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Про підсумки проведення  

Всеукраїнського відкритого  

літературно-музичного фестивалю  

вшанування воїнів «Розстріляна молодість», 

присвяченого Дню Героїв Небесної Сотні  

(заочний/дистанційний формат) 

 

 

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 13 вересня 2021 р. № 954 (зміни, що 

вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 і 

від 29 червня 2021 р. № 677), 17 лютого 2022 року у м. Житомир Українським 

державним центром позашкільної освіти спільно з Житомирським державним 

будинком художньої та технічної творчості було проведено Всеукраїнський 

відкритий літературно-музичний фестиваль вшанування воїнів «Розстріляна 

молодість», присвячений Дню Героїв Небесної Сотні (заочний/дистанційний 

формат). 

У фестивалі взяли участь 3 248 вихованців (373 аматорських колективів, 435 

учнівських робіт декоративно-прикладного, образотворчого мистецтва та 

технічної творчості) з 22-х областей України а саме: Вінницької, Волинської, 

Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Закарпатської, Івано-

Франківської, Кіровоградської, Київської, Луганської, Львівської, 

Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Харківської, Херсонської 

Хмельницької, Чернігівської, Чернівецької, Черкаської. 

Відповідно до умов проведення фестивалю та на підставі рішення журі 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 



1. Нагородити дипломами Українського державного центру позашкільної 

освіти, відповідних ступенів, переможців фестивалю: 

Номінація «Хореографічне мистецтво» 

дипломом І ступеня 

вихованців «Зразкового художнього колективу» ансамблю народного танцю 

«Горличка» Кам’янець-Подільського Центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник – Назаренко Дмитро; 

вихованців «Народного художнього колективу» ансамблю бального танцю 

«Шарм» закладу позашкільної освіти «Будинок дитячої творчості» 

Нетішинської міської ради Шепетівського району Хмельницької області, 

керівник – Грищук Лариса; 

вихованців ансамблю бального танцю «VIVA DANCE» Волочиського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Волочиської міської ради Хмельницької 

області, керівник – Ковтун Юлія; 

вихованців «Зразкового художнього колективу» естрадного танцю 

«Очаровашки» Комунального позашкільного навчального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Зміна» Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, керівники – Чемізова Ольга, Хіменко Ірина; 

вихованців «Народного художнього колективу» ансамблю сучасного танцю 

«Браво» позашкільного навчального закладу Центру дитячої та юнацької 

творчості Дружківської міської ради Донецької області, керівник – Петрова 

Тетяна; 

вихованців «Народного художнього колективу» танцювального колективу 

«Веселі черевички» Козелецького будинку творчості дітей та юнацтва 

Козелецької селищної ради Чернігівської області, керівник – Романовська 

Тамара; 

вихованців «Народного художнього колективу» театру танцю «Ельдорадо» 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Енергодарської міської ради Запорізької області, керівник – Петришак Ірина. 

Дипломом ІI ступеня 

вихованців ансамблю народного танцю «Барвінок» Кам’янець-Подільського 

Центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник – 

Піддубняк Лариса; 

вихованців «Зразкового художнього колективу» хореографічного гуртка 

«Самоцвіти» Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької 

творчості Хмельницької області, керівник – Сукач Оксана; 

вихованців «Народного художнього колективу» ансамблю народного танцю 

«Веселі гуцулята» Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді 

Калуської міської ради Івано-Франківської області, керівник – Коваль 

Людмила; 

вихованців «Зразкового художнього колективу» «Шарм» Остерського 

будинку творчості дітей та юнацтва Остерської міської ради Чернігівського 

району Чернігівської області, керівник – Коновал Юлія;  



вихованців «Народного художнього колективу» хореографічного ансамблю 

«АЛЬЯНС» Будинку дитячої творчості м. Славута Хмельницької області, 

керівник – Терентьєва Алла; 

вихованців «Зразкового художнього колективу» «ГРАН-ПРІ» 

Сєвєродонецького міського Центру дитячої та юнацької творчості Луганської 

області, керівник – Росадкіна Світлана; 

вихованців «Зразкового художнього колективу» гуртка спортивно-

естрадного танцю «Фенікс» Центру дитячої та юнацької творчості м. 

Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області, керівник – 

Васильєва Оксана; 

вихованців «Зразкового художнього колективу» ансамблю сучасного танцю 

«Німфея» позашкільного навчального закладу Центру дитячої та юнацької 

творчості Дружківської міської ради Донецької області, керівник – Сушко 

Маргарита; 

вихованців студії сучасного танцю «Флеш» закладу позашкільної освіти 

«Будинок дитячої творчості» Нітішинської міської ради Шепетівського району 

Хмельницької області, керівник – Маркова Олена; 

вихованців «Зразкового художнього колективу» хореографічного ансамблю 

народно-сценічного та сучасного танцю «СИЛУЕТ» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи № 1» 

Дніпровської міської ради м. Дніпро, керівники колективу – Винник Ольга,  

Гайдук Інна 

вихованців ансамблю сучасного танцю «Імпрезія» Державного навчального 

закладу «Центр професійно-технічної освіти № 1 м. Вінниця» та Вінницького 

державного центру естетичного виховання учнів професійно-технічних 

навчальних закладів Вінницької області, керівник – Гергель Оксана. 

Дипломом ІII ступеня 

вихованців хореографічного колективу «Юність» Комунального закладу 

«Золочівський будинок дитячої та юнацької творчості» Золочівської селищної 

ради Харківської області, керівник - Лавріненко Любов; 

вихованців «Зразкового художнього колективу» гуртка класичного танцю 

«Дивертисмент» Комунального закладу Чернівецького обласного центру 

естетичного виховання «Юність Буковини», керівник – В’юга Віра; 

вихованців хореографічного колективу «Мрійчики» Центру дитячої та 

юнацької творчості «Мрія» Брусилівської селищної ради Житомирської 

області, керівник – Смірнова Світлана; 

вихованців гурту естрадного танцю «Вернісаж» Державного професійно-

технічного навчального закладу «Вінницьке вище професійне училище сфери 

послуг» та Вінницького державного центру естетичного виховання учнів 

професійно-технічних навчальних закладів, керівник – Раззано Марина; 

вихованців хореографічного колективу «Пролісок» П’ядицького ліцею імені 

Степана Мельничука П’ядицької сільської ради Коломийського району Івано-

Франківської області, керівник – Костюк Лариса; 



вихованців гуртка естрадного танцю «Dance shop» Дитячого Центру 

позашкільної роботи Корабельного району м. Миколаїв Миколаївської області, 

керівник – Білявська Інна. 

