
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

(УДЦПО) 

 
 

 

 

Н А К А З  
 
 

 

 

 

22.03.2022 р.                м. Київ                   № 03-01 

 

 

Про підсумки проведення  

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу  

з оригамі, паперопластики та моделювання з паперу  

«Стильний папір. Літо з ароматом кави» 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.12.2021 

року № 1379 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти)» з обов’язковим виконанням вимог 

Постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236, у місті 

Львові Українським державним центром позашкільної освіти спільно з 

Центром творчості дітей та юнацтва Галичини були підведені підсумки 

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу з оригамі, паперопластики та                                                                    

моделювання з паперу «Стильний папір. Літо з ароматом кави». 

У фестивалі-конкурсі взяли участь 162 творчі роботи з 14 областей 

України, а саме: Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, 

Івано-Франківської, Київської, Миколаївської, Львівської, Полтавської, 

Рівненської, Харківської, Хмельницької, Херсонської та Чернігівської областей. 

Відповідно до умов проведення фестивалю-конкурсу та на підставі 

рішення журі 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. НАГОРОДИТИ: 

1.1. Дипломом І ступеня Українського державного центру позашкільної 

освіти:  

у молодшій віковій категорії: 
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«За високу виконавську художню майстерність представлених костюмів» – 

Кішинець Діану, вихованку гуртка «Оригамі – оригінальний конструктор» 

Полтавського міського центру позашкільної освіти, за колективний сценічний 

костюм «Горнятко кави – крок у чарівний світ творчості» (керівник – 

Сухаревська Ольга Миколаївна); 

«За оригінальність сценічного образу представленого костюму» – 

Кривицьку Ксенію, ученицю Волноваського закладу загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів №7 Волноваської міської територіальної громади Донецької 

області, за сценічний костюм «Філіжанка кави з піною» (керівник - Соколова 

Яна Леонідівна);  

«За високу емоційну виразність парного образу» – Бричку Дмитра, 

вихованця Карпилівського ліцею Рокитнівської селищної ради Рівненської 

області, Боюку Євгенію, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Рівненського міського центру творчості учнівської молоді, за сценічний костюм 

«Зефірна свіжість» (керівники – Бричка Ірина Анатоліївна, Боюка Соломія 

Юріївна);  

«За органічне втілення львівської теми в костюмі» – Лук’янчук Діану, 

вихованку гуртка «Оригамі» Центру науково-технічної дитячої та юнацької 

творчості Дубенської міської ради Рівненської області, за карнавальний костюм 

«Львівська кава» (керівник – Лук’янчук Наталія Петрівна); 

Зінчук Таїсію, вихованку гуртка «Барвінок» Донецького обласного палацу 

дитячої та юнацької творчості, за сценічний костюм «Королева троянд» 

(керівник – Лінник Людмила Борисівна); 

Кулик Мирославу, вихованку Карпилівського ліцею Рокитнівської 

селищної ради Рівненської області, за сценічний костюм «Чарівність» (керівник 

– Бричка Ірина Анатоліївна); 

Сакало Дарину, ученицю Колубаївської гімназії (зі структурними 

підрозділами початкова школа та дошкільний підрозділ) Гуменецької сільської 

ради Камянець-Подільського району Хмельницької області, за сценічний 

костюм «Даринка-конюшинка» (керівник – Рудницька Юлія Юріївна); 

Шаркаді Владиславу, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

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

сценічний костюм «Ласунка» (керівник – Негер Кристина Калманівна); 

Якименко Анастасію, вихованку гуртка «Сувенір» Полтавського міського 

центру позашкільної освіти, за сценічний костюм «Літні барви» (керівник –  

Ковшик Аліна Олександрівна); 

Баранцову Надію, вихованку гуртка «Сувенір» Полтавського міського 

центру позашкільної освіти, за сценічний костюм «Літні барви» (керівник –  

Ковшик Аліна Олександрівна); 

Сорокатого Захара, учня Сахкамінської гімназії Гуменецької сільської ради 

Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, за сценічний костюм 

«Кавоманчик» (керівник – Муржак Ольга Вікторівна); 

Токарську Анну, ученицю Славутського навчально-виховного комплексу 

«Спеціалізована школа І-ІІІ ст, ліцей «Успіх» Хмельницької області, за 
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сценічний костюм «Мрія» (керівник – Соколова Наталія Василівна); 

Бережну Аріну, вихованку КЗ «Солоницівський ліцей №1» Солоницівської 

селищної ради Харківської області, за сценічний костюм «Весна» (керівник – 

Бережний Микола Сергійович); 

Сухину Натана, вихованця КЗ «Солоницівський ліцей №1» Солоницівської 

селищної ради Харківської області, за сценічний костюм «Лицар» (керівник – 

Сухина Оксана Михайлівна); 

Сухочеву Анну, вихованку гуртка «Чарівні фарби» Донецького обласного 

палацу дитячої та юнацької творчості, за сценічний костюм «Кавова насолода» 

(керівник – Ушаткіна Оксана Юріївна); 

Табачну Анну, Гуртову Аніту, вихованок гуртка «Основи просторового 

моделювання» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини м.Львова, за 

сценічний костюм «Панночка зі Львова»  (керівник – Богдан Зоя Львівна); 

Табачну Анну, Дмитрак Катерину, вихованок гуртка «Основи просторового 

моделювання» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини м.Львова, за 

сценічний костюм «Деревце»  (керівник – Богдан Зоя Львівна). 

