладу «Центр позашкільної роботи № 2» Дніпровської міської
ради, керівники Винник Ольга Олексіївна, Гайдук Інна Валеріївна («Калинова
доля»).
дипломом ІІІ ступеня:
Зразковий художній колектив сучасного танцю «I believe» Люботинського
міського Будинку дитячої та юнацької творчості Харківської області, керівник
Іщенко Ольга Володимирівна («Нехай квітує Україна»);
Зразковий художній колектив сучасного танцю «I believe» Люботинського
міського Будинку дитячої та юнацької творчості Харківської області, керівник
Іщенко Ольга Володимирівна («Древо моя сила»).
Напрямок «Євро-Перфоманс»
у молодшій віковій категорії:
дипломом І ступеня:
Народний художній колектив ансамбль танцю «Танцювальна Корпорація
Друзів» Закарпатського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості
«Падіюн», керівник Брежинський Євгеній Іванович («Мовою тіла»);
Народний художній колектив хореографічний ансамбль «Час Пік»
Комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний
центр дитячої та юнацької творчості», керівник Мурована Ірина Володимирівна
(«Завзяті кухарі»);
колектив сучасного естрадного танцю «Альянс» Комунального закладу
«Первомайський будинок дитячої та юнацької творчості Первомайської міської
ради Харківської області», керівник Бєляєва Наталя Василівна («Душа»).
дипломом ІІ ступеня:
Ансамбль естрадного танцю «Драйв» Комунального закладу позашкільної
освіти Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області «Палац
дітей та юнацтва», керівник Терземан Ірина Валеріївна («Сьогодення»);
студію сучасного танцю «Dream Team» Комунального закладу
«Первомайський будинок дитячої та юнацької творчості Первомайської міської
ради Харківської області», керівник Шматченко Ірина Олександрівна («Ізгой»);
Народний художній колектив ансамбль танцю «Танцювальна Корпорація
Друзів» Закарпатського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості
«ПАДІЮН», керівник Брежинський Євгеній Іванович («Ляльки»).
у середній віковій категорії:
дипломом І ступеня:
Хореографічний колектив «Антре» Комунального закладу «Центр дитячої
творчості м.Тернівка» Дніпропетровської області, керівник Марченко Світлана
(«Що відчуваю я»);
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Хореографічний колектив «Антре» Комунального закладу «Центр дитячої
творчості м.Тернівка» Дніпропетровської області, керівник Марченко Світлана
(«Птахи»);
Народний художній колектив ансамбль танцю «Танцювальна Корпорація
Друзів» Закарпатського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості
«Падіюн», керівник Брежинський Євгеній Іванович («Levitate»).
дипломом ІІ ступеня:
Народний хореографічний колектив «Оксамит» Дитячого естетиконатуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради Київської області,
керівник Чечельницька Оксана Степанівна («Час плине»);
Зразковий художній хореографічний колектив «Ренесанс» Комунального
закладу «Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів №34 Полтавської
міської ради Полтавської області», керівник Стрілець Анна Іванівна («Тенета
павука»);
Народний хореографічний колектив «Оксамит» Дитячого естетико –
натуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради Київської області,
керівник Чечельницька Оксана Степанівна («Big Band»);
Детинич Вероніку, вихованку Зразкового художнього колективу сучасного
танцю «I believe» Люботинського міського Будинку дитячої та юнацької
творчості Харківської області, керівник Іщенко Ольга Володимирівна
(«Живородна»).
у старшій віковій категорії:
дипломом І ступеня:
Народний художній колектив ансамбль танцю «Танцювальна Корпорація
Друзів» Закарпатського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості
«Падіюн», керівник Брежинський Євгеній Іванович («Неотанго»);
Народний художній колектив хореографічний ансамбль «Час Пік»
Комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний
центр дитячої та юнацької творчості», керівник Мурована Ірина Володимирівна
(«Вище неба»).
дипломом ІІ ступеня:
Народний художній колектив ансамбль танцю «Танцювальна Корпорація
Друзів» Закарпатського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості
«Падіюн», керівник Брежинський Євгеній Іванович («Dreams»).