Номінація «Музичне мистецтво» 

дипломом І ступеня 

вихованців «Народного художнього колективу» хору «Полісся» 

Бердичівського педагогічного фахового коледжу Житомирської обласної ради, 

керівники – Пупін Василь, Яблонська Ольга, Дем’янчук Тарас;  

вихованців «Народного художнього колективу» оркестру духових 

інструментів комунального закладу «Палац учнівської молоді Луцької міської 

ради» Волинської області, керівник – Безушкевич Микола. 

Дипломом ІI ступеня 

вихованців гурту «Фольк-драйв» Полонського Будинку творчості школярів 

Полонської міської ради Шепетівського району Хмельницької області, керівник 

– Маринич Ганна; 

вихованців «Зразкового художнього колективу» оркестру духових 

інструментів Коломийського будинку дитячої та юнацької творчості Івано-

Франківської області, керівник – Шепетюк Микола; 

вихованців «Зразкового художнього колективу» ансамблю бандуристів 

«Горлиця» Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості 

Нововолинської  міської ради Волинської області, керівник – Гергель Ірина; 

вихованців «Зразкового художнього колективу» ансамблю скрипалів 

Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості Нововолинської міської 

ради Волинської області, керівник – Мельник Наталія; 

вихованців «Зразкового художнього колективу» оркестру народних 

інструментів Сєвєродонецького міського Центру дитячої та юнацької творчості 

Луганської області, керівник – Асколкова Людмила. 

Дипломом ІII ступеня 

вихованців ансамблю баяністів Дитячого Центру позашкільної роботи 

Корабельного району Миколаївської області, керівник – Підрушняк Наталія; 

вихованців «Народного художнього колективу» оркестру духових 

інструментів «Зміна» комунального позашкільного навчального закладу 

«Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості» м. 

Кропивницького Кіровоградської області, керівник – Олександр Ніщеменко. 

Номінація «Вокальне мистецтво» 

дипломом І ступеня 

Абашину Олександру, вихованку Хмельницького професійного ліцею, 

керівник – Гжегожевський Богдан; 

вихованців «Народного художнього колективу» фольклорно-

етнографічного колективу «Вербиченька» Нововодолазького будинку дитячої 

та юнацької творчості Нововодолазької селищної ради Харківської області, 

керівники – Коваль Ольга, Коваль Тетяна; 

вихованців «Народного художнього колективу» вокальної студії «Heartbeat» 

Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості м. Слов'янськ 

Донецької області, керівник – Петренко Геннадій;  



вихованців «Зразкового художнього колективу» ансамблю сучасної пісні 

«Співаночки» комунального позашкільного навчального закладу «Міський 

Палац дітей та юнацтва» Дніпровської міської ради м. Дніпро 

Дніпропетровської області, керівники – Марина Левін, Михайло Левін; 

вихованців квартету «АКВА» «Зразкового художнього колективу» студії 

вокального та сольного співу «Зорепад» м. Рожище Луцького району 

Волинської області, керівник –  Семера Людмила; 

вихованців «Зразкового художнього колективу» театру пісні «Гармонія» 

Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді Калуської міської ради 

Івано-Франківської області, керівник – Липовська Віта; 

вихованців «Народного художнього колективу» хорової студії 

«Струмочок», середній склад хору Житомирського Центру творчості дітей і 

молоді Житомирської області, керівники – Оргіш Валентина, Добровінська  

Валентина; 

вихованців «Народного художнього колективу» вокального ансамблю 

«Карпатське джерельце» Коломийського будиноку дитячої та юнацької 

творчості Івано-Франківської області, керівник - Кирничук Любов; 

вихованців гуртка «Золоті перлинки» Гощанської районної гімназії 

Рівненської області, керівник –  Мирончук  Марія; 

вихованців «Народного художнього колективу» театру естрадної пісні 

«Водограй» Будинку дитячої творчості м. Славута Хмельницької області, 

керівник - Турчак Оксана; 

вихованців «Зразкового художнього колективу» дитячо-юнацького 

вокального ансамблю «Усмішка» Сєвєродонецького міського Центру дитячої та 

юнацької творчості Луганської області, керівники – Панаріна Ольга, Черних 

Роман; 

вихованців «Народного художнього колективу» вокального ансамблю 

«Ельдорадо» позашкільного навчального закладу Центру дитячої та юнацької 

творчості Дружківської міської ради Донецької області, керівник - Гонтаренко 

Марина; 

Малова Кирила, вихованця Державного навчального закладу «Регіональний 

центр професійної освіти будівельних технологій Харківської області», 

керівник – Воловик Христина; 

Карпевич Любов, вихованку «Народного художнього колективу» гуртка 

вокально - естрадного співу Нововолинського центру дитячої та юнацької 

творчості Волинської області, керівник –  Кравчук Інна; 

Морозова Миколу, вихованця Чернігівського музичного коледжу ім. Л. 

Ревуцького Чернігівської області, викладач –  Гончаренко Марина; 

Свободу Олександра, вихованця вокального гуртка Державного 

навчального закладу «Бердичівське вище професійне училище» Житомирської 

області, керівник – Сергій Лапін;  

Якушевську Анну, вихованку Ізяславського навчально-виховного  

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

Ізяславської міської ради Шепетівського району Хмельницької області, 

керівник – Рига Володимир. 



Дипломом ІI ступеня 

Беспалько Аліну, Хиценко Анастасію, вихованців клубу дитячої та 

юнацької творчості «Зоряний» відділу освіти виконавчого комітету Бердянської 

міської ради Запорізької області, керівник – Томасова Ольга; 

Бєлінського Марка, вихованця Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище 

керівник –  Чорна Олена; 

Бутенко Дар’ю, ученицю закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. 

«Художньо-естетична гімназія» Торецької міської військово-цивільної 

адміністрації Бахмутського району Донецької області, керівник –  Єлаш Ірина; 

вихованців вокального ансамблю «ZoreSpiv» Центру дитячої та юнацької 

творчості Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району 

Полтавської області, керівник – Миколенко Тетяна; 

вихованців «Зразкового художнього колективу» фольклорного гурту 

«Перлинка» Будинку дитячої творчості м. Славута Хмельницької області, 

керівник –  Сайпель Майя; 

вихованців фольклорного ансамблю «Кружало» Вищого професійного 

училища № 24 м. Корець Рівненської області, керівник –  Васильчук Валерій; 

вихованців «Народного художнього колективу» вокального об'єднання 

«Відлуння» гурту «J-TONE» м. Миколаїв, керівник –  Шевченко Антоніна; 

вихованців вокального ансамблю естрадної пісні «Діти квіти» 

Шепетівського міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької 

області, керівник –  Балагур Жанна; 

вихованців естрадно-вокальної студії «Любисток» тріо «Водограй»  

Державного навчального закладу «Новоград-Волинське вище професійне 

училище» Житомирської області, керівник  –  Вовк Інна; 

вихованців «Народного художнього колективу» студії вокального співу 

«Лодомир» Володимир-Волинського Центру позашкільної освіти Волинської 

області, керівник –  Тюрікова Галина; 

вихованців вокального ансамблю «Музична академія» Центру позашкільної  

роботи м. Новомосковськ Дніпропетровської області, керівник – Сагура 

Альона; 

Вовкович Каріну,  ученицю Голосківської загальноосвітньої школи І –ІІІ ст. 