у середній віковій категорії: 

«За оригінальність сценічного образу представленого костюму» – 

Кривицьку Ксенію, ученицю Волноваського закладу загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів №7 Волноваської міської територіальної громади, за сценічний 

костюм «Філіжанка кави з піною» (керівник Соколова Яна Леонідівна); 

«За популяризацію народних видів мистецтва у вишуканому сценічному 

образі» – Єфімову Катерину, вихованку «Народного художнього колективу» 

студії образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Колорит» 

Центру дитячої та юнацької творчості міста Кам’янець-Подільський 

Хмельницької області, за сукню з паперу «Наречена моя Лада» (керівник – 

Качковська Наталія Броніславівна); 

«За оригінальність образу» – Даниленко Ксенію, ученицю 

Шевченківського ліцею №1 Шевченківської селищної ради Куп’янського 

району Харківської області, за сценічний костюм «Кавовий аромат літнього 

Львова» (керівник – вчитель трудового навчання Соляник Світлана Петрівна); 

Носенко Анастасію, ученицю Волноваського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №2 Волноваської міської територіальної громади, за 

сценічний костюм «Кавова панянка» (керівник – Клименко Алла Вікторівна); 

Фединець-Янчишин Софію, вихованку гуртка ткацтва «Веретенце» Центру 

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

(керівник – Ващак Оксана Іванівна); 

Скриннік Діану, вихованку Креатив-студії Центру дитячої та юнацької 

творчості Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району 

Полтавської області, за сценічний костюм «Вечірнє сяйво» (керівник – Полозун 

Єлизавета Вікторівна); 

Горбаткову Вікторію, вихованку гуртка творчої праці «Фантазія» Центру 

дитячої та юнацької творчості міста Кам’янець-Подільский Хмельницької 

області, за сукню з паперу «Красуня Лебідь» (керівник – Лук’янова Аліна 
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Іванівна); 

Яременко Маргариту, Яковенко Арину, вихованок гуртка 

«Паперопластики» Комунального закладу «Будинок дитячої творчості 

Кам’янської міської ради» Дніпропетровської області, за фрагменти сценічного 

костюма «Літній відпочинок» (керівник – Нульман Тетяна Олександрівна); 

Руденко Вікторію, ученицю Дивненського ліцею Новотроїцької громади 

Генічеського району Херсонської області, за сценічний костюм «Капучино» 

(керівник – Чекмарьова Марія Вікторівна); 

Задорожну Марію, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Козелецького будинку творчості дітей та юнацтва Козелецької селищної ради 

Чернігівської області, за карнавальний костюм «На каву до Львова» (керівник – 

Крокос Марія Олександрівна); 

Гобу Анну, Бурдейну Олександру, Бровчук Дар’ю, вихованок гуртка 

«Живопис» Будинку творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради 

Хмельницької області, за карнавальний костюм «Солодкий аромат квітів, 

випічки та кави» (керівник гуртка – Федотова Галина Анатоліївна); 

Огроднічу Аліну, вихованкау творчої студії « Креатив» Опорного закладу 

загальної середньої освіти «Локачинський ліцей» Володимир-Волинського 

району Волинської області, за сценічний костюм «Літо з ароматом кави» 

(керівник – Черняк Анжела Василівна); 

Калашник Ларису, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Умілі ручки» КЗ «Палац учнівської молоді Луцької міської ради» Волинської 

області, за сценічний костюм «Кавовий костюм» (керівник – Щебет Оксана 

Петрівна);  

Моторну Кароліну, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Умілі ручки» КЗ «Палац учнівської молоді Луцької міської ради» Волинської 

області, за сценічний костюм «Кавова королева» (керівник – Щебет Оксана 

Петрівна);  

Глаголєву Маргариту, Глаголєву Поліну, вихованок гуртка 

«Паперопластика» Новобузького Центру позашкільної роботи дітей та юнацтва 

Баштанського району Миколаївської області, за сценічний костюм «Капкейк – 

торт феї» ( керівник – Глаголєва Наталія Юріївна);  

колектив вихованців гуртка «Паперопластики» Нововолинського центру 

дитячої та юнацької творчості Волинської області, за карнавальний костюм 

«Соняшник з ароматом кави» (керівник – Ісюк Валентина Анатоліївна);  

Негер Софію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Закарпатського 

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

костюм «Дівчина з ароматом львівської кави» (керівник – Негер Кристина 

Калманівна); 

Кондратюк Анастасію, вихованку гуртка «Технічний дизайн» Полонського 

Будинку творчості школярів Полонської міської ради ОТГ Хмельницької 

області, за сценічний костюм «Троянда» (керівник - Ольга Василівна 

Кондратюк); 

Лізанець Анну, вихованку Комунального закладу «Будинок дитячої 
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творчості Любомльської міської ради» Ковельського району Волинської 