у змішаній віковій категорії:
дипломом І ступеня:
Народний художній колектив ансамбль танцю «Танцювальна Корпорація
Друзів» Закарпатського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості
«Падіюн», керівник Брежинський Євгеній Іванович («Freedom»).
Народний художній колектив ансамбль танцю «Танцювальна Корпорація
Друзів» Закарпатського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості
«Падіюн», керівник Брежинський Євгеній Іванович («Таємниця душі»).
дипломом ІІ ступеня:
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Зразковий художній хореографічний колектив «Ренесанс» Комунального
закладу «Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів №34 Полтавської
міської ради Полтавської області», керівник Стрілець Анна Іванівна
(«Перевтілення»);
Народний хореографічний колектив «Оксамит» Дитячого естетиконатуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради Київської області
керівник Чечельницька Оксана Степанівна (Хореографічно-театралізована
постановка «Аліса в країні задзеркалля»).
дипломом ІІІ ступеня:
колектив «СМАЙЛ» Комунального закладу «Інгульське навчально виховне об'єднання «Інгульська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Устинівської селищної ради» Кіровоградської області, керівник Довгенко Емілія
Костянтинівна (перформанс «Греція»).
1.7. У конкурсі «EURO ART»
дипломом Гран-Прі:
Ковалевську Марію, ученицю комунального закладу «Дитяча школа
мистецтв №2» міста Миколаєва, керівник Мерлюк Ірина Аркадіївна.
у молодшій віковій категорії:
дипломом І ступеня:
Леваду Максима, учня комунального закладу Сумської міської ради
«Сумська дитяча музична школа №3», керівник Морева Наталія Геннадіївна;
Борисенко Марію, Дорошенко Аріну, Руду Ульяну, вихованок колективу
«ДРАЙВ» комунального закладу «Інгульське навчально-виховне об'єднання
«Інгульська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Устинівської селищної ради»
Кіровоградської області, керівник Довгенко Емілія Костянтинівна;
Балуту Аліну, ученицю початкового спеціалізованого мистецького
навчального закладу «Запорізька дитяча школа мистецтв №3» міста Запоріжжя,
керівник Снєжко Лада Віталіївна;
Ганич Мілену, ученицю Ужгородської дитячої школи мистецтв
Закарпатської області, керівник Пелешко Оксана Володимірівна;
Донченко Анастасію, Сироту Вікторію, вихованок вокального гуртка
«Незабудки» комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості»
Бобринецької міської ради Кіровоградської області, керівник Телих Наталія
Володимирівна.
дипломом ІІ ступеня:
Головльова Нікіту, учня Полтавської міської школи мистецтв «Мала
академія мистецтв» імені Раїси Кириченко, викладач Пилипенко Роман
Григорович, концертмейстер Манюк Валерія Сергіївна;
Кравченка Тимофія, учня комунального початкового спеціалізованого
мистецького навчального закладу «Дитяча музична школа №11» місто Харків,
керівник Чередниченко Тетяна Юріївна;
Крисюк Меліссу, ученицю Київської дитячої школи мистецтв №1, керівник
Корнєва Ганна Георгіївна;
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Соловей Мілану, вихованку гуртка культури мови та спілкування
«Дивограй» комунального закладу позашкільної освіти «Хмельницький палац
творчості дітей та юнацтва» Хмельницької області, керівник Філіпчук Любов
Іванівна;
музичний колектив «Чарівні музики» комунального закладу «Центр
позашкільної освіти «Мрія» Харківської міської ради», керівник Кармелюк
Ірина Вікторівна;
Маренець Дмитрiя, учня комунального закладу спецiалiзованої мистецької
освiти «Бiлогородська школа мистецтв» Київської області, керівник Перегiнська
Тетяна Михайлiвна;
Хайбуліна Дарію, ученицю закладу загальної середньої освіти «Одеський
державний музичний ліцей імені професора П.С. Столярського», керівник
Скрипак Катерина Дмитрівна;
Хоменко Катерину, ученицю комунального закладу «Машівська дитяча
школа естетичного виховання Машівської селищної ради Полтавської області»,
викладач Головльов Олег Вікторович, концертмейстер Манюк Валерія
Сергіївна.