Гуменецької сільської ради Хмельницької області, керівник – Сьомко Світлана; 

Полякова Антона, учня Донецького ліцею № 2 Донецької селищної ради 

Ізюмського району Харківської області, керівник - Сахно Людмила; 

Романюк Олександру, вихованку будинку дитячої та юнацької творчості м. 

Горохів Горохівської міської ради Луцького району Волинської області, 

керівник –  Гетьманчук Людмила; 

Статко Ірину, вихованку Комунальної установи «Вовчанський будинок 

дитячої та юнацької творчості» Вовчанської міської ради Чугуївського району 

Харківської області, керівник –  Колесник Марина; 

Ткачишину Іванну, вихованку Комунальної установи Миропільської 

селищної ради «Миропільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Житомирської області, керівник –  Клименко Петро; 



Томаз Варвару, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

вокального мистецтва «Антарес» Комунального позашкільного навчального 

закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості» 

Кропивницького району Кіровоградської області, керівник – Дороганич Олена;  

Юхимович Анну, вихованку гуртка «Вокальне мистецтво» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник –  Куновська Тетяна. 

Дипломом ІII ступеня 

Антошко Галину, вихованку гуртка «Народні свята та обряди» Державного 

навчального закладу «Житомирське вище професійне технологічне училище» 

Житомирської області, керівник – Валентина Селіверстова; 

Божик Юлію, Гегу Ярослава, солістів кадетського хору позашкільного 

навчального закладу «Городоцький будинок дитячої творчості» Городоцької 

міської ради Хмельницької області, керівник – Перхайло Віталій; 

вихованців «Зразкового художнього колективу» хорового колективу 

«Cantabile» Херсонського Таврійського ліцею Херсонської міської ради 

Херсонської області, керівник – Жолобенко Катерина; 

вихованців гуртка «Патріотичної поезії та пісні» Житомирського 

професійного політехнічного ліцею Житомирської області, керівник – 

Гладишев Олександр; 

вихованців гуртка «Вокальне мистецтво» Старокостянтинівського міського 

центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник –

Севернюк Валентина; 

вихованців «Зразкового художнього колективу» фольклорно-

етнографічного гурту «Криниченька» Великовербченського ліцею 

Сарненського району Рівненської області, керівник – Добровольська Ніна; 

Дужу Каріну, вихованку Опорного закладу загальної середньої освіти 

«Торчинський ліцей Торчинської селищної ради» Луцького району Волинської 

області, керівник – Мужичок Юрій; 

Лазаренка Олексія, Савченка Владислава, вихованців вокального гуртка 

Коростишівського професійного аграрного ліцею Житомирської області, 

керівник – Вдовенко Валентина;  

Назарчук Анастасію, вихованку Вищого професійного училища № 22 м. 

Сарни Рівненської області, керівник – Сергійчук Василь; 

Спічак Віталіну, вихованку Нововолинського центру дитячої та юнацької 

творчості Волинської області, керівник – Бортнічук Світлана. 

Номінація «Театральне мистецтво» 

дипломом І ступеня 

вихованців фольклорної студії «Едельвейс» Косівського центру дитячої 

творчості Івано-Франківської області, керівник – Кіт Надія; 

вихованців театральної студії Державного університету «Житомирська 

політехніка», керівник – Мокра Тетяна; 

Лягуша Марію, вихованку студії акторської гри «Престиж» Центру дитячої 

та юнацької творчості м. Добропілля Донецької області, керівник – Цецхладзе 

Лілі; 



Олексієнко Софію, вихованку «Народного художнього колективу» шоу-

театру молодіжного клубу «Імідж» Комунального позашкільного навчального 

закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості», 

керівник – Долгополова Наталія, викладач сценічної мови – Ставріаніді-

Стогодюк Вікторія; 

Петрову Яну, Агризкова Єгора, вихованців гуртка «Журналістика» та 

Бондар Вікторію, Красильникова Андрія, вихованців театрального гуртка 

«ТАНДЕМ» Сєвєродонецького міського Центру дитячої та юнацької творчості 

Луганської області, керівники – Інна Жорнік, Олеся Петрова; 

Приймак Марію, ученицю Саратського опорного закладу загальної 

середньої освіти I-III ст. – гімназії Білгород-Дністровського району Одеської 

області, керівник – Подуст Валентина. 

Дипломом ІI ступеня 

Березську Дар’ю, ученицю Нетішинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

№ 2 Хмельницької області, керівник – Хвалько Наталія; 

вихованців творчого колективу Державного навчального закладу «Центр 

сфери обслуговування м. Житомир», керівники – Антоніна Поляковська, Діана 

Остапчук, Тарас Зосім; 

вихованців студентського театру естрадних мініатюр закладу професійної 

(професійно – технічної) освіти «Богодухівський регіональний центр 

професійної освіти Харківської області», керівник – Колєснікова Юлія; 

Голтву Іллю, вихованця гуртка сценічної майстерності «Витівники» 

Білозерського освітньо-культурного центру Білозерської міської ради 

Донецької області, керівник – Афонічева Алла; 

Сліпченка Дмитра, вихованця «Зразкового художнього колективу» студії 

художнього слова «Юність» Комунального позашкільного навчального закладу 

«Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості», керівник – 

Політаєва Валентина; 

Дусик Марту, ученицю опорного закладу загальної середньої освіти 

«Любешівський ліцей» Волинської області, керівник – Макаренко Зоряна; 

Дущук Марію, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

драматичного колективу «Пролісок» Нововолинського центру дитячої та 

юнацької творчості Волинської області, керівник – Галичук Наталія; 

Калуша Віктора, учня Сенкевичівського ліцею Городищенської сільської 

ради Луцького району Волинської області, керівник – Ковальчук Ірина; 

Міхалко Тетяну, вихованку студії пантоміми «Енергія-мім» Закарпатського 

обласного палацу дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН» м. Ужгород 

Закарпатської області, керівник – Шайбнер Марина;  

Пислара Леоніда, учня Саратського опорного закладу загальної середньої 

освіти I-III ст. – гімназії Білгород-Дністровського району Одеської області, 

керівник – Яценко Ганна; 

учнів 11-А класу Миколаївської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. № 20 

Миколаївської міської ради, керівник – Орлова Олена. 