області, за карнавальний костюм «Кава з ароматом ванілі»  (керівник - Савич 

Ірина Богданівна); 

Духнову Катерину, ученицю Сахкамінської гімназії Гуменецької сільської 

ради Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, за сценічний 

костюм «Рожева симфонія» (керівник – Заплітна Тетяна Георгіївна); 

Штенбрехт Єву, вихованку гуртка Психологічний практикум «Пізнай 

себе» Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, за сценічний костюм «Трояндовий латте» (керівник – 

Дорош Мажена Генриківна); 

Бобчук Єлизавету, вихованку гуртка бісероплетіння «Чарівні намистинки» 

Хмельницького плацу творчості дітей та юнацтва, за сценічний костюм «Фея з 

ароматом кави» (керівник - Людмила Потапова); 

Лемеху Анну, вихованку гуртка «Одяг та аксесуари» Будинку дитячої та 

юнацької творчості м. Червонограда Львівської області, за сценічний костюм 

«Незабутня кава у Львові» (керівник – Климочко Ольга Ігорівна); 

Ставрунову Марію, ученицю Шевченківського ліцею №1, вихованку 

Шевченківського БДЮТ Шевченківської селищної ради Куп’янського району 

Харківської області, за сценічний костюм «Кавова кантата» (керівник -

Мельничук Олена Олександрівна); 

Ганабу Олександру, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Шепетівського міського центру дитячої та юнацької творчості, за сценічний 

костюм «Костюм з ароматом кави» (керівник – Антонюк Наталія Анатоліївна); 

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

юнацької творчості м. Южноукраїнськ Миколаївської області, за карнавальний 

костюм «Ранковий кави аромат» (керівник – Узунова Тетяна Олексіївна); 

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

області, за костюм «Львів пахне кавою» (керівник – Бохонько Анна); 

Каптюх Анастасію, Репюк Надію, вихованок гуртка «Паперова пластика» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, за сценічний костюм «Квітковий подих літа» (керівник – 

Шлапак Тетяна Анатоліївна). 

у старшій віковій категорії: 

«За оригінальне втілення архітектурних мотивів у представленому 

костюмі» – Лобенко Таїсію, вихованку гуртка «Папероластика» 

Нововодолазького будинку дитячої та юнацької творчості Нововодолазької 

селищної ради Харківської області, за сценічний костюм «Львівські мотиви» 

(керівник –  Шевченко Світлана Андріївна); 

«За гармонійне поєднання різних мистецьких технік у представленому 

костюмі» – Жадан Яну, вихованку гуртків «Петриківський розпис», «Барвистий 

світ» Комунального позашкільного навчального закладу «Будинок дитячої 

творчості» Підгородненської міської ради Дніпровського району 

Дніпропетровської області, за карнавальну сукню «Пані Кава» (керівники – 

Косих Анна Олегівна, Алексєєва Ірина Миколаївна); 
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Бурковську Ірину, вихованку Віньковецького будинку дитячої та юнацької 

творчості Хмельницької області, за сценічний костюм «Лілея» (керівник – 

Бурковська Леся Володимирівна). 

1.2. Дипломом ІІ ступеня Українського державного центру позашкільної 

освіти:  

у молодшій віковій категорії: 

Примак Анастасію, ученицю Селищенської гімназії Вирівської ОТГ 

Сарненського району Рівненської області, за сценічний костюм «Дівчинка з 

ароматом кави» (керівник – Хращевська Наталія Анатоліївна); 

Харченко Аделіну, ученицю Волноваського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №7 Волноваської міської територіальної громади, за 

сценічний костюм «Калейдоскоп львівських спогадів» (керівник - Багдасарян 

Ануш Мгерівна); 

Міняйло Кіру, вихованку гуртка «Оригамі» Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти» Губиниської селищної ради Новомосковського району 

Дніпропетровської області, за сценічний костюм «Мелодія морозива» (керівник 

– Трояновська Ірина Вікторівна); 

Шелюх Ірену, вихованку гуртка «Геометричне моделювання» Центру 

творчості дітей та юнацтва Галичини на базі ораторії-катехитичної школи                 

ім. Святого Домініка Савіо м. Львова, за сценічний костюм «Львівський 

льодяник» (керівник –  Дзюб Оксана Ярославівна); 

Костюк Злату, вихованку дитячого садочку «Ладоньки» Здолбунівської 

міської ради Рівненської області, за сценічний костюм «Здолбунівчанка у 

Львові» (керівник – Галій Світлана Володимирівна); 

Бричку Марту, вихованку Карпилівського ліцею Рокитнівської селищної 

ради Рівненської області, за сценічний костюм «Вечірня сукня» (керівник – 

Мартинюк Ольга Андріївна); 

Чорноус Ангеліну, вихованку гуртка «Чарівна майстерня» Будинку 

творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької області, за 

карнавальний костюм «Навколо світу з чашкою кави» (керівник – Чорноус 

Валентина Олександрівна); 

Сороку Аріну, ученицю ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Нетішина Хмельницької 

області, за сценічний костюм «Ніжний капучино» (керівник – Бурик Наталія 

Леонідівна); 

Одарич Дар’ю, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» КПНЗО 

«Нікопольський міжшкільний центр трудового навчання та технічної 

творчості» Дніпропетровської області, за сценічний костюм «Капучино» 

