
 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

(УДЦПО) 

 

Н А К А З  

 

 

21 квітня 2022 р.                                    м. Київ                                             № 04-01 

 

 

Про підсумки проведення 

Всеукраїнського відкритого 

фестивалю дитячої та юнацької 

творчості, присвяченого 

Всесвітньому Дню Землі 

 

 

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,                  

з 19 по 21 квітня 2022 року у місті Кропивницькому на базі комунального 

позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої 

та юнацької творчості» були підведені підсумки Всеукраїнського відкритого 

фестивалю дитячої та юнацької творчості, присвяченого Всесвітньому Дню 

Землі у форматі онлайн. Захід пройшов у трьох номінаціях: «Громадська думка», 

«Образотворче мистецтво», «Театральне мистецтво». 

        Участь у фестивалі взяли 800 учасників з 9 областей України, а саме: 

Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, 

Кіровоградської, Одеської, Рівненської та Хмельницької області. 

На підставі рішення журі 

 

  

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити дипломами, відповідних ступенів, Українського державного 

центру позашкільної освіти переможців фестивалю: 

1.1. У номінації «Громадська думка»: 

дипломом І ступеня: 
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команду «Вільшанці» Вільшанського центру дитячої та юнацької творчості 

Вільшанської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області, 

керівник Радова Тетяна Валентинівна. 

дипломом ІІ ступеня: 

команду «Юні журналісти» Центру дитячої та юнацької творчості 

Світловодської міської ради Кіровоградської області, керівники Маляренко 

Олександр Олександрович, Резнік Марія Сергіївна; 

команду «Учнівська спільнота «Varto» комунального закладу 

«Компаніївське навчально-виховне об'єднання» Компаніївської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області, керівники Ващенко Олена 

Анатоліївна, Придвір Наталія Олександрівна; 

команду «Школа лідерів» Бобринецького міського парламенту дітей 

комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Бобринецької 

міської ради Кропивницького району Кіровоградської області, керівник 

Скоропад Наталія Анатоліївна. 

дипломом ІІІ ступеня: 

команду «Бандерки» комунального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості Долинської міської ради» Кропивницького району Кіровоградської 

області, керівник Микитенко Світлана Анатоліївна; 

команду «ВАЖКіМ» парламенту дітей Петрівської територіальної громади 

Олександрійського району Кіровоградської області, керівник Дементьєва 

Наталія Василівна; 

команду «Євроклуб «Мрія» комунального закладу «Устинівський будинок 

дитячої та юнацької творчості» Устинівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області, керівник Пінчук Світлана Олександрівна; 

команду «Активна молодь» комунального закладу «Онуфріївський центр 

дитячої та юнацької творчості» Онуфріївської селищної ради Олександрійського 

району Кіровоградської області, керівник Салангіна Галина Іванівна. 

Тематичний напрямок «Сталий розвиток міст і громад» 

дипломом І ступеня: 

Балеву Наталію, Діжур Марію, представниць команди «Вільшанці» 

Вільшанського центру дитячої та юнацької творчості Вільшанської селищної 

ради Голованівського району Кіровоградської області, керівник Радова Тетяна 

Валентинівна. 

дипломом ІІ ступеня: 

Ляшенко Вікторію, Тюпу В’ячеславу, представниць учнівської спільноти 

«Varto» комунального закладу «Компаніївське навчально-виховне об'єднання» 

Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області,  

керівники Ващенко Олена Анатоліївна, Придвір Наталія Олександрівна. 

Тематичний напрямок «Розумна територія: моделюємо майбутнє» 

дипломом І ступеня: 

Гордієнко Яну, Дячук Анастасію, представниць команди «Активна молодь»  



3 

 

комунального закладу «Онуфріївський центр дитячої та юнацької творчості» 

Онуфріївської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської 

області, керівник Салангіна Галина Іванівна. 

дипломом ІІ ступеня: 

Кривушко Алісу, Телеуцу Марію, представниць команди  

Олександрійського парламенту дітей та молоді Центру дитячої і юнацької 

творчості ім. О. Шакала Олександрійського району Кіровоградської області, 

керівник Кошель Інна Григорівна. 

Тематичний напрямок «Громада, дружня до дітей та молоді. Практика та 

перспективи» 

дипломом І ступеня: 

Романову Дарію, Черниш Цвєтану, представниць команди «Бандерки» 

комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Долинської міської 

ради» Кропивницького району Кіровоградської області, керівник Микитенко 

Світлана Анатоліївна. 

дипломом ІІ ступеня: 

Лісовського Ростислава, Кривушко Алісу, представників команди 

Олександрійського парламенту дітей та молоді Центру дитячої і юнацької 

творчості ім. О. Шакала Олександрійського району Кіровоградської області, 

керівник Кошель Інна Григорівна. 

Конкурс «Інфографіка з презентація команди» 

дипломом І ступеня: 

команду «Вільшанці» Вільшанського центру дитячої та юнацької творчості 

Вільшанської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області, 

керівник Радова Тетяна Валентинівна. 

дипломом ІІ ступеня: 

команду «Школа лідерів» Бобринецького міського парламенту дітей 

комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Бобринецької 

міської ради Кропивницького району Кіровоградської області, керівник 

Скоропад Наталія Анатоліївна; 

команду «Бандерки» комунального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості Долинської міської ради» Кропивницького району Кіровоградської 

області, керівник Микитенко Світлана Анатоліївна. 

дипломом ІІІ ступеня: 

команду «ВАЖКіМ» парламенту дітей Петрівської територіальної громади 

Олександрійського району Кіровоградської області, керівник Дементьєва 

Наталія Василівна; 

команду «Лідери нового часу» Гуменецького ліцею Гуменецької сільської 

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

Вікторія Миколаївна; 

команду «Молодіжний актив» комунального закладу «Будинок дитячої 

творчості» Кетрисанівської сільської ради Кропивницького району 

Кіровоградської області, керівник Слободяник Олена Михайлівна. 

Конкурс проєктів «Розумна територія: моделюємо майбутнє» 
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дипломом І ступеня: 

команду «Юні журналісти» Центру дитячої та юнацької творчості 

Світловодської міської ради Кіровоградської області, керівники Маляренко 

Олександр Олександрович, Резнік Марія Сергіївна; 

команду «Вільшанці» Вільшанського центру дитячої та юнацької творчості 

Вільшанської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області, 

керівник Радова Тетяна Валентинівна. 

дипломом ІІ ступеня: 

учнівську спільноту «Varto» комунального закладу «Компаніївське 

навчально-виховне об'єднання» Компаніївської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області, керівники Ващенко Олена Анатоліївна, Придвір 

Наталія Олександрівна; 

команду «Школа лідерів» Бобринецького міського парламенту дітей 

комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Бобринецької 

міської ради Кропивницького району Кіровоградської області, керівник 

Скоропад Наталія Анатоліївна. 

Конкурс «Громада дружня до дітей та молоді. Практика та перспективи» 

дипломом І ступеня: 

команду «Вільшанці» Вільшанського центру дитячої та юнацької творчості 

Вільшанської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області, 

керівник Радова Тетяна Валентинівна. 

дипломом ІІ ступеня: 

команду «ВАЖКіМ» парламенту дітей Петрівської територіальної громади 

Олександрійського району Кіровоградської області, керівник Дементьєва 

Наталія Василівна. 