Дипломом ІII ступеня 



Бойко Маргариту, вихованку Комунального закладу «Ізяславський будинок 

творчості дітей та юнацтва» Шепетівського району Хмельницької області, 

керівник – Карпіна Ірина; 

вихованців гуртка «Нащадки героїв» Казанківської гімназії № 4 

Казанківської селищної ради Баштанського району Миколаївської області, 

керівник – Галкіна Альона; 

вихованців шкільного експериментального театру-студії «ШЕП» 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 32 м. Житомир, керівник – Годлевська 

Наталія; 

Гуменюк Анастасію, Корсака Андрія, вихованців Центру дитячої та 

юнацької творчості «Мрія» смт. Брусилів Брусилівської селищної ради 

Житомирської області, керівник – Шевчук-Корсакова Інна; 

Кікавця Даніїла, вихованця студії акторської гри «Престиж» Центру дитячої  

та юнацької творчості м. Добропілля Донецької області, керівник – Цецхладзе 

Лілі; 

Нагірну Дар’ю, ученицю Державного професійно-технічного навчального 

закладу «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище», керівник – 

Чорна Олена; 

Остафійчук Олесю, ученицю Черчецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

Чемеровецької територіальної громади Хмельницької області, керівник – 

Язвінська Наталія; 

Умрихіну Лілію, вихованку гуртка «Акторська майстерність» Волочиського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Волочиської міської ради Хмельницької 

області, керівник – Філіпченко Раїса; 

учнівське самоврядування «Республіка рівних» Балаклійського ліцею № 5 

Балаклійської міської ради Ізюмського району Харківської області, керівник – 

Євсєєва Олександра. 

Номінація «Авторська поезія» 

дипломом І ступеня 

Боровик Ангеліну, вихованку гуртка «Основи журналістики» Центру 

дитячої та юнацької творчості Овруцької міської ради Житомирської області, 

керівник – Калініна Наталія;  

вихованців гуртка «Юні поети» Шепетівського навчально-виховного 

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

України М. Дзявульського» Хмельницької області, керівник – Вітковська 

Світлана; 

Демчука Олександра, вихованця гуртка «Юні поети» Шепетівського 

навчально-виховного комплексу № 1 у складі: «Загальноосвітня школа I-II ст. 

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

Вітковська Світлана; 

Дробну Анну, вихованку гуртка «Хор української пісні» Комунального 

закладу «Запорізький обласний центр художньо-естетичної творчості 

учнівської молоді» Запорізької обласної ради, керівник – Костюк Наталія.  

Дипломом ІI ступеня 



вихованців прес-клубу «Лідер» Кам’янець-Подільського ліцею з посиленою 

військово-фізичною підготовкою Хмельницької області, керівник – Войчишина 

Валентина; 

Воронюк Олександру, вихованку гуртка «Юні поети» Шепетівського 

навчально-виховного комплексу № 1 у складі: «Загальноосвітня школа I-II ст. 

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

Вітковська Світлана; 

Гриців Софію, вихованку гуртка «Freedom» Комунального закладу 

«Волноваський будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської міської 

територіальної громади Донецької області, керівник – Мардаренко Наталія; 

Мардаренка Давида, вихованця гуртка «Freedom» Комунального закладу 

«Волноваський будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської міської 

територіальної громади Донецької області, керівник – Мардаренко Наталія; 

Смовського Максима, учня Опорного закладу – Остерської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів ім. Ю. Збанацького Чернігівської 

області, керівник – Смовська Ірина; 

Шерстнікову Злату, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

театральної студії «Фора» Будинку дитячої творчості м. Славута Хмельницької 

області, керівник – Приймак Тамара. 

Дипломом ІII ступеня 

Жидецьку Олександру, ученицю Житомирської загальноосвітньої школи I-

III ст. № 22 ім. В.М. Кавуна Житомирської області, керівник – Порхун Ольга; 

Карасьову Софію, ученицю ліцею «Успіх» Доманівської селищної ради 

Вознесенського району Миколаївської області, керівник – Гордієнко Наталія; 

Ковальову Єсенію, ученицю Опорного закладу – Остерської гімназії 

Чернігівської області, керівник – Ковальова Тетяна; 

Ковалюк Ангеліну, ученицю комунального закладу загальної середньої 

освіти «Іваничівський ліцей № 1 Іваничівської селищної ради Волинської 

області», керівник – Завадська Жанна. 

Номінація «Література і кіномистецтво» 

дипломом І ступеня 

Кулєшову Діану, Яремчука Олексія, вихованців «Народного художнього 

колективу» студії телебачення і преси «Рожевий слон» Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Добропілля Донецької області, керівники – Лисенко 

Тетяна, Сагайдак Євген;  

Рулу Наталію, Верхогляд Владиславу, вихованок гуртка «Школа лідерства 

та зв’язків з громадськістю» Хмельницького обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, керівник – Рула Світлана; 

Хмеля Андрія, вихованця гуртка медіаграмотності «Про Медіа» 

Комунального закладу «Чернівецький обласний центр естетичного виховання» 

«Юність Буковини»», керівник – Хмель Лілія.  

Дипломом ІI ступеня 

Бондарчук Карину, Богачова Владислава, учнів Коростенської міської 

гімназії Житомирської області, керівник –  Зосимчук Вікторія; 



вихованців народної мультистудії «Веснянка», ІІ творчого відділення 

Комунального позашкільного навчального закладу «Дніпропетровський 

обласний дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка» Дніпропетровської обласної 

ради», керівник – Осипова Дар’я; 

учнів 7-А класу Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 

ім. В.М. Кавуна Житомирської області, керівник – Порхун Ольга. 

Дипломом ІII ступеня 

Ковальчук Наталю, вихованку європейського клубу «Імідж» Полонського  

будинку творчості школярів Полонської міської ради Шепетівського району 

Хмельницької області, керівник – Мельник Тетяна; 

Тибор Марію, ученицю Вищого пофесійного училища № 29 м. Львів 

Львівської області, керівник – Добрянська Ірина; 

Яремко Вікторію, Гаврилюк Ангеліну, учениць Романівського ліцею № 1 

Романівської селищної ради Житомирського району Житомирської області, 

керівник – Кравець Світлана. 