(керівник – Дьолог Валентина Сергіївна); 

Борову Варвару, вихованку гуртка «Дивосвіт» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Новотроїцької селищної ради Херсонської області, за 

сценічний костюм «Шоколад» (керівник – Шевченко Наталія Олександрівна); 

Байдалу Анну, вихованку КЗ «Солоницівський ліцей №1» Солоницівської 

селищної ради Харківської області, за сценічний костюм «Колюча троянда» 

(керівник – Байдала Вікторія Вікторівна); 
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Якимовську Дарину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, за сценічний костюм «Дощ у Львові» (керівник – 

Орєшина Тетяна Вікторівна); 

Табачну Анну, Котис Анну, вихованок студії раннього естетичного 

виховання «Равлик» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини м. Львова, за 

сценічний костюм «Панянка з цукерками» (керівники – Богдан Зоя Львівна, 

Котис Марта Вікторівна); 

Корж Софію, Рибку-Лозинську Юстину, вихованок студії раннього 

естетичного виховання «Равлик» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини 

м. Львова, за сценічний костюм «Маленька квіткарка» (керівник – Богдан Зоя 

Львівна); 

Котис Анну, вихованку студії раннього естетичного виховання «Равлик» 

Центру творчості дітей та юнацтва Галичини м. Львова, за сценічний костюм 

«Каруселі»  (керівник – Котис Марта Вікторівна). 

у середній віковій категорії: 

Губяка Олександра, вихованця інклюзивної групи Оздоровчої студії 

«Давай, разом!» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини м. Львова, за 

сценічний костюм до колекції «Майстерня пряників «Юрашки»» (керівники – 

Єсіпова Олександра Анатоліївна, Богдан Зоя Львівна); 

Сойка Андрія, вихованця інклюзивної групи Оздоровчої студії «Давай, 

разом!» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини м. Львова, за сценічний 

костюм до колекції «Майстерня пряників «Юрашки»» (керівники – Смаль Ірина 

Степанівна, Богдан Зоя Львівна); 

Хомяка Романа, вихованця інклюзивної групи Оздоровчої студії «Давай, 

разом!» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини м. Львова, за сценічний 

костюм до колекції «Майстерня пряників «Юрашки»» (керівники – Шутяк 

Наталія Андріївна, Богдан Зоя Львівна); 

Слідзьону Назара, вихованця інклюзивної групи Оздоровчої студії «Давай, 

разом!» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини м. Львова, за сценічний 

костюм до колекції «Майстерня пряників «Юрашки»» (керівники – Єсіпова 

Олександра Анатоліївна, Богдан Зоя Львівна); 

Пахучу Єлізавету, вихованку КЗ «Солоницівський ліцей №1» 

Солоницівської селищної ради Харківської області, за сценічний костюм «Кава 

з присмаком літа…» (керівник – Веремейчик Людмила Іванівна); 

Борух Катерину, вихованку гуртка ткацтва «Веретенце» Центру творчості 

дітей та юнацтва Галичини м. Львова, за сценічний костюм «Білий птах» 

(керівник –  Ващак Оксана Іванівна); 

Медведик Соломію, вихованку гуртка ткацтва «Веретенце» Центру 

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

(керівник – Ващак Оксана Іванівна); 

Медвецьку Єлизавету, вихованку гуртка ткацтва «Веретенце» Центру 

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

«Глинянські мотиви» (керівник – Ващак Оксана Іванівна); 
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Руднікову Анастасію, вихованку гуртка ткацтва «Веретенце» Центру 

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

кав’ярні» (керівник – Ващак Оксана Іванівна); 

Бирку Анну, вихованку гуртка ткацтва «Веретенце» Центру творчості 

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

(керівник – Ващак Оксана Іванівна); 

Медведик Соломію, вихованку гуртка ткацтва «Веретенце» Центру 

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

(керівник – Ващак Оксана Іванівна); 

Середу Вікторію, вихованку гуртка «Азбука крою та шиття» 

Великобагачанського будинку творчості дітей та юнацтва виконавчого комітету 

Великобагачанської селищної ради Полтавської області, за сценічний костюм 

«Сукня» (керівник – Вороненко Світлана Іванівна);  

Червону Олександру, вихованку гуртка «Hand made» Центру дитячої та 

юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району 

Полтавської області, за сценічний костюм «Леді Кава» (керівник – Шахман 

Юлія Миколаївна); 

Линюк Камілу, ученицю Гуменецького ліцею Гуменецької сільської ради 

Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, за сценічний костюм 

«Космея з ароматом кави» (керівник – Розумовська Лілія Миколаївна); 

Усік Іванну, вихованку гуртка «Живопис» Центру дитячої та юнацької 

творчості Гуменецької сільської ради Кам’янець-Подільського району 

Хмельницької області, за карнавальний костюм «Львівська панянка» (керівник 

– Бузюк Олена Валентинівна); 

Орел Дарину, вихованку гуртка «Smart папір» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи № 1» 

Дніпровської міської ради, за сценічний костюм «Дивовижа» (керівник – 

Панченко Наталія Михайлівна); 