Конкурс «Smart city «Моделюємо майбутнє» 

дипломом І ступеня: 

команду «Юні журналісти» Центру дитячої та юнацької творчості 

Світловодської міської ради Кіровоградської області, керівники Маляренко 

Олександр Олександрович, Резнік Марія Сергіївна. 

дипломом ІІ ступеня: 

команду євроклубу «Мрія» комунального закладу «Устинівський будинок 

дитячої та юнацької творчості» Устинівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області, керівник Пінчук Світлана Олександрівна; 

команду «Активна молодь» комунального закладу «Онуфріївський центр 

дитячої та юнацької творчості» Онуфріївської селищної ради Олександрійського 

району Кіровоградської області, керівник Салангіна Галина Іванівна. 

дипломом ІІІ ступеня: 

команду «Бандерки» комунального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості Долинської міської ради» Кропивницького району Кіровоградської 

області, керівник Микитенко Світлана Анатоліївна; 

команду євроклубу «Євромандри» комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти» Дмитрівської сільської ради Кропивницького району 

Кіровоградської області, керівник Зарецька Анастасія Валеріївна; 
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команду Олександрійського парламенту дітей та молоді Центру дитячої і 

юнацької творчості ім. О. Шакала Олександрійського району Кіровоградської 

області, керівник Кошель Інна Григорівна. 

Конкурс «Скрайбінг «Громада, дружня до дітей та молоді» 

дипломом І ступеня: 

команду «Вільшанці» Вільшанського центру дитячої та юнацької творчості 

Вільшанської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області, 

керівник Радова Тетяна Валентинівна; 

команду «ВАЖКіМ» парламенту дітей Петрівської територіальної громади 

Олександрійського району Кіровоградської області, керівник Дементьєва 

Наталія Василівна; 

команду євроклубу «Мрія» комунального закладу «Устинівський будинок 

дитячої та юнацької творчості» Устинівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області, керівник Пінчук Світлана Олександрівна. 

дипломом ІІ ступеня: 

учнівську спільноту «Varto» комунального закладу «Компаніївське 

навчально-виховне об'єднання» Компаніївської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області, керівники Ващенко Олена Анатоліївна, Придвір 

Наталія Олександрівна; 

команду «Юні журналісти» Центру дитячої та юнацької творчості 

Світловодської міської ради Кіровоградської області, керівники Маляренко 

Олександр Олександрович, Резнік Марія Сергіївна; 

команду «Бандерки» комунального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості Долинської міської ради» Кропивницького району Кіровоградської 

області, керівник Микитенко Світлана Анатоліївна. 

дипломом ІІІ ступеня: 

команду «Лідери нового часу» Гуменецького ліцею Гуменецької сільської 

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

Вікторія Миколаївна. 

Квіз на платформі Kahoot «Сталий розвиток міст та громад» 

дипломом І ступеня: 

Нездвецьку Юлію, учасницю команди «Вільшанці» Вільшанського центру 

дитячої та юнацької творчості Вільшанської селищної ради Голованівського 

району Кіровоградської області, керівник Радова Тетяна Валентинівна. 

дипломом ІІ ступеня: 

Сушко Руслану, учасницю команди «Молодіжний актив» комунального 

закладу «Будинок дитячої творчості» Кетрисанівської сільської ради 

Кропивницького району Кіровоградської області, керівник Слободяник Олена 

Михайлівна; 

Дементьєву Жанну, учасницю команди «ВАЖКіМ» парламенту дітей 

Петрівської територіальної громади Олександрійського району Кіровоградської 

області, керівник Дементьєва Наталія Василівна. 

дипломом ІІІ ступеня: 
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Мурашко Аліну, учасницю команди «Вільшанці» Вільшанського центру 

дитячої та юнацької творчості Вільшанської селищної ради Голованівського 

району Кіровоградської області, керівник Радова Тетяна Валентинівна; 

Дюкову Анастасію, учасницю євроклубу «Мрія» комунального закладу 

«Устинівський будинок дитячої та юнацької творчості» Устинівської селищної 

ради Кропивницького району Кіровоградської області, керівник Пінчук Світлана 

Олександрівна; 

Мандебуру Єлизавету, учасницю команди «Лідери нового часу» 

Гуменецького ліцею Гуменецької сільської ради Кам’янець-Подільського 

району Хмельницької області, керівник Чапай Вікторія Миколаївна. 

Конкурс «Погляд: акценти фестивального дня очима учасників» 

переможець конкурсу:  

Тюпа В’ячеслава, представниця учнівської спільноти «Varto» комунального 

закладу «Компаніївське навчально-виховне об'єднання» Компаніївської 

селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, керівники 

Ващенко Олена Анатоліївна, Придвір Наталія Олександрівна; 

Балева Наталія, представниця команди «Вільшанці» Вільшанського центру 

дитячої та юнацької творчості Вільшанської селищної ради Голованівського 

району Кіровоградської області, керівник Радова Тетяна Валентинівна;  

Сушко Руслана, представниця команди «Молодіжний актив» комунального 

закладу «Будинок дитячої творчості» Кетрисанівської сільської ради 

Кропивницького району Кіровоградської області, керівник Слободяник Олена 

Михайлівна. 

 

1.2. У номінації «Образотворче мистецтво»: 

у середній віковій категорії: 

дипломом Гран-прі: 

Бурдейну Олександру, вихованку гуртка «Живопис» Будинку творчості 

дітей та юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької області, за роботу 

«Екологічна Катастрофа», керівник Федотова Галина Анатоліївна. 

дипломом І ступеня: 

Нестерук Анастасію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» «Центру 

музично-естетичної освіти школярів» Берестечківської міської ради Волинської 

області, за роботу «Моя Земля», керівник Швецова Анна-Вікторія Ярославівна; 

Бреус Тетяну, вихованку студії образотворчого мистецтва «I.am.Art!» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи 

№1» Дніпровської міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Вітряки - 

краса та екологічність», керівник Трошина Ганна Сергіївна; 

Якубовську Анджеліну, ученицю Криворізької загальноосвітньої школи                

І-ІІІ ступенів № 61 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за 

роботу «Не будь байдужим до свого майбутнього!», керівник Полівчук Юлія 

Леонідівна; 

Хоменка Романа, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» Центру 

дитячої та юнацької творчості ім. О. Шакала Олександрійського району 
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Кіровоградської області, за роботу «Хочу жити в світі, де немає війни», керівник 

Литвиненко Катерина Ігорівна; 

Горбенка Микиту, вихованця «Народного художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва «Соняшник» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості», за роботу «Який світ залишим нашим нащадкам», керівник 

Гончаренко Ірина Володимирівна. 