Номінація «Декоративно-прикладне мистецтво» 

дипломом І ступеня 

Василенка Владислава, вихованця гуртка «Арт-простір» Житомирського 

державного будинку художньої та технічної творчості, учня Бердичівського 

професійного будівельного ліцею Житомирської області, керівник -  Нестерчук 

Алла; 

Благодиря Олександра, Дідик Анастасію, вихованців зразкової студії 

декоративно-прикладного мистецтва гуртка «Макраме» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник – Муляр Оксана; 

Бондарчук Дарину, вихованку гуртка «Бісерне рукоділля» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник – Коханська Оксана; 

Борисюк Анну, Тимофіїву Ніку, вихованок «Народного художнього 

колективу» гуртка «Писанка» Комунальної установи Дунаєвецької міської ради 

«Центр позашкільної освіти» Хмельницької області, керівник – Войткова 

Валентина; 

Василинчука Івана, вихованця Коломийського будинку дитячої та юнацької 

творчості Івано-Франківської області, керівник – Василинчук Ніна; 

Ганущак Ольгу, вихованку гуртка «Плетіння гачком» Коломийського 

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

Шепетюк Наталія; 

Гуру Анну, ученицю Комунального закладу загальної середньої освіти 

«Іваничівський ліцей № 1» Іваничівської селищної ради Волинської області, 

керівник – Смаль Неля; 

Диндин Каріну, Бойцун Соломію, вихованок гуртка «Юні винахідники» 

Долинської Станції юних техніків Івано-Франківської області, керівник – 

Вінтоняк Христина; 



Кириченко Тетяну, вихованку гуртка «Український сувенір» Центру дитячої 

та юнацької творчості «Мрія» Брусилівської селищної ради Житомирської 

області, керівник – Бондаренко Тетяна; 

Ковальську Поліну, Наумець Марину, Ходаківську Вероніку, вихованок 

«Зразкового художнього колективу» гуртка «Скринька-берегиня» Будинку 

дитячої творчості м. Славута Хмельницької області, керівник – Свередюк 

Оксана; 

вихованців гуртка «Бісероплетіння» Старокостянтинівського міського 

центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник – 

Прокопчук Наталія; 

Красюк Анастасію, вихованку гуртка «Золоті барви» Центру дитячої та 

юнацької творчості Чорнобаївської селищної ради Черкаської області, керівник 

– Журавель Лілія; 

Кулика Дмитра, Севернюка Євгена, вихованців гуртка «Декоративна 

вишивка» Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької 

творчості Хмельницької області, керівник – Пальонко Світлана; 

Макаревича Юрія, вихованця гуртка «Гончарство» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Локачинської селищної ради Волинської області, керівник – 

Поляков Микола; 

Майорову Дар'ю, вихованку гуртка «Тістопластика» Сєвєродонецького 

міського Центру дитячої та юнацької творчості Луганської області, керівник – 

Головкова Вікторія; 

Мельник Єлизавету, ученицю Коростенського міського ліцею № 11 

Житомирської області, керівник – Реу Ніна; 

Мельничука Михайла, вихованця гуртка «Витоки» Старокостянтинівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник 

– Шерстобітова Лариса; 

Молдовану Анну, вихованку Слов'янського багатопрофільного 

регіонального центру професійної освіти ім. П.Ф.Кривоноса Донецької області, 

керівник – Попович Тетяна; 

Пальонко Софію, вихованку гуртка «Екодизайн» Старокостянтинівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник 

– Пальонко Світлана; 

Панченко Інну, вихованку гуртка «Осяяння» Слов'янського 

багатопрофільного регіонального центру професійної освіти ім. П.Ф. 

Кривоноса, керівник – Цигута Валентина; 

Паращину Софію, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Старосинявського будинку творчості школярів Старосинявської селищної ради 

Хмельницької області, керівник – Сопрун Тетяна; 

Плотнікову Софію, вихованку «Зразковий художній колектив» гуртка 

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

юнацької творчості Дружківської міської ради Донецької області, керівник – 

Гутник Ольга; 



Пшеничнюк Зоряну, вихованку гуртка «Соломоплетіння» Житомирського 

міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді Житомирської 

області, керівник - Пшеничнюк Ганна; 

Рижко Єлизавету, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Моделювання іграшок-сувенірів» Центру позашкільної освіти ім. О. 

Разумкова м. Бердичева Житомирської області, керівник – Сальнікова Олена; 

Сіньковського Богдана, вихованця «Зразкового художнього колективу» 

гуртка «Різьблення по дереву» Житомирського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Житомирської області, керівник – Заєць 

Ігор; 

Стаднік Соломію, вихованку позашкільного начального закладу 

«Городоцький будинок дитячої творчості» Городоцької міської ради 

Хмельницької області, керівник – Щуцька Вікторія; 

Тузовського Дмитра, вихованця «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Різьблення по дереву» Житомирського міського центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Житомирської області, керівник – Заєць Ігор; 

Туніцьку Наталію, Бондарчук Анастасію, Шпак Марину, Сокол Аліну, 

Шпак Іванну, Шерстнікову Злату, вихованців «Зразкового художнього 

колективу» гуртка «Чарівний бісер» Будинку дитячої творчості м. Славута 

Хмельницької області, керівник – Онопрійчук Олена; 

Федорчук Ангеліну, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок-сувенірів» 

Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Житомирської області, керівник – Черваток Наталія; 

Чмир Вероніку, вихованку гуртка «Іграшка-сувенір» Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Южноукраїнськ Миколаївської області, керівник – 

Гармаш Олена; 

Шарату Софію, вихованку клубу «Лідер» Комунального закладу 

«Погребищенський Центр дитячої та юнацької творчості» Вінницької області, 

керівник – Кравченко Олександра. 

Дипломом ІІ ступеня 

Артамонова Романа, вихованця гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН», 

керівник – Негер Кристина; 

Бєляєву Валерію, вихованку гуртка «Лялька-мотанка» Комунального 

закладу «Волноваський будинок дитячої творчості» Волноваської міської 

територіальної громади Донецької області, керівник – Шульга Наталія; 

Жабуровську Софію, вихованку гуртка «Чарівний дивосвіт» Гранітнянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Малинської міської ради Житомирської 

області, керівник – Мельник Ірина; 

Зінкевич Наталію, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок-сувенірів» 

Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Житомирської області, керівник – Черваток Наталія; 

Захарчук Єлизавету, Кошик Іванну, Орденат Вікторію, вихованок гуртка 

«Паперова пластика» Старокостянтинівського міського центру дитячої та 

юнацької творчості Хмельницької області, керівник – Шлапак Тетяна; 



Карпюк Діану, Мельничук Амалію, Конончук Богдану, Шевченко Світлану, 

Базан Юлію, вихованців «Зразкового художнього колективу» гуртка «Чарівний 

бісер» Будинку дитячої творчості м. Славута Хмельницької області, керівник – 

Онопрійчук Олена; 

вихованців гуртка «Світ творчості» Житомирського державного будинку 

художньої та технічної творчості, учнів Центру професійно-технічної освіти м. 