Орел Макара, вихованця гуртка «Smart папір» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи № 1» 

Дніпровської міської ради, за сценічний костюм «Самурай» (керівник – 

Панченко Наталія Михайлівна); 

Хамелко Яну, вихованку студії образотворчого мистецтва «Мозаїка» 

Івано-Франківського міського центру дитячої та юнацької творчості, за 

сценічний костюм «Літературна муза» (керівник – Мельничук Наталія 

Микитівна); 

Степіну Єву, вихованку студії образотворчого мистецтва «Мозаїка» Івано-

Франківського міського центру дитячої та юнацької творчості, за сценічний 

костюм «Театральна муза» (керівник – Мельничук Наталія Микитівна); 

Алфімову Софію, Гаркушу Софію, вихованок студії «Easy English» 

комунального закладу «Станція юних техніків» Кам’янської міської ради, за 

сценічний костюм «Кава з молоком» (керівник – Бусаргіна Владислава 

Володимирівна); 

Руденко Вероніку, вихованку Дивненського ліцею Новотроїцької громади 
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Генічеського району Херсонської області, за сценічний костюм «Латте зі 

смаком малини» (керівник – Чекмарьова Марія Вікторівна); 

Мельниченко Катерину, вихованку гуртка «Казковий папір» Центру 

дитячої та юнацької творчості Іванківської селищної ради, за фрагменти 

костюма «Земля посміхається квітами» (керівник – Мельниченко Світлана 

Володимирівна);  

Павлощук Софію, вихованку гуртка «Феєрвек фантазій» Будинку 

творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької області, за 

сценічний костюм «Запах ароматної кави» (керівник – Міщук Ольга 

Олександрівна); 

Бухар Дарину, вихованку гуртка «Основи макіяжу» Будинку творчості 

дітей та юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької області, за 

сценічний костюм «Морозиво «Вишня в шоколаді» (керівник – Галазюк Ірина 

Леонідівна); 

Лахнову Анастасію, вихованку гуртка «Майстерня чудес» Будинку 

творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької області, за 

сценічний костюм «Кавова леді» (керівник – Славенська Софія Іванівна); 

Ніколаєву Ілану, ученицю Нетішинської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №1, за сценічний костюм «Ранкова кава» (керівник – Ніколаєва 

Олександра); 

Іонову Анну, Гордієнко Ольгу, вихованок гуртка «Паперопластика» 

Новобузького Центру позашкільної роботи дітей та юнацтва Баштанського 

району Миколаївської області, за театреалізований костюм «Аліса в країні 

чудес» (керівник – Мирошниченко Галина Іванівна); 

Барабанову Анну, вихованку гуртка «Крок до сцени» Новоушицького 

будинку дитячої творчості Новоушицької ОТГ Хмельницької області, за 

сценічний костюм «Прогулянка крізь роки і століття» (керівник – Карпова 

Наталя Сергіївна); 

Даценко Вікторію, вихованку гуртка «Креативне рукоділля» Оржицького 

Будинку дитячої та юнацької творчості Лубенського району Полтавської 

області, за сценічний костюм «Мавка лісова» (керівник – Твердохліб Світлана 

Олексіївна); 

Коваленко Валерію, ученицю Савинського ліцею Савинської селищної 

ради Ізюмського району Харківської області, за сценічний костюм «Квіткова 

феєрія з присмаком кави» (керівник – Івко Світлана Анатоліївна); 

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

Будинку творчості школярів Старосинявської селищної ради Хмельницького 

району Хмельницької області, за сценічний костюм «Аромат кави» (керівник – 

Миколаєць Марина Степанівна); 

Розгон Дар’ю, ученицю Циківської гімназії Гуменецької сільської ради 

Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, за карнавальний 

костюм «Ромашка» (керівник – Ткачук Олена Володимирівна); 

Костюк Яну, вихованку гуртка «Одяг та аксесуари» Будинку дитячої та 

юнацької творчості м. Червонограда, за карнавальний костюм «Львівська 
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паняночка» (керівник – Климочко Ольга Ігорівна); 

Куліш Софію, ученицю Шевченківського ліцею №1, вихованку 

Шевченківського БДЮТ Шевченківської селищної ради Куп’янського району 

Харківської області, за сценічний костюм «Кава з жасмином» (керівник - 

Ставрунова Альона Володимирівна); 

Ганабу Олександру, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Шепетівського міського центру дитячої та юнацької творчості, за сценічний 

костюм «Львівська панночка» (керівник – Антонюк Наталія Анатоліївна); 

Росомаху Анастасію, вихованку гуртка «Театр мод» Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Южноукраїнськ Миколаївська області, за карнавальний 

костюм «Пахне кава в твоїх руках» (керівник – Узунова Тетяна Олексіївна); 

Пальонко Софію, вихованку гуртка «Екодизайн» Старокостянтинівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за 

сценічний костюм «Я відкриваю двері в літо» (керівник – Пальонко). 