дипломом ІІІ ступеня:
дует «Промінь» комунального закладу позашкільної освіти «Кам’янецьПодільський Центр дитячої та юнацької творчості» Хмельницької області,
керівник Ділайчук Ольга Василівна;
Бортницьку
Катерину,
ученицю
комунального
початкового
спеціалізованого мистецького навчального закладу «Дитяча музична школа
№ 14» міста Харкова, керівник Воронова Юлія Володимирівна;
Поддубову Дарину, ученицю комунального початкового спеціалізованого
мистецького навчального закладу «Дитяча музична школа № 14» міста Харкова,
керівник Збаражська Наталя Володимирівна;
Ротай Михайла, учня комунального початкового спеціалізованого
мистецького навчального закладу «Дитяча музична школа № 11» міста Харкова,
керівник Барибіна Ольга Євгенівна;
Слатвицьку Поліну, вихованку позашкільного навчального закладу
«Будинок дитячої та юнацької творчості Заводського району міста Запоріжжя
Запорізької області», керівник Вайло Людмила Михайлівна;
Хлопову Анастасію, ученицю комунального початкового спеціалізованого
мистецького навчального закладу «Дитяча музична школа № 14» міста Харкова,
керівник Збаражська Наталя Володимирівна.
у середній віковій категорії:
дипломом І ступеня:
естрадний ансамбль Львівської державної музичної школи №1 ім. А. КосАнатольського міста Львова, керівник Концевич Олег Юрійович;
Немчук Анну, ученицю закладу загальної середньої освіти «Одеський
державний музичний ліцей імені професора П.С. Столярського», керівник
Скрипак Катерина Дмитрівна;
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Мартинюка Станіслава, вихованця комунального закладу позашкільної
освіти «Нововолинський центр дитячої та юнацької творчості» Волинської
області, керівник Сидоренко Наталія Миколаївна;
Мітрана Романа, вихованця комунального закладу позашкільної освіти
«Нововолинський центр дитячої та юнацької творчості» Волинської області,
керівник Сидоренко Наталія Миколаївна;
Серік Олену, ученицю комунального початкового спеціалізованого
мистецького навчального закладу «Дитяча музична школа № 11» міста Харкова,
керівник Барибіна Ольга Євгенівна.
дипломом ІІ ступеня:
Ансамбль народної пісні «Квіти Волині» комунального закладу
позашкільної освіти «Палац учнівської молоді м. Луцьк» Волинської області,
керівник Данилюк Вікторія Михайлівна;
Боднар Софію, ученицю комунального початкового спеціалізованого
мистецького навчального закладу «Дитяча школа мистецтв №5 міста Львова»,
керівник Леськів Ірина Ігорівна;
вокальний ансамбль «Golden Voices» Закарпатського обласного палацу
дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН» міста Ужгорода Закарпатської
області, керівники Сабат Наталія Михайлівна, Іванова Лариса Михайлівна;
Косик Ксенію, ученицю комунального початкового спеціалізованого
мистецького навчального закладу «Дитяча музична школа № 14» міста Харкова,
керівник Лебедь Маргарита;
Рачковську Ангеліну, вихованку Зразкової студії естрадного співу
«Юність» комунального закладу позашкільної освіти «Здолбунівський центр
творчості дітей та юнацтва» Здолбунівської міської ради Рівненської області,
керівник Така Михайло Павлович;
Ротанову Арсенію, вихованку позашкільного навчального закладу
«Будинок дитячої та юнацької творчості Заводського району міста Запоріжжя
Запорізької області», керівник Вайло Людмила Михайлівна;
Сулаєва Антона, учня початкового спеціалізованого мистецького
навчального закладу «Запорізька дитяча школа мистецтв №3» міста Запоріжжя,
керівник Пономаренко Андрій Русланович, концертмейстер Снєжко Лада
Віталіївна.