Житомир, керівник –  Нестерчук Наталя; 

вихованців гуртка «Різьблення по дереву» Старокостянтинівського міського 

центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник – 

Зозулюк Володимир; 

вихованців «Зразкового художнього колективу» гуртка «Чарівний бісер» 

Будинку дитячої творчості м. Славута Хмельницької області, керівник – 

Онопрійчук Олена; 

Литвинюк Валерію, вихованку гуртка «Квілінг» Старосинявського будинку 

творчості школярів Старосинявської селищної ради Хмельницької області, 

керівник – Литвинюк Світлана; 

Матейчук Ніколь, вихованку гуртка «Аплікація» Коломийського будинку 

дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області, керівник – Підлужна 

Оксана; 

Мотозюк Марію, Червоняк Надію, вихованок гуртка «Бісерне рукоділля» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник – Коханська Оксана; 

Омельченка Дмитра, Сушкова Єгора, вихованців гуртка «Макраме» 

зразкової художньої студії декоративно-прикладного мистецтва 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник – Муляр Оксана; 

Сидоренко Еліну, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

декоративно-прикладного мистецтва «Сходинки» позашкільного навчального 

закладу «Багатопрофільний молодіжний центр» Черкаської області, керівник – 

Тимошенко Галина; 

Тимощука Петра, вихованця гуртка «Мистецтво і природа» Житомирського 

Центру творчості дітей та молоді Житомирської області, керівник – Тимощук 

Вікторія; 

Чаплінську Вероніку, вихованку гуртка «Майстерня чудес» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник – Кучерук Алла; 

Червоняк Надію, вихованку гуртка «Бісерне рукоділля» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник – Коханська Оксана; 

Федорущенко Дар'ю, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Флористика» Комунального закладу «Новопсковський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Новопсковської селищної ради Луганської області, 

керівник – Буткова Лариса; 



Фільчакову Поліну, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Коломийського 

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

Юзюк Іванна; 

Хохлову Кіру, вихованку гуртка «Сувенірна майстерня» Сєвєродонецького 

міського Центру дитячої та юнацької творчості Луганської області, керівник - 

Сидоренко Наталія. 

Дипломом ІІІ ступеня 

Андрійчука Дениса, вихованця гуртка «Витоки» Старокостянтинівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник 

– Шерстобітова Лариса; 

Андрощука Іллю, вихованця гуртка «Етнолялька» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Локачинської селищної ради Волинської області, керівник – 

Фордюк Аліна; 

Банзерук Софію, вихованку гуртка «Декор» Комунального закладу 

загальної середньої освіти «Княгининівського ліцею № 34 Луцької міської 

ради» Волинської області, керівник – Білінець Єва; 

Борову Варвару, вихованку гуртка «Дивосвіт» Будинку дитячої та юнацької 

творчості Новотроїцької селищної ради Херсонської області, керівник – 

Шевченко Наталія; 

Боярчук Діану, вихованку гуртка «Декор» Комунального закладу загальної 

середньої освіти «Княгининівського ліцею № 34 Луцької міської ради» 

Волинської області, керівник – Білінець Єва; 

Волкова Романа, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник – Зозулюк Володимир; 

Деркач Іванну, вихованку зразкової студії декоративно-прикладного 

мистецтва гуртка «Макраме» Старокостянтинівського міського центру дитячої 

та юнацької творчості Хмельницької області, керівник – Муляр Оксана; 

Єрохіну Вікторію, вихованку гуртка «В'язання спицями» Коломийського 

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

Єрохіна Світлана; 

Кантаревич Софію, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок-сувенірів» 

Гуменецької сільської ради Кам'янець-Подільського району Хмельницької 

області, керівник – Качур Катерина; 

Каптюх Анастасію, Репюк Надію, Полупан Каріну, Біленьку Анну, 

вихованок гуртка «Паперова пластика» Старокостянтинівського міського 

центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник – 

Шлапак Тетяна; 

Катрія Владислава, вихованця гуртка «Конструювання транспортної 

техніки» Долинської Станції юних техніків Долинської міської ради Івано-

Франківської області, керівник – Катрій Іванна; 

Країло Соломію, вихованку Перегінського будинку дитячої та юнацької 

творчості Перегінської селищної ради Івано-Франківської області, керівник – 

Зозук Галина; 



Кучерук Маргариту, вихованку гуртка «Майстерня чудес» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник – Кучерук Алла; 

Лиху Катерину, вихованку зразкової студії  декоративно-прикладного  

мистецтва гуртка «В'язання» Старокостянтинівського міського центру дитячої 

та юнацької творчості Хмельницької області, керівник – Столяр Валентина; 

Малецького Нікіту, вихованця позашкільного начального закладу 

«Городоцький будинок дитячої творчості» Городоцької міської ради 

Хмельницької області, керівник – Матусяк Михайло; 

Михаськову Софію, вихованку гуртка «Народна лялька» Комунальної 

установи Дунаєвецької міської ради «Центр позашкільної освіти» 

Хмельницької області, керівник – Войцехівська Марина; 

Петренка Дениса – учня Коростенського міського ліцею № 11 

Житомирської області, керівник – Дрозд Василь; 

Ратушного Владислава, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник – Зозулюк Володимир; 

Савчук Марту, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» Івано-

Франківського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Івано-Франківської області, керівник – Савчук Тетяна; 

Скотяка Артема, вихованця гуртка «Художні вироби з вовни» 

Шепетівського міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької 

області, керівник – Колотова Олена; 

Станіславчук Софію, вихованку гуртка «В'язання гачком» закладу 

позашкільної освіти «Будинок дитячої творчості» Нетішинської міської ради 

Хмельницької області, керівник – Ярмолюк Валентина; 

Хозяїнову Євгенію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Моделювання конструювання одягу» позашкільного навчального закладу 

Центру дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради Донецької 

області, керівник – Пимонова Тетяна; 

Шмаленко Тетяну, вихованку гуртка «Умілі руки» Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Южноукраїнськ Миколаївської області, керівник – Бевз 

Оксана; 

Яницьку Дар'ю, вихованку позашкільного начального закладу 

«Городоцький будинок дитячої творчості» Городоцької міської ради 

Хмельницької області, керівник – Котлінська Руслана. 

Номінація «Образотворче мистецтво» 

дипломом І ступеня 

Бакалович Каталію, вихованку гуртка «Петриківський розпис» Центру 

позашкільної освіти ім. О. Разумкова Житомирської області, керівник – Осікова 

Оксана;  

Бевза Андрія, вихованця позашкільного навчального закладу «Городоцький 

будинок дитячої творчості» Хмельницької області;  



Грипишин Дарину, вихованку гуртка «Кольорова палітра» Волочинського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник – 

Стасюк Тетяна;  

Дорохову Олександру, вихованку гуртка «Малюнок та живопис» Центру 

дитячої та юнацької творчості Торецької міської військово-цивільної 

адміністрації Бахмутського району Донецької області, керівник – Іноземцева 

Наталія; 

Ждянянчин Анну, вихованку Вищого професійного училища № 19 м. 