дипломом ІІ ступеня: 

Булгакова Романа, вихованця гуртка «Чарівний пензлик» Комунального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Бобринецької міської ради 

Кіровоградської області, за роботу «З вірою в щасливе майбутнє», керівник 

Демецька Олена Станіславівна; 

Голуб Елеонору, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Писанка» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний 

центр дитячої та юнацької творчості», за роботу «Легені планети Земля», 

керівник Стороженко Світлана Василівна; 

Левусь Христину, вихованку гуртка «Художнє мистецтво» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, за роботу «Ми переможемо! Все відбудуємо!», керівник 

Семенюк Тетяна Вікторівна;  

Шарапова Олександра, вихованця школи образотворчих мистецтв 

«Суцвіття» Комунального позашкільного навчального закладу «Центр 

позашкільної роботи №1» Дніпровської міської ради Дніпропетровської області,  

за роботу «Мрія про майбутнє», керівник Скульська Тетяна Олександрівна; 

Cедлярову Олександру, вихованку гуртка «Чарівні візерунки» Центру 

дитячої та юнацької творчості «ЗОРІТ» Новоукраїнської міської ради 

Кіровоградської області, за роботу «Наше майбутнє у наших руках», керівник 

Нероба Світлана Анатоліївна;  

Дудку Дар'ю, вихованку школи образотворчих мистецтв «Суцвіття» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи 

№1» Дніпровської міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Ненько 

моя рідна», керівник Скульська Тетяна Олександрівна; 

Лукасевич Наталію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Комунального закладу «Компаніївський центр дитячої та юнацької творчості»  

Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, 

за роботу «Процвітай моя рідна!», керівник Непрозвана Інна Миколаївна; 

Задорожну Таїсію, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва «Соняшник» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості», за роботу «Україна, що птах Фенікс...», керівник Гончаренко Ірина 

Володимирівна; 

Пензякову Валерію, вихованку гуртка «Веселка» Комунального закладу 

«Злинський ліцей» Злинської сільської ради Новоукраїнського району 
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Кіровоградської області, за роботу «Чарівна парасолька», керівник Познякова 

Тетяна Олександрівна; 

Колькову Анастасію, вихованку гуртка «Майстерня чудес» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, за роботу «Янгол світла на сторожі рідної землі», 

керівник Кучерук Алла Броніславівна; 

Бабича Захара, вихованця гуртка живопису Центру дитячої та юнацької 

творчості Світловодської міської ради Кіровоградської області, за роботу 

«Відновлення ЧАЕС», керівник Бойчук Наталія Миколаївна. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Мирончук Катерину, вихованку гуртка «Зелена планета» Крупецького 

ліцею Крупецької сільської ради Дубенського району Рівненської області, за 

роботу «Майбутнє в наших руках», керівник Жаборинська Вікторія Миколаївна; 

Попову Аріну, вихованку гуртка «Живопис» Будинку творчості дітей та 

юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької області, за роботу «Біль 

землі», керівник Федотова Галина АнатоліЇвна; 

Стефанишин Ірину, вихованку гуртка ремесел та бісероплетіння «Декор» 

Івано-Франківського міського центру дитячої та юнацької творчості Івано-

Франківської міської ради Івано-Франківської області, за роботу «Дерева легені 

Землі», керівник Петренко Світлана Василівна; 

Григорчука Павла, вихованця гуртка «Художнє мистецтво» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, за роботу «Дівчата не хочуть втрачати, тому подають 

набої, Тому одягають халати, і вчаться тримати зброю!», керівник Семенюк 

Тетяна Вікторівна; 

Вихрист Сніжану, вихованку гуртка «Мистецтво краси» Комунального 

закладу «Будинок дитячої творчості» Кетрисанівської сільської ради 

Кропивницького району Кіровоградської області, за роботу «Захистимо свою 

планету», керівник Рибачук Маргарита Романівна; 

Москалюк Катерину, вихованку гуртка «Ткацтво» Кам'янець-Подільського 

Центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу 

«Кам'янець-Подільський», керівник  Степанюк Юлія Анатоліївна; 

Кучер Єлизавету, вихованку Зразкової художньої студії декоративно-

прикладного мистецтва «Макраме» Старокостянтинівського міського центру 

дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «Ми 

переможемо! Ми не зламаємось! Ми з Україною! Ми підіймаємось!», керівник 

Муляр Оксана Володимирівна; 

Левусь Христину, вихованку гуртка «Художнє мистецтво» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, за роботу «Моє місто- завжди буде вільне і щасливе», 

керівник Семенюк Тетяна Вікторівна; 

Ганзяка Євгена, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» 

Комплексного багатопрофільного закладу позашкільної освіти «Будинок 
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творчості дітей та юнацтва» Деражнянської міської ради Хмельницької області, 

за роботу «Моя люба земля», керівник Рудзік Олександр Йосипович; 

Коваль Оксану, вихованку студії образотворчого мистецтва «Юні 

похітонівці» Суботцівського центру дитячої та юнацької творчості 

Суботцівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області, 

за роботу «Птах надії», керівник Ребедайло Василь Іванович; 

Безуглу Анну, вихованку гуртка «Барвисте сяйво» Центру дитячої та 

юнацької творчості Світловодської міської ради Кіровоградської області, за 

роботу «Україні бути!», керівник Батура Альона Анатоліївна; 

Роїк Дар'ю, вихованку гуртка  «Фантазія» Комунального закладу 

«Компаніївський центр дитячої та юнацької творчості» Компаніївської селищної 

ради Кропивницького району Кіровоградської області, за роботу «Час змінює 

все», керівник Роїк Наталія Миколаївна; 

Холода Вадима, вихованця гуртка живопису Центру дитячої та юнацької 

творчості Світловодської міської ради Кіровоградської області, за роботу «Чисте 

повітря для мого друга», керівник Бойчук Наталя Миколаївна; 

Бондарчук Софію, вихованку Зразкового художнього гуртка 

«Писанкарство» Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької 

творчості Хмельницької області, за роботу «Янгол миру», керівник Шлапак 

Тетяна Анатоліївна. 

у старшій віковій категорії: 

дипломом Гран-прі: 

Чорномор Сніжану, вихованку Комунального закладу «Онуфріївський 

центр дитячої та юнацької творчості» Онуфріївської селищної ради 

Олександрійського району Кіровоградської області, за роботу «Відбудуємо міста 

нашої України», керівник Бондаренко Сергій Миколайович. 

дипломом І ступеня: 

Лабяк Софію, вихованку студії образотворчого мистецтва «Мозаїка» Івано-

Франківського міського центру дитячої та юнацької творчості Івано-

Франківської міської ради Івано-Франківської області, за роботу «Мій рідний 

козацький край, Карпатські полонини», керівник Олексів Надія Зіновіївна; 

Бардиша Євгена, вихованця Комунального закладу «Новгородківський 

будинок дитячої та юнацької творчості» Кропивницького району 

Кіровоградської області, за роботу «Моє селище», керівник Бондаренко Ірина 

Володимирівна; 

Іванченко Дарину, вихованку гуртка «ArtZapusk» Комунального закладу 

«Центр культури та дозвілля» Бобринецької міської ради Кіровоградської 

області, за роботу «Земля - наш дім», керівник Рибачук Маргарита Романівна; 

Гайдук Дарину, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 

Світловодської міської ради Кіровоградської області, за роботу «Обережно, 

люди», керівник Поліщук Олена Григорівна; 

Подкопаєву Анну, вихованку гуртка «Веселка» Комунального закладу 

«Злинський ліцей» Злинської сільської ради Новоукраїнського району 
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Кіровоградської області, за роботу «Переглядаючи Мунка», керівник Познякова 

Тетяна Олександрівна; 

Кувикіну Вікторію, вихованку гуртка «Природа і творчість» Комунального 

закладу «Міський Центр дитячої творчості» м. Білгорода-Дністровського 

Одеської області, за роботу «Щедрість моєї землі», керівник Ексаревська Ніна 

Вікторівна. 