дипломом ІІІ ступеня:
вокальний колектив «Веселкові кольори» комунального закладу
«Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 34 Полтавської міської ради
Полтавської області», керівник Ізюменко Юлія Миколаївна;
Джуман
Олену-Марію,
ученицю
комунального
початкового
спеціалізованого мистецького навчального закладу «Дитяча школа мистецтв №5
міста Львова», керівник Леськів Ірина Ігорівна;
Долгареву Ксенію, Тимофіюк Алісу, Пріходько Софію, Рязанова Івана,
фортепіанний
ансамбль
комунального початкового спеціалізованого
мистецького навчального закладу «Дитяча музична школа № 14» міста Харкова,
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керівники Збаражська Наталя Володимирівна, Воронова Юлія Володимирівна,
Мазалова Ганна Віталіївна;
Момота Андрія, учня Полтавської міської школи мистецтв «Мала академія
мистецтв» імені Раїси Кириченко, керівник Пилипенко Роман Григорович;
Момота Олександра, учня Полтавської міської школи мистецтв «Мала
академія мистецтв» імені Раїси Кириченко, керівник Пилипенко Роман
Григорович;
хор старших класів комунального початкового спеціалізованого
мистецького навчального закладу «Дитяча музична школа № 14» міста Харкова,
керівники Жданов Максим Миколайович, Барибіна Ольга Євгенівна;
Мельник Єлизавету, вихованку комунального закладу позашкільної освіти
«Нововолинський центр дитячої та юнацької творчості» Волинської області,
керівник Кравцова Любов Андріївна;
Гребінь Вікторію, ученицю закладу загальної середньої освіти
«Шепетівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №4 ім. Валі Котика
Хмельницької області», керівник Войтюк Марина Павлівна;
колектив народного танцю «Чобіток» позашкільного навчального закладу
«Будинок дитячої та юнацької творчості Заводського району міста Запоріжжя
Запорізької області», керівник Гончарова Наталія Анатоліївна.
у старшій віковій категорії:
дипломом І ступеня:
Аврахову Яну, вихованку Народного художнього колективу студії
вокального мистецтва «Антарес» комунального позашкільного навчального
закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості»,
художній керівник Дороганич Олена Сергіївна;
Народний художній колектив театр-студія «Маска» комунального
позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої
та юнацької творчості», художній керівник Фільченкова Надія Олексіївна;
молодіжний театр «Арлекіно» Гімназії №5 Шепетівської міської ради
Хмельницької області, керівник Дробот Світлана Василівна;
Полудень Ольгу, вихованку Народного художнього колективу студiї
сучасної естрадної дитячої пісні «Вікторія» комунального позашкільного
навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької
творчості», художній керівник Гаваза Вікторія Степанівна;
старшу групу Народного художнього колективу студiї сучасної естрадної
дитячої пісні «Вікторія» комунального позашкільного навчального закладу
«Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості», художній
керівник Гаваза Вікторія Степанівна.
дипломом ІІ ступеня:
дует Анастасії Кудіної, Дар'ї Мельник, вихованок Зразкового вокального
колективу «Викрутаси» комунального закладу позашкільної освіти
«Олександрівський центр дитячої та юнацької творчост» Олександрівської
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, керівник
Фесун Олена Володимирівна;
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гурт «Кумасі» комунального закладу позашкільної освіти «Шепетівський
центр дитячої та юнацької творчості Шепетівської міської ради Хмельницької
області», керівник Балагур Жанна Анатоліївна;
старшу групу Зразкового художнього колективу вокального ансамблю
«Каприз» комунального закладу позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької
творчості Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району
Полтавської області», керівник Ковнір Юлія Сергіївна;
Свинарчук Ольгу, вихованку Нетішинського комунального позашкільного
навчального закладу «Будинок дитячої творчості» Нетішинської міської ради
Хмельницької області, керівник Дьячина Ольга Сергіївна;
Варешко Христину, ученицю Львівської державної музичної школи №2
імені Миколи Колесси міста Львова, керівник Концевич Галина Сергіївна;
Мороза Рустама, студента Волинського фахового коледжу культури і
мистецтв імені І. Ф. Стравінського Волинської обласної ради, керівник Стецюк
Наталія Вадимівна;
Поліщук Марину, вихованку гуртка вокального співу «Барви дитинства»
комунального закладу «Петрівський центр дитячої та юнацької творчості»
Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області
(на базі Козацької ЗШ І-ІІІ ступенів Петрівської селищної ради
Олександрійського району Кіровоградської області, керівник Чорнопольська
Лілія Олександрівна;
Хаща Артема, Хаща Єлизавету, вихованців Закарпатського обласного
палацу дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН» міста Ужгорода Закарпатської
області, керівник Шайбнер Марина Дмитрівна.