Дрогобич Львівської області, керівники - Іваночко Руслана, Жилевич Ольга; 

Колесника Ярослава, вихованця гуртка «Витоки» Старокостянтинівського 

центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник – 

Шерстобітова Лариса; 

Куріну Ольгу, вихованку гуртка «Студія образотворчого мистецтва» 

Позашкільного навчального закладу Центру дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради Донецької області, керівник – Прокопенко 

Олександра; 

Кучерук Дарину, вихованку гуртка «Художній Світ» Комунального закладу 

позашкільної освіти «Рожинський будинок дитячої творчості» Волинської 

області, керівник – Шатунова Оксана; 

Лазаренка Данила, вихованця гуртка «Малюнок та живопис» Центру 

дитячої та юнацької творчості Торецької міської військово-цивільної 

адміністрації Бахмутського району Донецької області, керівник – Іноземцева 

Наталія; 

Ніконову Софію, вихованку гуртка «Народний розпис» Старосинявського 

Будинку творчості школярів Старосинявської селищної ради Хмельницької 

області, керівник – Нуцаль Наталія; 

Прокопенко Вікторію, вихованку гуртка «Студія образотворчого 

мистецтва» Позашкільного навчального закладу Центру дитячої та юнацької 

творчості Дружківської міської ради Донецької області, керівник – Прокопенко 

Олександра; 

Пушкар Вероніку, вихованку гуртка «Веселка» Комунального закладу 

«Волноваський будинок дитячої творчості» Донецької області, керівник – 

Полукєєва Марина; 

Риженка Всеволода, вихованця гуртка «Натхнення» Слов'янського 

багатопрофільного регіонального центру професійної освіти ім. П.Ф. 

Кривоноса Донецької області, керівник – Рипунова Ольга; 

Савінову Катерину, вихованку гуртка «Сходинки» позашкільного 

навчального закладу «Багатопрофільний молодіжний центр» Черкаської 

області, керівник – Тимошенко Галина; 

Саприкіна Максима, вихованця Коростенської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів № 13 Житомирської області, керівник – Ткаченко Анжела; 

Сукач Маргариту, вихованку гуртка «Розпис на склі» Будинку дитячої 

юнацької творчості Локачинської селищної ради Волинської області, керівник – 

Хамулка Олена;  



Фролову Ірину, вихованку Комунальної установи Дунаєвської міської ради 

«Центру позашкільної освіти» Хмельницької області, керівник – Тищенко 

Наталія; 

Шлаканьову Анастасію, вихованку гуртка «Малюнок та живопис» Центру 

дитячої та юнацької творчості Торецької міської військово-цивільної 

адміністрації Бахмутського району Донецької області, керівник – Іноземцева 

Наталія; 

Щербату Дарію, вихованку гуртка «Народний розпис» Старосинявського 

Будинку творчості школярів Старосинявської селищної ради Хмельницької 

області, керівник – Нуцаль Наталія; 

Шатунову Ангеліну, вихованку гуртка «Художній Світ» Комунального 

закладу позашкільної освіти «Рожинський будинок дитячої творчості» 

Волинської області, керівник – Шатунова Оксана;  

Шуканову Вероніку, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Арт-

мозаїка» комунального закладу «Запорізький обласний  центр художньо-

естетичної творчості учнівської молоді», керівник - Коломоєць Яна. 

Дипломом ІІ ступеня 

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

позашкільної освіти «Будинок дитячої творчості» Нетішинської міської ради 

Хмельницької області, керівник – Челишева Олена; 

Бойковську Єву, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Арт-мозаїка» 

комунального закладу «Запорізький центр художньо-естетичної творчості 

учнівської молоді» Запорізької області, керівник – Коломоєць Яна;  

Буревич Софію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Місячне сяйво» Центру позашкільної роботи Краматорської міської ради 

Донецької області, керівник – Зуєва Наталія;  

Дзядок Вікторію, ученицю Бердичівського педагогічного фахового коледжу 

Житомирської області, керівник – Левшун Оксана;  

Зубову Поліну, вихованку гуртка «Основи дизайну» Житомирського Центру 

творчості дітей та молоді, керівник – Воробйова Ольга; 

Коваля Андрія, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» Центру 

дитячої та юнацької творчості «Мрія» Житомирської області, керівник – 

Курдиш Світлана;  

Купрієнко Марію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, керівник – Мінчук Альона;  

Мотіну Дар'ю, вихованку гуртка «Палітра» Комунального закладу 

«Волноваський будинок дитячої творчості» Донецької області, керівник – 

Бабченко Ольга;  

Подбуртну Софію, вихованку гуртка «Сувенір» Білозерського освітньо-

культурного центру Донецької області, керівник – Ліпілєна Лілія; 

Соколова Віталія, вихованця ТО «Художня студія», групи «Графіт» 

Лиманського міського Центру позашкільної роботи Лиманської міської ради 

Донецької області, керівник – Махітко Дмитро;  



Ткачук Наталію, вихованку гуртка «Майстерня чудес» Хмельницького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, керівник – 

Мельник Оксана; 

Хохлова Дениса, вихованця гуртка «Малювання» Сєвєродонецького 

міського Центру дитячої та юнацької творчості Луганської області, керівник – 

Палашовська Тетяна;  

Юрченка Богдана, вихованця гуртка «Акварелька» Комунального закладу 

«Волноваський будинок дитячої творчості» Донецької області, керівник – 

Шпіньова Людмила.  

Дипломом ІІІ ступеня 

Акіншина Дениса, вихованця гуртка «Петриківський розпис» Комунального 

закладу «Харківська спеціальна школа № 5», керівник – Величенко Анна; 

Борисюк Софію, вихованку гуртка «Екологічна майстерня» Солотвинського 

Центру професійно-технічної освіти Івано-Франківської області, керівник – 

Катрич Любов; 

Данько Наталію, вихованку гуртка «Юний художник» Центру дитячої 

творчості Чорнобаївської селищної ради Черкаської області, керівник – 

Стеблина Ольга; 

Дендеберю Дар'ю, вихованку гуртка «Живопис» Центру дитячої та 

юнацької творчості Гуменецької сільської ради Хмельницької області, керівник 

– Анфалова Валентина; 

Довгань Анастасію, вихованку гуртка «Родзинка» Дитячого Центру 

позашкільної роботи Корабельного району Миколаївської області, керівник – 

Івашкіна Анастасія;  

Захарко Богдану, вихованку гуртка «Фітодизайн» Солотвинського Центру 

професійно-технічної освіти Івано-Франківської області, керівник - Олійник 

Наталія; 

Клименко Анастасію, вихованку гуртка «Чарівний світ» Гранітнянської 

загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів Малинської міської ради Житомирської 

області, керівник – Мельник Ірина; 

вихованців гуртка «Художнє мистецтво» Старокостянтинівського центру 

дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник – Семенюк 

Тетяна; 

Коломієць Софію, вихованку гуртка «Мистецтво нашого роду» 

Комунального закладу «Волноваський будинок дитячої творчості» Донецької 

області, керівник – Герасименко Олена;  