дипломом ІІ ступеня: 

Прокіпчук Валерію, вихованку студії образотворчого мистецтва «Мозаїка» 

Івано-Франківського міського центру дитячої та юнацької творчості Івано-

Франківської міської ради Івано-Франківської області, за роботу «Моє любе, 

миле село», керівник Олексів Надія Зіновіївна; 

Федоськову Володимиру, вихованку гуртка «Art-студія» Помічнянського 

Центру дитячої та юнацької творчості Новоукраїнського району Кіровоградської 

області, за роботу «Голодом морена, але непокорена. Най звучить над Дніпром 

твоя пісня солов'я», керівник Міц Тетяна Леонідівна; 

Васюніну Вероніку, вихованку гуртка «Кольорова палітра» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи №1» 

Дніпровської міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Гірські 

полонини», керівник Омельницкий Ігор Михайлович; 

Фабинюк Дарину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості, за 

роботу «Корова кольорова паслася на лугу», керівник Зозулюк Володимир 

Іванович; 

Кузенко Єлизавету, вихованку школи образотворчих мистецтв «Суцвіття» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи 

№1» Дніпровської міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Медична 

стража мого міста», керівник Скульска Тетяна Олександрівна; 

Крутиголову Карину, вихованку гуртка «Art-студія» Помічнянського 

Центру дитячої та юнацької творчості Новоукраїнського району Кіровоградської 

області, за роботу «Ні! Я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не 

вмирає!», керівник Міц Тетяна Леонідівна; 

Кукурудзяк Тетяну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Кам'янець-Подільського Центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької 

області, за роботу «Святиня», керівник Мельник Христина Володимирівна; 

Дементьєву Жанну, вихованку гуртка «Фотоаматор» Комунального закладу 

«Петрівський центр дитячої та юнацької творчості» Петрівської селищної ради 

Олександрійського району Кіровоградської області, за роботу «Моє еко-місто», 

керівник Стець Катерина Дмитрівна. 

дипломом ІІІ ступеня:  

Цап Любов, вихованку гуртка «Робимо своїми руками» Щедрогірського 

ліцею Забродівської сільської ради Волинської області, за роботу «Моя Волинь», 

керівник Оксентюк Тетяна Степанівна; 

Васюніну Вероніку, вихованку гуртка «Кольорова палітра» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи №1» 
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Дніпровської міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Мирне небо 

України», керівник Омельницкий Ігор Михайлович; 

Пліс Ладу, вихованку гуртка «Кольорова палітра» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи №1» 

Дніпровської міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Пейзаж з 

кульбабами», керівник Омельницкий Ігор Михайлович; 

Горностаєва Владислава, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» 

Центру дитячої та юнацької творчості ім. О. Шакала Олександрійського району 

Кіровоградської області, за роботу «Вільна країна Україна», керівник 

Литвиненко Катерина Ігорівна; 

Гебеша Максима, вихованця «Зразкового художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва ім. Золтана Баконія, гуртка «Таємниці пензля» 

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

роботу «Врятуємо нашу землю!», керівник Стецюк Анастасія Павлівна; 

Ігнатенко Олену, вихованку гуртка «Лідер» Комунального закладу 

«Устинівський Будинок дитячої та юнацької творчості» Устинівської селищної 

ради Кропивницького району Кіровоградської області, за роботу «Захисниця», 

керівник Подолюк Анна Ігорівна; 

Сковороду Анну, здобувачку освіти Комунального закладу загальної 

середньої освіти «Радомишльський ліцей Боратинської сільської ради» 

Волинської області, за роботу «Це наша планета - де земля кожного! Збережемо 

її для себе!», керівник Сковорода Алла Володимирівна. 

 

1.3. У номінації «Театральне мистецтво»: 

дипломом Гран-прі: 

«Народний художній колектив» театр-студію «Маска», «Народний 

художній колектив» студію сучасної дитячої естрадної пісні «Вікторія» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський 

обласний центр дитячої та юнацької творчості», керівники Фільченкова Надія 

Олексіївна, Гаваза Вікторія Степанівна, режисер-постановник Валуйко Інна 

Вікторівна. 

у молодшій віковій категорії: 

дипломом I ступеня: 

Соловей Мілану, вихованку гуртка культури мови та спілкування 

«Дивограй» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва , керівник 

Філіпчук Любов Іванівна. 

дипломом IІ ступеня: 

«Зразковий художній колектив» театральну студію «Фора» Будинку 

дитячої творчості м. Славута Хмельницької області, керівники Приймак 

Тамара Яківна, Рибіцька Світлана Іванівна; 

Бородінову Софію, вихованку гуртка «Театральне мистецтво» 

Комунального закладу «Онуфріївський центр дитячої та юнацької творчості» 

Олександрійського району Кіровоградської області, керівник Єрьоміна Інна 

Іванівна; 
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Дитячий театральний колектив «Натхнення» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Палац творчості дітей та юнацтва» 

Дніпровської міської ради Дніпропетровської області, керівник Маньковська 

Олександра Сергіївна; 

Павловського Володимира, вихованця «Зразкового художнього 

колективу» «Культура мови і спілкування» Старокостянтинівського міського 

центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник 

Дітковська Людмила Олександрівна. 

дипломом IІІ ступеня: 

гурток «Театр веселих ляльок» Центру дитячої та юнацької творчості 

імені О.Шакала Олександрійської міської ради Кіровоградської області, 

керівник Гажала Юлія Іллівна; 

Алємаскіну Ірину, вихованку гуртка «Літературне читання» 

Комунального закладу «Будинок дитячої творчості» Кам`янської міської ради 

Дніпропетровської області, керівник Штефан Світлана Миколаївна; 

колектив «Колібрі» Опорного комунального закладу загальної середньої 

освіти «Орієнтир» Петро-Михайлівської сільської ради Запорізького району 

Запорізької області, керівник Рижа Олена Миколаївна; 

Старостіна Іллю, вихованця гуртка «Літературне читання» Комунального 

закладу «Будинок дитячої творчості» Кам`янської міської ради 

Дніпропетровської області, керівник Штефан Світлана Миколаївна; 

 гурток Театр мод «Адамант» Комунального позашкільного навчального 

закладу «Центр художньо-естетичної творчості дітей та юнацтва «Орфей» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівники Семенова 

Юлія Григорівна, Хілько Анастасія Володимирівна, Трачук Ксенія 

Олександрівна. 

у середній віковій категорії: 

дипломом I ступеня: 

«Народний художній колектив» Театр моди «Дебют» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної освіти «Зміна» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівник Ширшова 

Тетяна Тарасівна; 

гурток «Ляльковий театр «Буратіно» Комунального закладу «Будинок 

дитячої творчості» Кам`янської міської ради Дніпропетровської області, 

керівник Макарова Наталія Юхимівна; 

Мороз Владу, вихованку гуртка «Літературна творчість» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник Дітковська Людмила Олександрівна. 