у старшій віковій категорії: 

Аврустамян Августіну, вихованку гуртка «Креативне рукоділля» 

Краснокутського центру дитячої та юнацької творчості Краснокутської 

селищної ради Богодухівського району Харківської області, за ансамбль з 

паперу «Кава зі Львова. Літо» (керівник – Рибка Ольга Миколаївна);  

Вовк Ангеліну, вихованку гуртка геометричного моделювання 

Комунального позашкільного навчального закладу освіти «Нікопольський 

міжшкільний центр трудового навчання та технічної творчості» 

Дніпропетровської області,  за карнавальний костюм «Володарка кави» 

(керівник –  Вергілес Людмила Григорівна); 

Козлову Аліну, Тараненко Анастасію, учениць Першотравенського ліцею 

№ 3 Першотравенської міської ради Синельниківського району 

Дніпропетровської області, за сценічний костюм «Лілія» (керівник –  Гольнєва 

Наталя Станіславівна); 

Бирку Христину, вихованку гуртка ткацтва «Веретенце» Центру творчості 

дітей та юнацтва Галичини м. Львова, за сценічний костюм «Вечірній Львів» 

(керівник –  Ващак Оксана Іванівна). 

1.3. Дипломом ІІІ ступеня Українського державного центру позашкільної 

освіти: 

 у молодшій віковій категорії: 

Богомаз Вікторію, вихованку гуртка «Паперопластика» Комунального 

закладу «Верхівцевський Будинок дітей та юнацтва» Верхівцевської міської 

ради Дніпропетровської області, за сценічний костюм «Диво квітка» (керівник 

– Богомаз Маргарита Володимирівна);  

Макарук Ірину, вихованку КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Корецької міської ради Рівненської області, за сценічний костюм «Панянка» 

(керівник – Якубович Тетяна Володимирівна); 

Мітленко Василину, вихованку драматичного гуртка «Сяйво» ЗЗСО 

«Писарівська гімназія» Павлоградського району Дніпропетровської області, за 

сценічний костюм «Квіткова галявина» (керівник - Ніколаєнко Валентина 
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Вікторівна); 

Рачук Марію, вихованку Неньковицького ліцею Зарічненської селищної 

ради Рівненської області,  за сценічний костюм «Легенда про лілію» (керівник -  

Нікитюк Наталя Віталіївна); 

Паучек Анастасію, ученицю Сахкамінської гімназії Гуменецької сільської 

ради Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, за сценічний 

костюм «Дівчинка з ароматом кави» (керівник – Сосула Ольга Антонівна); 

Поплавського Тимофія, вихованця КЗ «Солоницівський ліцей №1» 

Солоницівської селищної ради Харківської області, за сценічний костюм 

«Крокодил Монтік» (керівник – Бережний Микола Сергійович); 

Ільїну Ніку, вихованку КЗ «Солоницівський ліцей №1» Солоницівської 

селищної ради Харківської області, за сценічний костюм «Безе» (керівник – 

Онуфрієнко Анастасія В’ячеславівна); 

Матяш Ніку, вихованку КЗ «Солоницівський ліцей №1» Солоницівської 

селищної ради Харківської області, за сценічний костюм «Дивовижна троянда» 

(керівник – Матяш Ольга Юріївна); 

Демченко Софію, вихованку КЗ «Солоницівський ліцей №1» 

Солоницівської селищної ради Харківської області, за сценічний костюм 

«Королева бібліотеки» (керівник – Демченко Наталія Іванівна); 

Матуш Ксенію, Ганцаж Тадея, вихованців гуртка «Основи просторового 

моделювання» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини м. Львова,  за 

сценічний костюм «Два  автомобілі»  (керівник – Богдан Зоя Львівна); 

Матуш Ксенію, Салайдяк Вікторію, Дмитрак Катерину, вихованок гуртка 

«Основи просторового моделювання» Центру творчості дітей та юнацтва 

Галичини м. Львова, за сценічний костюм «Ніжна квітка» (керівник – Богдан 

Зоя Львівна); 

Дмитрак Катерину, Салаш Терезу, вихованок студії раннього естетичного 

виховання «Равлик» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини м. Львова, за 

сценічний костюм «Сонячний зайчик» (керівник – Богдан Зоя Львівна); 

Корж Софію, Тиртишну Ксенію, Погрібну Анну, вихованок студії 

раннього естетичного виховання «Равлик» Центру творчості дітей та юнацтва 

Галичини м. Львова, за сценічний костюм «Голуби під хмарами» (керівник – 

Богдан Зоя Львівна); 

Матуш Ксенію, Дмитрак Катерину, Стецуру Наталію, вихованок гуртка 

«Основи просторового моделювання» Центру творчості дітей та юнацтва 

Галичини м. Львова, за сценічний костюм «Літо» (керівник – Богдан Зоя 

Львівна); 

Дмитрієву Олександру, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, за фрагменти  костюма «Романтика у Львові» (керівник 

– Орєшина Тетяна Вікторівна). 