Кореняк Вікторію, вихованку гуртка «Юний художник» Центру дитячої 

творчості Чорнобаївської селищної ради Черкаської області, керівник – 

Стеблина Ольга; 

Куденчук Поліну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Люблинецького ліцею Волинської області, керівник – Троцюк Олександр;  

Липая Павла, вихованця Перегінського Будинку дитячої та юнацької 

творчості Перегінської селиищної ради Івано-Франківської області, керівник – 

Романко Мар'яна; 



Логучек Діану, вихованку гуртка «Писанкарство» Солотвинського Центру 

професійно-технічної освіти Івано-Франківської області, керівник - Логучек 

Тетяна; 

Мельник Маргариту, вихованку гуртка «Декоративно-образотворчого 

мистецтва» Дитячого Центру позашкільної роботи Корабельного району 

Миколаївської області, керівник – Руденко Яна;  

Олексій Анастасію, вихованку Перегінського Будинку дитячої та юнацької 

творчості  Перегінської селиищної ради Івано-Франківської області, керівник – 

Винник Наталія; 

Орєшину Софію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Старокостянтинівського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької 

області, керівник – Орєшина Тетяна; 

Руденко Алісу, вихованку гуртка «Декоративно-образотворчого мистецтва» 

Дитячого Центру позашкільної роботи Корабельного району Миколаївської 

області, керівник – Руденко Яна;  

Ткачук Ульяну, вихованку гуртка «Живопис» Центру дитячої та юнацької 

творчості Гуменецької сільської ради Хмельницької області, керівник – Бузюк 

Олена; 

Федонюк Дарину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Люблинецького ліцею Волинської області, керівник – Троцюк Олександр.  

Номінація «Технічна творчість» 

дипломом І ступеня 

Артюха Івана, вихованця гуртка «Авіамоделювання» Житомирського 

міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді Житомирської 

області, керівник – Філінський Віталій; 

Бойчука Дениса, вихованця гуртка «Народна творчість» Комунального 

закладу Яблунівського центру дитячої творчості Яблунівської селищної ради 

Косівського району Івано-Франківської області, керівник – Гургулович Ірина; 

Диндина Максима, вихованця Долинської районної Станції юних техніків, 

керівник – Васько Інна; 

Іванюк Марію, вихованку гуртка «Народні ремесла України» Центру 

позашкільної освіти Богородчанської селищної ради Івано-Франківської 

області, керівник – Уманців-Вінтоняк Жанна; 

Казаріну Поліну, вихованку гуртка «Народна творчість» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Казанківської селищної ради Баштанського району 

Миколаївської області, керівник – Гулько Олена; 

Нікітенка Владислава, вихованця гуртка «Судномоделювання» 

Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Житомирської області, керівник – Васьківський Володимир; 

Нікітенка Ярослава, вихованця гуртка «Судномоделювання» 

Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Житомирської області, керівник – Васьківський Володимир; 

Пошабля Нікіту, вихованця гуртка «Технічний дизайн» Житомирського 

міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді Житомирської 

області, керівник – Єфіменко Анжела; 



Пилипчука Олексія, вихованця гуртка «Історико-технічне стендове 

моделювання» Житомирського міського центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Житомирської області, керівник – Шафіков Михайло; 

Чікеля Артема, вихованця гуртка «Авіамоделювання» Коростишівської 

міської станції юних техніків, керівник – Бортник Анатолій; 

Ящук Аліну, вихованку Шепетівського міського центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Хмельницької області, керівник – Ящук Оксана. 

Дипломом ІІ ступеня: 

В’язових Сергія, вихованця Вознесенського міського центру дитячої та 

юнацької творчості, керівник – Істочніков Валерій; 

Климовича Євгена, вихованця гуртка «Технічний дизайн» Долинської 

Станції юних техніків Долинської міської ради Івано-Франківської області, 

керівник – Сова Галина ; 

Кривчука Максима, вихованця Шепетівського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Хмельницької області, керівник – 

Романсевич Віктор; 

Легневича Віталія, вихованця гуртка «Чарівний лобзик» Долинської Станції 

юних техніків Івано-Франківської області, керівник – Микитин Галина; 

Савіна Івана, вихованця гуртка «Технічний дизайн» Житомирського 

міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, керівник – 

Єфіменко Анжела; 

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

Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, керівник – Шафіков Михайно; 

Титиша Романа, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Долинської Станції юних техніків Івано-Франківської області, керівник – 

Пенгрин Леся; 

Василишина Максима, вихованця гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Коломийського будинку дитячої та юнацької творчості Івано-

Франківської області, керівник – Петрицький Олег. 

Дипломом ІІІ ступеня 

Бондаря Владислава, учня ліцею № 5 імені Т.Г. Шевченка Коростишівської 

міської ради Житомирської області, керівник – Дорошенко Руслан; 

Іщенка Дениса, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу «Центр позашкільної освіти «Зміна» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, керівник – Жовтоножук Геннадій; 

Гуменяка Івана, вихованця гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Солотвинського центру позашкільної освіти Івано-Франківської області, 

керівник – Неголюк Леся; 

Королюка Максима, вихованця гуртка «Фіксики» Комунального закладу 

позашкільної освіти «Рожищенський будинок дитячої творчості» Рожищенської 

міської ради Луцького району, керівник – Вознюк Тетяна; 

Куширця Володимира, вихованця гуртка «Декоративно-прикладне 

мистецтво» Ліцею № 3 Коростишівської міської ради Житомирської області, 

керівник – Порохнюк Дмитро; 



Матискіна Романа, вихованця гуртка «Фіксики» Комунального закладу 

позашкільної освіти «Рожищенський будинок дитячої творчості» Рожищенської 

міської ради Луцького району, керівник – Вознюк Тетяна; 

Німця Захара, вихованця Шепетівського міського центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Хмельницької області, керівник – Романсевич 

Віктор; 

Павлушинського Андрія, вихованця гуртка «Геометричне моделювання» 

Центру позашкільної освіти Богородчанської селищної ради Івано- 

Франківської області, керівник – Скрипник Галина; 

Поповича Степана, вихованця гуртка «Народні ремесла України» Центру 

позашкільної освіти Богородчанської селищної ради Івано-Франківської 

області, керівник – Уманців-Вінтоняк Жанна; 

Ткачука Романа, вихованця гуртка «Історико-технічне стендове 

моделювання» Житомирського міського центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, керівник – Шафіков Михайло; 

Соколова Дамира, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу «Центр позашкільної освіти «Зміна» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, керівник – Жовтоножук Геннадій. 

2. Електронні дипломи розміщені за посиланням: 

https://drive.google.com/drive/folders/1oo4j_ZSEBzO93k60qpLEFT6EID3lllb_?

usp=sharing 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Педоренко О.В.. 

 

 

Директор                                                                                    Геннадій ШКУРА 

 

 

 

 

 

 