дипломом IІ ступеня: 

Конопльову Анну, вихованку гуртка «Культура мови та спілкування» 

Центру науково-технічної, дитячої та юнацької творчості Рахівської міської 

ради Закарпатської області, керівник Козуряк Тетяна Василівна; 
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гурток «Театральна студія «Дзеркало» Побузького центру дитячої та 

юнацької творчості Побузької селищної ради Голованівського району 

Кіровоградської області, керівник Трубіна Зінаїда Дмитрівна; 

Ляльковий театр «Веселка» Сахкамінської гімназії (зі структурним 

підрозділом початкова школа) Гуменецької сільської ради Кам’янець-

Подільського району Хмельницької області, керівник Заплітна Тетяна 

Георгіївна; 

Зразковий художній ляльковий театр-студію Старокостянтинівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області , 

керівник Старкова Ірина Борисівна; 

Ляльковий театр «Перлинка» Центру дитячої та юнацької творчості 

«ЗОРІТ» Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області, керівник 

Карбан Світлана Володимирівна. 

дипломом IІІ ступеня: 

Петровці Вікторію, вихованку гуртка «Культура мови та спілкування» 

Центру науково-технічної, дитячої та юнацької творчості Рахівської міської 

ради Закарпатської області, керівник Козуряк Тетяна Василівна; 

ART-платформу «Спадок» Опорного комунального навчального закладу 

«Лозуватська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка» 

Лозуватської сільської ради Дніпропетровської області, керівник Тимофієв 

Артем Валерійович; 

Павлову Марію, вихованку гуртка «Літературне читання» Комунального 

закладу «Будинок дитячої творчості» Кам`янської міської ради 

Дніпропетровської області, керівник Штефан Світлана Миколаївна; 

Журавель Мирославу, Червону Вікторію, вихованок колективу «Плеяда» 

Комунального закладу «Новгородківський будинок дитячої та юнацької 

творчості» Кіровоградської області, керівник Анісевич Оксана Миколаївна. 

у старшій віковій категорії: 

дипломом I ступеня: 

Зразковий драматичний гурток «Мельпомена» Кам’янець – Подільського 

центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник 

Суханова Людмила Олександрівна; 

Мунтян Тетяну, вихованку секції МАН «Фольклористика» 

Новомиргородського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Новомиргородської міської ради Кіровоградської області, керівник Чміленко 

Світлана Олександрівна; 

гурток «Театральне мистецтво» Старокостянтинівського міського центру 

дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник Марчук Тетяна 

Феліксівна. 

дипломом IІ ступеня: 

Томайли Каріна, вихованку Зразкової музично-драматичної студії 

«Теремок» Комунального закладу «Міський Центр дитячої творчості»                           

м. Білгорода-Дністровського Одеської області, керівник Поцелуєва Валентина 

Григорівна; 
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Андрішко Анастасію, вихованку хореографічного гуртка «СМАЙЛ» 

Комунального закладу «Інгульське навчально-виховне обєднання «Інгульська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Устинівської селищної ради 

Кіровоградської області, керівник Довгенко Емілія Костянтинівна; 

гурток «Літературна творчість» Старокостянтинівського міського центру 

дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник Дітковська 

Людмила Олександрівна; 

Літературний гурток «Мистецтво слова» Комунального закладу 

«Петрівський центр дитячої та юнацької творчості» Петрівської селищної 

ради Олександрійського району Кіровоградської області, керівник Мисік 

Оксана Миколаївна; 

Ляльковий театр «Лялькова феєрія» Нетішинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №4 Нетішинської міської ради Хмельницької області , 

керівник Тетяна Олександрівна Гапонюк. 

дипломом IІІ ступеня: 

Казака Валерія, вихованця Зразкової музично-драматичної студії 

«Теремок» Комунального закладу «Міський Центр дитячої творчості»                          

м. Білгорода-Дністровського Одеської області, керівник Поцелуєва Валентина 

Григорівна; 

Поступальського Олександра, вихованця гуртка «Лідер» 

Благовіщенського центру дитячої та юнацької творчості при Новоселицькому 

закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Благовіщенської міської ради 

Голованівського району Кіровоградської області, керівник Поступальська 

Наталія Микитівна. 

у змішаній віковій категорії: 

дипломом I ступеня: 

Студію юних моделей, театр моди «Міх models» Комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання №32 «Спеціалізована загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів, позашкільний центр «Школа мистецтв» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області», керівник Рудковська Олена Ігорівна, 

постановник Тодосієва Юлія Олександрівна; 

«Зразковий художній колектив» театральну студію «Фора» Будинку 

дитячої творчості м. Славута Хмельницької області, керівники Приймак 

Тамара Яківна, Рибіцька Світлана Іванівна; 

драматичний гурток «Щедрогайці» Щедрогірського ліцею Забродівської 

сільської ради Ковельського району Волинської області, керівник Омелянчук 

Тетяна Мокіївна; 

«Народний художній колектив» театральну студію «Інженю» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної 

роботи №1» Дніпровської міської ради Дніпропетровської області, керівник 

Прасула Валентина Миколаївна. 

дипломом IІ ступеня: 

Дитячий театральний колектив «Натхнення» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Палац творчості дітей та юнацтва» 
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Дніпровської міської ради Дніпропетровської області, керівник Маньковська 

Олександра Сергіївна; 

Зразковий колектив «Ровесник» Созонівського ліцею 

Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської 

області, керівник Іванко Валентина Семенівна; 

Театр мод «Графіті» Комунального позашкільного навчального закладу 

«Центр позашкільної роботи 1» Дніпровської міської ради Дніпропетровської 

області, керівник Рибенок Наталія Вікторівна; 

гурток «Театральне мистецтво» Старокостянтинівського міського центру 

дитячої та юнацької творчості Староконстянтинівської міської ради 

Хмельницької області, керівник Марчук Тетяна Феліксівна; 

Театр моди «Секрет» позашкільного навчального закладу «Центр дитячої 

та юнацької творчості Шевченківського району» Запорізької міської ради 

Запорізької області, керівник Стринадкіна Світлана Олександрівна, 

постановник Стринадкіна Альона Олександрівна; 

Молодіжний центр моди «Твій стиль» Закарпатського обласного палацу 

дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН», керівник Сойнова Маргарита 

Борисівна. 

дипломом IІІ ступеня: 

Студію пантоміми «Енергія-мім» Закарпатського обласного палацу 

дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН», керівник  Шайбнер Марина 

Дмитрівна; 

Фольклорно-етнографічний гурток Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості Долинської міської ради» Кіровоградської 

області, керівник Добош Наталія Іллівна; 

Драматичний гурток «Прем'єра» Комунального закладу «Центр дитячої 

та юнацької творчості Долинської міської ради» Кіровоградської області, 

керівник Добош Наталія Іллівна. 