у середній віковій категорії: 

Мар'яніну Ліліану, ученицю Баговицького ліцею зі структурними 

підрозділами гімназії та початкової школи Слобідсько-Кульчієвецької сільської 
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ради Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, за сценічний 

костюм «Літня веселкова кава від Дністряночки» (керівник - Олійник Наталія 

Віталіївна); 

Борух Катерину, вихованку гуртка ткацтва «Веретенце» Центру творчості 

дітей та юнацтва Галичини м. Львова, за сценічний костюм «Червона Шапочка» 

(керівник – Ващак Оксана Іванівна); 

Бирку Анну, вихованку гуртка ткацтва «Веретенце» Центру творчості 

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

(керівник – Ващак Оксана Іванівна); 

Артемович Вікторію, вихованку гуртка ткацтва «Веретенце» Центру 

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

Погулянка» (керівник – Ващак Оксана Іванівна); 

Тарасенко Марію, вихованку гуртка ткацтва «Веретенце» Центру творчості 

дітей та юнацтва Галичини м. Львова, за сценічний костюм «Небесні зорі» 

(керівник – Ващак Оксана Іванівна);  

Артемович Вікторію, вихованку гуртка ткацтва «Веретенце» Центру 

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

«Бузковий» (керівник – Ващак Оксана Іванівна); 

Павлову Вероніку, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Комунального закладу «Верхівцевський будинок дітей та юнацтва» 

Верхівцевської міської ради Дніпропетровської області, за сценічний костюм 

«Літо з ароматом кави»  (керівник гуртка – Павлова Світлана Олександрівна); 

Бучасту Христину, ученицю Гвардійського навчально-виховного 

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

району Хмельницької області (керівник – Семенова Наталія Іванівна); 

Багрій Діану, ученицю Немичинецької загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Хмельницького району Хмельницької області, за сценічний 

капелюшок «Гармонія» (керівник – Кирнична Валентина Станіславівна); 

Коробчук Марію, ученицю загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів                 

м. Нетішина Хмельницької області, за сценічний костюм «Півонія» (керівник – 

Коробчук Діана Василівна); 

Михайлова Микиту, учня Нігинської загальноосвітньої школа І-ІІІ 

ступенів Гуменецької сільської ради Кам'янець-Подільського району 

Хмельницької області, за сценічний костюм «Загадковий король» (керівник – 

Білоус Світлана Тимофіївна); 

Калинюк Вікторію, ученицю Нігинської загальноосвітньої школа І-ІІІ 

ступенів Гуменецької сільської ради Кам'янець-Подільського району 

Хмельницької області, за сценічний костюм «Ніжний метелик» (керівник – 

Білоус Світлана Тимофіївна); 

Доброродню Ульяну,  вихованку гуртків «Оригамі» та «Паперопластика» 

Комунального позашкільного  навчального  закладу освіти «Нікопольський 

міжшкільний центр трудового навчання та технічної творчості»  

Дніпропетровської області, за сценічний костюм «Львівська кава» (керівник – 

Задорожна Наталія Іванівна); 
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Ситарук Вікторію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» НВК 

«СЗОШ, ліцей «Успіх» м. Славута Хмельницької області, за сценічний костюм 

«Весна» (керівник – Коробчук Олена Анатоліївна); 

Орєшину Софію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, за фрагменти костюма «Ніч у Львові» (керівник – 

Орєшина Тетяна Вікторівна); 

Опанасенко Катерину, Бикову Олександру, Ходжаніязову Анастасію,  

вихованок «Народного художнього колективу» «дизайн-студія «Палітра» КЗ 

Харківський Палац дитячої та юнацької творчості, за колекцію сценічних 

костюмів «Овочевий БУМ»: «Мадам Гарбузан», «Сіньйора Помідора», 

«Панянка Баклажанка» (керівник – Рідна Олена Миколаївна); 

Примича Артема, учня Чабельської гімназії Сарненського району 

Рівненської області, за сценічний костюм «Птаха-доля» (керівник – Примич 

Галина Михайлівна); 

Козленко Анастасію, ученицю Чорнухинського ліцею ім. Г.С. Сковороди 

Лубенського району Полтавської області, за композицію «Квітковий рай 

Львова» (керівник – Козленко Алла Віталіївна); 

Борсук Вероніку, ученицю Чорнухинського ліцею імені Г.С. Сковороди 

Чорнухинської селищної ради Полтавської області, за сценічний костюм 

«Яскрава півонія у вишуканому місті» (керівник – Борсук Вікторія Вікторівна); 

Качуровську Евеліну, вихованку АРТ-студії «Імпровіз» Грицівського 

закладу позашкільної освіти «Школа сприяння здоров’ю» Шепетівського 

району Хмельницької області, за модель «Літній костюм з ароматом кави» 

(керівник - Денесюк Людмила Василівна); 

Лехкоту Іванну, вихованку АРТ-студії «Імпровіз» Грицівського закладу 

позашкільної освіти «Школа сприяння здоров’ю» Шепетівського району 

Хмельницької області, за модель «Коктельна сукня» (керівник - Денесюк 

Людмила Василівна); 

Панасенко Вероніку, вихованку АРТ-студії «Імпровіз» Грицівського 

закладу позашкільної освіти «Школа сприяння здоров’ю» Шепетівського 

району Хмельницької області, за модель «Літній костюм з ароматом кави» 

(керівник - Денесюк Людмила Василівна); 

Воронову Олександру, Чарнюк Юлію, Вівчурко Каріну, вихованок гуртка 

«Виготовлення сувенірів» Хмельницького обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за карнавальний костюм «Літо у Львові» (керівник 

– Верстюк Валентина Іванівна). 