дипломом ІІІ ступеня:
Доколову Софію, ученицю Хмельницької дитячої школи мистецтв
Хмельницької області, керівник Євгеньєва Лідія Андріївна;
Дрянєву Маріанну, вихованку клубу дитячої та юнацької творчості
«Зоряний» відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради
Запорізької області, керівник Дрянєва Світлана Олександрівна;
Когут Єлизавету, вихованку вокального гуртка естрадної пісні «Квіти
України» комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості»
Бобринецької міської ради Кіровоградської області, керівник Телих Наталія
Володимирівна;
Карашевич Яну, вихованку Зразкової студії естрадного співу «Юність»
комунального закладу позашкільної освіти «Здолбунівський центр творчості
дітей та юнацтва» Здолбунівської міської ради Рівненської області, керівник
Така Михайло Павлович;
Мацеху Марину, вихованку гуртка культури мови та спілкування
«Дивограй» комунального закладу позашкільної освіти «Хмельницький палац
творчості дітей та юнацтва» Хмельницької області, керівник Філіпчук Любов
Іванівна;
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Сімонову Юліану, вихованку комунального закладу позашкільної освіти
«Нововолинський центр дитячої та юнацької творчості» Волинської області,
керівник Сидоренко Наталія Миколаївна;
Украдиженка Валентина, вихованця позашкільного навчального закладу
«Будинок дитячої та юнацької творчості Заводського району міста Запоріжжя
Запорізької області», керівник Вайло Людмила Михайлівна.
у юнацькій віковій категорії:
дипломом І ступеня:
Народний художній колектив оркестр духових інструментів «Зміна»
комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний
центр дитячої та юнацької творчості», художній керівник та диригент
Ніщеменко Олександр Андрійович;
ансамбль барабанщиць «Небесні ластівки» Дитячого естетико натуралістичний центр «Камелія» міста Броварів Київської області, керівник
Чечельницька Оксана Степанівна;
Зразковий хореографічний ансамбль «Зірки Арчі» Самгородоцького
загальноосвітнього навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів «Школа дитячий садок» Козятинського району Вінницької області, керівник Пасічнюк
Анна Дмитрівна;
молодіжний центр моди «Твій стиль» Закарпатського обласного палацу
дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН» міста Ужгорода Закарпатської
області, керівник Сойнова Маргарита Борисівна.
дипломом ІІ ступеня:
Андрійчук Юлію, студентку Київського національного університету
культури і мистецтв, керівник Заслужена артистка України Фомічова Ольга
Євгенівна;
Вокально-інструментальний ансамбль гітаристів «Вінтаж» комунального
закладу позашкільної освіти «Олександрівський центр дитячої та юнацької
творчост» Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області, керівник Бородай Олександр Іванович;
Галко Катерину, вихованку гуртка культури мови та спілкування
«Дивограй» комунального закладу позашкільної освіти «Хмельницький палац
творчості дітей та юнацтва», керівник Філіпчук Любов Іванівна;
Зразковий художній колектив драмстудію «Ровесник» Созонівського
навчально-виховного комплексу «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
- заклад дошкільної освіти - заклад позашкільної освіти» Великосеверинівської
сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області, керівник Іванко
Валентина Семенівна;
Народний художній колектив «Вокальний ансамбль «Вернісаж»
Нетішинського комунального позашкільного навчального закладу «Будинок
дитячої творчості» Нетішинської міської ради Хмельницької області, керівник
Дьячина Ольга Сергіївна.
дипломом ІІІ ступеня:
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Бакаляр Яну, вихованку вокальної студії «Sunshine» комунального закладу
позашкільної освіти «Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості»,
керівник Карпенко Олена Олексіївна;
Лісяну Софію, ученицю Монастирищенської дитячої музичної школи
Монастирищенської міської ради Черкаської області, керівник Бирко Інеса
Олександрівна;
Стрелкова Нікіту, вихованця комунального закладу позашкільної освіти
«Кам’янець – Подільський Центр дитячої та юнацької творчості» Хмельницької
області, керівник Ділайчук Ольга Василівна.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора
Педоренко О. В.
Директор
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