 

2. Оголосити подяку Українського державного центру позашкільної освіти: 

2.1. За високий рівень підготовки переможців Всеукраїнського відкритого 

фестивалю дитячої та юнацької творчості, присвяченого Всесвітньому Дню 

Землі: 

 номінація «Образотворче мистецтво» 

Федотовій Галині Анатоліївні, керівнику гуртка «Живопис» Будинку 

творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької області; 

Швецовій Анні-Вікторії Ярославівні, керівнику гуртка «Образотворче 

мистецтво» «Центру музично-естетичної освіти школярів» Берестечківської 

міської ради Волинської області; 

Трошиній Ганні Сергіївні, керівнику студії образотворчого мистецтва 

«I.am.Art!» Комунального позашкільного навчального закладу «Центр 

позашкільної роботи №1» Дніпровської міської ради Дніпропетровської області; 
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Литвиненко Катерині Ігорівні, керівнику гуртка «Образотворче мистецтво» 

Центру дитячої та юнацької творчості ім. О. Шакала Олександрійської міської 

ради Кіровоградської області; 

Гончаренко Ірині Володимирівні, керівнику «Народного художнього 

колективу» студії образотворчого мистецтва «Соняшник» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої 

та юнацької творчості»; 

Демецькій Олені Станіславівні, керівнику гуртка «Чарівний пензлик» 

Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Бобринецької 

міської ради Кіровоградської області; 

Стороженко Світлані Василівні, керівнику «Народного художнього 

колективу» студії образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва 

«Писанка» Комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський 

обласний центр дитячої та юнацької творчості»; 

Семенюк Тетяні Вікторівні, керівнику гуртка «Художнє мистецтво» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області; 

Скульській Тетяні Олександрівні, керівнику школи образотворчих мистецтв 

«Суцвіття» Комунального позашкільного навчального закладу «Центр 

позашкільної роботи №1» Дніпровської міської ради Дніпропетровської області; 

Неробі Світлані Анатоліївні, керівнику гуртка «Чарівні візерунки» Центру 

дитячої та юнацької творчості «ЗОРІТ» Новоукраїнської міської ради 

Кіровоградської області; 

Непрозваній Інні Миколаївні, керівнику гуртка «Образотворче мистецтво» 

Комунального закладу «Компаніївський центр дитячої та юнацької творчості» 

Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області; 

Позняковій Тетяні Олександрівні, керівнику гуртка «Веселка» 

Комунального закладу «Злинський ліцей» Злинської сільської ради 

Новоукраїнського району Кіровоградської області; 

Кучерук Аллі Броніславівні, керівнику  гуртка «Майстерня чудес» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області; 

Бойчук Наталі Миколаївні, керівнику гуртка живопису Центру дитячої та 

юнацької творчості Світловодської міської ради Кіровоградської області; 

Жаборинській Вікторії Миколаївні, керівнику гуртка «Зелена планета» 

Крупецького ліцею Крупецької сільської ради Дубенського району Рівненської 

області; 

Петренко Світлані Василівні, керівнику гуртка ремесел та бісероплетіння 

«Декор» Івано-Франківського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області; 

Рибачук Маргариті Романівні, керівнику гуртка «Мистецтво краси» 

Комунального закладу «Будинок дитячої творчості» Кетрисанівської сільської 

ради Кропивницького району Кіровоградської області; 
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Муляр Оксані Володимирівні, керівнику Зразкової художньої студії 

декоративно-прикладного мистецтва «Макраме» Старокостянтинівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області; 

Рудзіку Олександру Йосиповичу, керівнику гуртка «Образотворче 

мистецтво» Комплексного багатопрофільного закладу позашкільної освіти 

«Будинок творчості дітей та юнацтва» Деражнянської міської ради 

Хмельницької області; 

Батурі Альоні Анатоліївні, керівнику гуртка «Барвисте сяйво» Центру 

дитячої та юнацької творчості Світловодської міської ради Кіровоградської 

області; 

Роїк Наталії Миколаївні, керівнику гуртка «Фантазія» Комунального 

закладу «Компаніївський центр дитячої та юнацької творчості» Компаніївської 

селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області; 

Шлапак Тетяні Анатоліївні, керівнику Зразкового художнього гуртка 

«Писанкарство» Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької 

творчості; 

Бондаренку Сергію Миколайовичу, педагогу Комунального закладу 

«Онуфріївський центр дитячої та юнацької творчості» Онуфріївської селищної 

ради Олександрійського району Кіровоградської області; 

Олексів Надії Зіновіївні, керівнику студії образотворчого мистецтва 

«Мозаїка» Івано-Франківського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області; 

Бондаренко Ірині Володимирівні, керівнику гуртка «Образотворче 

мистецтво» Комунального закладу «Новгородківський будинок дитячої та 

юнацької творчості»  Кропивницького району Кіровоградської області; 

Поліщук Олені Григорівні, керівнику гуртка «Палітра» Центру дитячої та 

юнацької творчості Світловодської міської ради Кіровоградської області; 

Ексаревській Ніні Вікторівні, керівнику гуртка «Природа і творчість» 

Комунального закладу «Міський Центр дитячої творчості» м. Білгорода-

Дністровського Одеської області; 

Міц Тетяні Леонідівні, керівнику гуртка «Art-студія» Помічнянського 

Центру дитячої та юнацької творчості Новоукраїнського району Кіровоградської 

області; 

Омельницькому Ігорю Михайловичу, керівнику гуртка «Кольорова 

палітра» Комунального позашкільного навчального закладу «Центр 

позашкільної роботи №1» Дніпровської міської ради Дніпропетровської області; 

Зозулюку Володимиру Івановичу, керівнику гуртка «Образотворче 

мистецтво» Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької 

творчості Хмельницької області; 

Мельник Христині Володимирівні, керівнику гуртка «Образотворче 

мистецтво» Кам'янець-Подільського Центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області; 
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Стець Катерині Дмитрівні, керівнику гуртка «Фотоаматор» Комунального 

закладу «Петрівський центр дитячої та юнацької творчості» Петрівської 

селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області; 

Оксентюк Тетяні Степанівні, керівнику гуртка «Робимо своїми руками» 

Щедрогірського ліцею Забродівської сільської ради Волинської області; 

Литвиненко Катерині Ігорівні, керівнику гуртка «Образотворче мистецтво» 

Центру дитячої та юнацької творчості ім. О. Шакала Олександрійського міської 

ради Кіровоградської області; 

Стецюк Анастасії Павлівні, керівнику «Зразкового художнього колективу» 

студії образотворчого мистецтва ім. Золтана Баконія, гуртка «Таємниці пензля» 

Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН»; 

Подолюк Анні Ігорівні, керівнику гуртка «Лідер» Комунального закладу 

«Устинівський Будинок дитячої та юнацької творчості» Устинівської селищної 

ради Кропивницького району Кіровоградської області; 

Рибачук Маргариті Романівні, керівнику гуртка «ArtZapusk» Комунального 

закладу «Центр культури та дозвілля» Бобринецької міської ради 

Кіровоградської області; 

Сковороді Аллі Володимирівні, педагогу Комунального закладу загальної 

середньої освіти «Радомишльський ліцей Боратинської сільської ради» 

Волинської області; 

Полівчук Юлії Леонідівні, педагогу Криворізької загальноосвітньої школи                

І-ІІІ ступенів № 61 Криворізької міської ради Дніпропетровської області; 

Ребедайло Василю Івановичу, керівнику студії образотворчого мистецтва 

«Юні похітонівці» Суботцівського центру дитячої та юнацької творчості 

Суботцівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області; 

Степанюк Юлії Анатоліївні, керівнику гуртка «Ткацтво» Кам’янець-

Подільського Центру дитячої та юнацької творчості. 