у старшій віковій категорії: 

Сисоєву Катерину, ученицю КЗ «Безм’ятежненський ліцей Шевченківської 

селищної ради» Харківської області, за сценічний костюм «Принцеса кави» 

(керівник – Сисоєва Наталія Іванівна); 

Черкашину Софію, вихованку гуртків «Художня кераміка», «Юні 

дизайнери» Комунального закладу «Харківська спеціальна школа №5» 

Харківської обласної ради, за сценічний костюм «Літня фантазія» (керівники – 
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Лупандіна Вікторія Миколаївна, Цвітлинська Марія Борисівна);  

Ергард Марію, вихованку гуртка «Технічне моделювання, дизайн, 

архітектура» Думанівської гімназії, Центру дитячої та юнацької творчості 

Гуменецької сільської ради Кам’янець-Подільського району Хмельницької 

області, за сценічний костюм «Політ метеликів» (керівник - Варварюк Алла 

Аліківна); 

Стринаду Олену, ученицю Кошелівського ліцею імені В.Ф. Ковальчука 

Заслучненської ОТГ Хмельницької області, за сценічний костюм «Українське 

етно» (керівник – Різдванецька Вікторія Леонідівна); 

Балюк Анастасію, ученицю Петрівського ліцею Наталинської сільської 

ради Красноградського району Харківської області, за карнавальний костюм 

«На побачення зі Львовом» (керівник — Тимченко Олена Іванівна). 

1.4. Дипломом учасника Українського державного центру позашкільної 

освіти: 

Лупак Марту, вихованку гуртка «Фітодизайн» Центру творчості дітей та 

юнацтва Галичини м. Львова, за сценічний костюм «Офіціантка в етнічному 

кафе» (керівник – Роміна Дада Борисівна); 

Садовіну Аліну, вихованку КЗ «Солоницівський ліцей №1» 

Солоницівської селищної ради Харківської області, за сценічний костюм 

«Зима» (керівник – Садовіна Ірина Михайлівна); 

Саєнка Владислава, вихованця КЗ «Солоницівський ліцей №1» 

Солоницівської селищної ради Харківської області, за сценічний костюм 

«Сніговий король» (керівник – Саєнко Ірина Миколаївна); 

Салтовського Глєба, вихованця КЗ «Солоницівський ліцей №1» 

Солоницівської селищної ради Харківської області, за сценічний костюм 

«Індіанець» (керівник – Салтовська Наталія Миколаївна); 

Недбало Ірину, вихованку гуртка «Художня вишивка» Вербського ліцею 

Рівненської області, за карнавальну маску (керівник – Сидорович Ольга 

Миколаївна); 

Андрощук Ангеліну, вихованку гуртка «Художня вишивка» Вербського 

ліцею Рівненської області, за пакувальний пакет (керівник – Сидорович Ольга 

Миколаївна); 

Матвєєву Богдану, вихованку гуртка «Оригамі» Центру дитячої та 

юнацької творчості Гуменецької сільської ради Хмельницької області, за 

сценічний костюм «Квіткова фантазія» (керівник – Швець Вікторія Валеріївна);  

Кантаревич Марину, вихованку гуртка «Оригамі» Центру дитячої та 

юнацької творчості Гуменецької сільської ради Хмельницької області, за 

сценічний костюм «Квіткова фантазія» (керівник – Швець Вікторія Валеріївна);  

Дубову Олександру, вихованку гуртка «Оригамі» Центру дитячої та 

юнацької творчості Гуменецької сільської ради Хмельницької області, за 

сценічний костюм «Квіткова фантазія» (керівник – Швець Вікторія Валеріївна);  

Вовкович Каріну, вихованку гуртка «Оригамі» Центру дитячої та юнацької 

творчості Гуменецької сільської ради Хмельницької області, за сценічний 

костюм «Квіткова фантазія» (керівник – Швець Вікторія Валеріївна);  
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Годованюк Дарину, вихованку гуртка «Оригамі» Центру дитячої та 

юнацької творчості Гуменецької сільської ради Хмельницької області, за 

сценічний костюм «Квіткова фантазія» (керівник – Швець Вікторія Валеріївна);  

Григоренко Крістіну, вихованку гуртка «Театр ідей» Центру дитячої та 

юнацької творчості Іванківської селищної ради Київської області, за фрагменти 

костюма «Стильне еко-етно» (керівник – Мельничук Аліна Русланівна);  

Репік Оксану, вихованку гуртка «Творча майстерня» Центру дитячої та 

юнацької творчості Іванківської селищної ради, за корону «Срібна красуня» 

(керівник – Ярошенко Людмила Анатоліївна);  

Рогачевську Юлію, Діяментович Вікторію, Верстюка Владислава, 

вихованців гуртка «Паперопластика» Комунального закладу «Ярмолинецький 

Будинок дитячої та юнацької творчості» Ярмолинецької селищної ради 

Хмельницької області, за карнавальний костюм «Кавовий Ельф» (керівник – 

Верстюк Валентина Іванівна). 

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Т.в.о. директора                                                                          Олена ПЕДОРЕНКО 

 