номінація «Театральне мистецтво» 

Валуйко Інні Вікторівні, педагогу, режисер-постановнику, керівнику 

«Народного художнього колективу» театр-студії «Маска» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр 

дитячої та юнацької творчості;  

Гавазі Вікторії Степанівні, керівнику «Народного художнього колективу» 

студії сучасної дитячої естрадної пісні «Вікторія» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр 

дитячої та юнацької творчості»;  

Фільченковій Надії Олексіївні, керівнику «Народного художнього 

колективу» театр-студії «Маска» Комунального позашкільного навчального 

закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості»; 

Філіпчук Любов Іванівні, керівнику гуртка культури мови та спілкування 

«Дивограй» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва; 

Приймак Тамарі Яківні, керівнику «Зразкового художнього колективу» 

театральна студія «Фора» Будинку дитячої творчості м. Славута Хмельницької 

області; 
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Рибіцькій Світлані Іванівні, керівнику «Зразкового художнього 

колективу» театральна студія «Фора» Будинку дитячої творчості м. Славута 

Хмельницької області; 

Єрьоміній Інні Іванівні, керівнику гуртка «Театральне мистецтво» 

Комунального закладу «Онуфріївський центр дитячої та юнацької творчості» 

Олександрійського району Кіровоградської області; 

Маньковській Олександрі Сергіївні, керівнику Дитячого театрального 

колективу «НАТХНЕННЯ» Комунального позашкільного навчального 

закладу «Палац творчості дітей та юнацтва» Дніпровської міської ради 

Дніпропетровської області; 

Дітковській Людмилі Олександрівні, керівнику гуртка «Літературна 

творчість» Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької 

творчості Староконстянтинівської міської ради Хмельницької області;  

Дітковській Людмилі Олександрівні, керівнику «Зразкового художнього 

колективу» «Культура мови і спілкування» Старокостянтинівського міського 

центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області; 

Гажалі Юлії Іллівні, керівнику гуртка «Театр веселих ляльок» Центру 

дитячої та юнацької творчості імені О.Шакала Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Штефан Світлані Миколаївні, керівнику гуртка «Літературне читання» 

Комунального закладу «Будинок дитячої творчості» Кам`янської міської ради 

Дніпропетровської області; 

Семеновій Юлії Григорівні, керівнику гуртка Театр мод «Адамант» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Центр художньо-

естетичної творчості дітей та юнацтва «Орфей» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області; 

Хілько Анастасії Володимирівні, керівнику гуртка Театр мод «Адамант» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Центр художньо-

естетичної творчості дітей та юнацтва «Орфей» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області; 

Трачук Ксенії Олександрівні, керівнику гуртка Театр мод «Адамант» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Центр художньо-

естетичної творчості дітей та юнацтва «Орфей» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області; 

Ширшовій Тетяні Тарасівні, керівнику «Народного художнього 

колективу» Театру моди «Дебют» Комунального позашкільного навчального 

закладу «Центр позашкільної освіти «Зміна» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області; 

Макаровій Наталії Юхимівні, керівнику гуртка «Ляльковий театр 

«Буратіно» Комунального закладу «Будинок дитячої творчості» Кам`янської 

міської ради Дніпропетровської області; 

Козуряк Тетяні Василівні, керівнику гуртка «Культура мови та 

спілкування» Центру науково-технічної, дитячої та юнацької творчості 

Рахівської міської ради Закарпатської області; 
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Трубіній Зінаїді Дмитрівні, керівнику  гуртка «Театральна студія 

«Дзеркало» Побузького центру дитячої та юнацької творчості Побузької 

селищної ради Голованівського району Кіровоградської області; 

Заплітній Тетяні Георгіївні, керівнику лялькового театру «Веселка» 

Сахкамінської гімназії (зі структурним підрозділом початкова школа) 

Гуменецької сільської ради Кам’янець-Подільського району Хмельницької 

області; 

Старковій Ірині Борисівні, керівнику Зразкового художнього лялькового 

театру-студії Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької 

творчості Староконстянтинівської міської ради Хмельницької області; 

Карбан Світлані Володимирівні, керівнику лялькового театру 

«Перлинка» Центру дитячої та юнацької творчості «ЗОРІТ» Новоукраїнської 

міської ради Кіровоградської області; 

Тимофієву Артему Валерійовичу, керівнику ART-платформи «Спадок» 

Опорного комунального навчального закладу «Лозуватська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка» Лозуватської сільської ради 

Дніпропетровської області; 

Анісевич Оксані Миколаївні, керівнику  колективу «Плеяда» Комунального 

закладу «Новгородківський будинок дитячої та юнацької творчості» 

Кіровоградської області; 

Сухановій Людмилі Олександрівні,  керівнику Зразкового драматичного 

гуртка «Мельпомена» Кам’янець – Подільського центру дитячої та юнацької 

творчості Хмельницької області; 

Чміленко Світлані Олександрівні, керівнику секції МАН 

«Фольклористика» Новомиргородського міського центру дитячої та юнацької 

творчості Новомиргородської міської ради Кіровоградської області; 

Марчук Тетяні Феліксівні, керівнику гуртка «Театральне мистецтво» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Староконстянтинівської міської ради Хмельницької області; 

Поцелуєвій Валентині Григорівні, керівнику Зразкової музично-

драматичної студії «Теремок» Комунального закладу «Міський Центр дитячої 

творчості» м. Білгорода-Дністровського Одеської області; 

Довгенко Емілії Костянтинівні, керівнику хореографічного гуртка 

«СМАЙЛ» Комунального закладу «Інгульське навчально-виховне обєднання 

«Інгульська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Устинівської селищної ради 

Кіровоградської області; 

Мисік Оксані Миколаївні, керівнику літературного гуртка «Мистецтво 

слова» Комунального закладу «Петрівський центр дитячої та юнацької 

творчості» Петрівської селищної ради Олександрійського району 

Кіровоградської області; 

Гапонюк Тетяні Олександрівні, керівнику лялькового театру «Лялькова 

феєрія» Нетішинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 

Нетішинської міської ради Хмельницької області; 
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Поступальській Наталії Микитівні, керівнику гуртка «Лідер» 

Благовіщенського центру дитячої та юнацької творчості при Новоселицькому 

закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Благовіщенської міської ради 

с. Новоселиця Благовіщенської ОТГ Голованівського району Кіровоградської 

області; 

Рудковській Олені Ігорівні, керівнику Студії юних моделей, театру моди 

«Міх models» Комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання №32 

«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр 

«Школа мистецтв» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»; 

Тодосієвій Юлії Олександрівні, постановнику Студії юних моделей, 

театру моди «Міх models» Комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання №32 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

позашкільний центр «Школа мистецтв» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

Омелянчук Тетяні Мокіївні, керівнику драматичного гуртка 

«Щедрогайці» Щедрогірського ліцею Забродівської сільської ради 

Ковельського району Волинської області; 

Прасулі Валентині Миколаївні, керівнику «Народного художнього 

колективу» театральнаої студії «Інженю» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Центр позашкільної роботи №1» Дніпровської міської 

ради Дніпропетровської області; 

Іванко Валентині Семенівні, керівнику Зразкового колектив «Ровесник» 

Созонівського ліцею Великосеверинівської сільської ради Кропивницького 

району Кіровоградської області; 

Рибенок Наталії Вікторівні, керівнику Театру мод «Графіті» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної 

роботи №1» Дніпровської міської ради Дніпропетровської області; 

Стринадкіній Альоні Олександрівні, постановнику театру моди «Секрет» 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

Шевченківського району» Запорізької міської ради Запорізької області; 

Стринадкіній Світлані Олександрівні, керівнику театру моди «Секрет» 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

Шевченківського району» Запорізької міської ради Запорізької області;  

Сойновій Маргариті Борисівні, керівнику Молодіжного центру моди 

«Твій стиль» Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості 

«ПАДІЮН»; 

Шайбнер Марині Дмитрівні, керівнику студії пантоміми «Енергія-мім» 

Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН»; 

Добош Наталії Іллівні, керівнику фольклорно-етнографічного гуртка 

Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Долинської 

міської ради» Кіровоградської області; 

Добош Наталії Іллівні, керівнику драматичного гуртка «Прем'єра» 

Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Долинської 

міської ради» Кіровоградської області; 
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Рижій Олені Миколаївні, керівнику колективу «Колібрі» Опорного 

комунального закладу загальної середньої освіти «Орієнтир» Петро-

Михайлівської сільської ради Запорізького району Запорізької області. 

2.2. За високий рівень підготовки команди-переможця Всеукраїнського 

відкритого фестивалю дитячої та юнацької творчості, присвяченого 

Всесвітньому Дню Землі у номінації «Громадська думка»:  

Радовій Тетяні Валентинівні, керівнику команди «Вільшанці» 

Вільшанського центру дитячої та юнацької творчості Вільшанської селищної 

ради Голованівського району Кіровоградської області; 

Дементьєвій Наталії Василівні, керівнику команди «ВАЖКіМ» парламенту 

дітей Петрівської територіальної громади Олександрійського району 

Кіровоградської області; 

Микитенко Світлані Анатоліївні, керівнику команди «Бандерки» 

комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Долинської міської 

ради» Кропивницького району Кіровоградської області; 

Маляренку Олександру Олександровичу, керівнику команди «Юні 

журналісти» Центру дитячої та юнацької творчості Світловодської міської ради 

Кіровоградської області; 

Резнік Марії Сергіївні, керівнику команди «Юні журналісти» Центру 

дитячої та юнацької творчості Світловодської міської ради Кіровоградської 

області; 

Ващенко Олені Анатоліївні, керівнику команди «Учнівська спільнота 

«Varto» комунального закладу «Компаніївське навчально-виховне об'єднання» 

Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області;  

Придвір Наталії Олександрівні, керівнику команди «Учнівська спільнота 

«Varto» комунального закладу «Компаніївське навчально-виховне об'єднання» 

Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області;  

Скоропад Наталії Анатоліївні, керівнику команди «Школа лідерів» 

Бобринецького міського парламенту дітей комунального закладу «Центр дитячої 

та юнацької творчості» Бобринецької міської ради Кропивницького району 

Кіровоградської області; 

Пінчук Світлані Олександрівні, керівнику команди «Євроклуб 

«Мрія» комунального закладу «Устинівський будинок дитячої та юнацької 

творчості» Устинівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області; 

Салангіній Галині Іванівні, керівнику команди «Активна 

молодь» комунального закладу «Онуфріївський центр дитячої та юнацької 

творчості» Онуфріївської селищної ради Олександрійського району 

Кіровоградської області. 

2.3. За підготовку команди-учасниці Всеукраїнського відкритого фестивалю 

дитячої та юнацької творчості, присвяченого Всесвітньому Дню Землі у 

номінації «Громадська думка»: 
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Чапай Вікторії Миколаївні, керівнику команди «Лідери нового часу» 

Гуменецького ліцею Гуменецької сільської ради Кам’янець-Подільського 

району Хмельницької області; 

Слободяник Олені Михайлівні, керівнику команди «Молодіжний актив» 

комунального закладу «Будинок дитячої творчості» Кетрисанівської сільської 

ради Кропивницького району Кіровоградської області; 

Кошель Інні Григорівні, керівнику команди Олександрійського парламенту 

дітей та молоді Центру дитячої і юнацької творчості ім. О. Шакала 

Олександрійського району Кіровоградської області; 

Зарецькій Анастасії Валеріївні, керівнику команди євроклубу 

«Євромандри» комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Дмитрівської 

сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області. 

2.4. За активну громадську позицію, вагомий внесок у розвиток 

фестивального руху серед молоді та професійне оцінювання конкурсної 

програми Всеукраїнського відкритого фестивалю дитячої та юнацької творчості, 

присвяченого Всесвітньому Дню Землі в номінації «Громадська думка»: 

Краснощок Інні Петрівні, доценту кафедри педагогіки та менеджменту 

освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка, кандидату педагогічних наук, керівнику секції 

«Педагогіка» Кіровоградської МАН, експерту з проблем виховання учнівської 

молоді; 

Недял Альоні Анатоліївні, методисту комунального позашкільного 

навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості», кандидату педагогічних наук, викладачу вищої категорії, члену 

наукової організації «Центр українсько-європейського наукового 

співтовариства»; 

Гавриленку Олександру Анатолійовичу, директору Агенції регіонального 

розвитку Кіровоградської області, голові Комітету сприяння розвитку 

інформаційного суспільства, експерту «Team Europe Кропивницький». 

2.5. За сприяння та підтримку дитячо-юнацької творчості, вагомий внесок у 

розвиток фестивального руху серед молоді та професійне оцінювання 

конкурсної програми Всеукраїнського відкритого фестивалю дитячої та 

юнацької творчості, присвяченого Всесвітньому Дню Землі у номінації 

«Театральне мистецтво», «Образотворче мистецтво»: 

Долгополовій Наталії Костянтинівні, заслуженому працівнику освіти 

України, завідувачці методичним відділом, керівнику «Народного художнього 

колективу» шоу-театру молодіжного клубу «Імідж» комунального 

позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої 

та юнацької творчості»; 

Мурованій Ірині Володимирівні, заслуженому працівнику освіти України, 

кандидату педагогічних наук, керівнику «Народного художнього колективу» 

ансамблю сучасного танцю «Час Пік» комунального позашкільного навчального 

закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості»; 
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Скрипнику Євгену Володимировичу, актору Кіровоградського 

академічного обласного Українського музично-драматичного театру імені 

Марка Лукича Кропивницького, телеведучому, музиканту; 

Стрітьєвич Тетяні Миколаївні, заслуженому працівнику культури України, 

завідувачу кафедри мистецької освіти Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені В. Винниченка, доценту, кандидату 

педагогічних наук, члену Спілки дизайнерів України; 

Гарбузенко Ларисі Володимирівні, доценту кафедри мистецької освіти 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені                           

В. Винниченка, кандидату педагогічних наук, члену Національної спілки 

майстрів народного мистецтва України; 

Кулініч Ларисі Олександрівні, старшому викладачу кафедри мистецької 

освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені В. 

Винниченка, члену Національної спілки майстрів народного мистецтва України, 

члену Національної спілки художників України. 

3.  Електронні дипломи розміщені за посиланням: 

https://drive.google.com/drive/folders/1jjC3IaQWy2GNWXncxHYvqEuJ9Fzb9q6E?

usp=sharing                                  

 

 

Т.в.о. директора                                                                            Олена ПЕДОРЕНКО 

 

 

 

 


