МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
(УДЦПО)
НАКАЗ

21 травня 2022 р.

м. Київ

№ 05-03

Про підсумки проведення ІІ Всеукраїнського
творчого фестивалю до Дня Європи
«Єврофест - 2022»
(заочний/онлайн 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 9 грудня 2020 р. № 1236, з 18 по 21
травня 2022 року у місті Кропивницькому Українським державним центром
позашкільної освіти спільно з Комунальним закладом позашкільної освіти
«Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості» були
підведені підсумки ІІ Всеукраїнський творчий фестиваль до Дня Європи
«Єврофест - 2022» (заочний/онлайн формат).
Участь у фестивалі взяли 3000 учасників з 19 областей України, а саме:
Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської,
Закарпатської,
Запорізької,
Київської,
Кіровоградської,
Львівської,
Миколаївської, Одеської, Рівненської, Сумської, Хмельницької, Харківської,
Херсонської, Черкаської областей та м. Києва.
На підставі рішення журі
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити дипломами, відповідних ступенів, Українського державного
центру позашкільної освіти переможців фестивалю:
1.1. У конкурсі «Квіз країнами Європи»:
у молодшій віковій категорії:
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дипломом І ступеня:
команду «Народного художнього колективу» «Театр моди» «Дебют»
комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної
освіти «Зміна» Криворізької міської ради Дніпропетровської області,
керівник Ширшова Тетяна Тарасівна;
команду «Freedom» Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№10 Конотопської міської ради Сумської області, керівник Лопа Людмила
Іванівна;
команду «Юні європейці» Назарівської загальноосвітньої філії КЗ
Карлівського ЗЗСО Соколівської ТГ Кропивницького району Кіровградської
області, керівник Пастушенко Марія Олексіївна;
команду «Меридіан» Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№10 Конотопської міської ради Сумської області, керівник Заїка Олег
Славович.
дипломом ІІ ступеня:
команду євроклубу «Кліо» комунального закладу «Онуфріївський
ЦДЮТ» Онуфріївської селищної ради Кіровоградської області, керівник
Салангіна Галина Іванівна;
команду «Юні європейці» Петрівського НВК «ДНЗ-ЗНЗ I- I-III ступенів»
Знам'янської міської ради Кіровоградської області, керівник Кононенко Ірина
Олексіївна;
команду «Млади сьрдца» Вільшанського центру дитячої та юнацької
творчості Вільшанської селищної ради Кіровоградської області, керівники
Площук Анжеліка Михайлівна, Каленик Людмила Андріївна;
команду «Юні патріоти» комунального закладу освіти «Середня
загальноосвітня школа № 52» Дніпровської міської ради Дніпропетровської
області, керівник Чепурко Олена Михайлівна.
дипломом ІІІ ступеня:
команду «Пікаділлі» навчально-виховного комплексу «Кіровоградський
колегіум-спеціалізований навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний
навчальний заклад-центр естетичного виховання» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області, керівник Лісняк Наталя Валентинівна;
команду євроклубу «Євродрузі» центру дитячої та юнацької творчості
«ЗОРІТ» Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області, керівник
Драган Олена Павлівна;
команду євроклубу «Нове покоління» Голованівського будинку дитячої
та юнацької творчості Голованівської селищної ради Кіровоградської області,
керівник Іщак Олександра Анатоліївна;
команду євроклубу «Діалог» комунального закладу «Центр дитячої та
юнацької творчості Долинської міської ради» Кіровоградської області,
керівник Удовіченко Ірина Петрівна;
команду євроклубу «SmsrtKids» комунального закладу «Компаніївське
навчально-виховне об'єднання» Компаніївської селищної ради Кропивницького
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району Кіровоградської області, керівники Ващенко Олена Анатоліївна,
Придвір Наталія Олександрівна;
команду «Хвиля єдності» комунального закладу «Компаніївський центр
дитячої та юнацької творчості» Компаніївської селищної ради
Кіровоградської області, керівник Іванець Олена Вікторівна;
команду євроклубу «Промінь Європи» Балахівської загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів, філії Новостародубської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів
Петрівської
селищної
ради
Олександрійського
району
Кіровоградської області, керівник Узлова Людмила Альфредівна.
у старшій віковій категорії:
дипломом I ступеня:
команду «Кур’єри ЮНЕСКО» гімназії №2 м. Хмельницький, керівник
Кремінський Сергій Григорович;
команду
«Пульс»
комунального
закладу
«Гірнича
гімназія
Кропивницької міської ради» Кіровоградської області, керівники Панасенко
Вероніка Олександрівна, Алішкевич Наталія Вікторівна;
команду «Стійкі» парламенту дітей Петрівської ТГ КЗ «Петрівський
центр дитячої та юнацької творчості» Петрівської селищної ради
Олександрійського району Кіровоградської області, керівник Дементьєва
Наталія Василівна;
команду «Dream_Team» Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 68 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівник
Мановицька Яна Валеріївна.
дипломом IІ ступеня:
команду євроклубу «Євромікс» комунального закладу «Центр дитячої та
юнацької творчості» Бобринецької міської ради Кіровоградської області,
керівник Скоропад Наталія Анатоліївна;
команду євроклубу «Fiesta» комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання № 32 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»,
позашкільний центр «Школа мистецтв»» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області, керівник Набойченко Максим Миколайович;
команду євроклубу «Мрія» комунального закладу «Устинівський
будинок дитячої та юнацької творчості» Устинівської селищної ради
Кіровоградської області, керівник Пінчук Світлана Олександрівна;
команду «Eurostep» Новомиргородського міського центру дитячої та
юнацької творчості Новомиргородської міської ради Кіровоградської області,
керівник Калашник Олена Миколаївна;
команду «Побузький сейм» Побузького центру дитячої та юнацької
творчості Побузької селищної ради Голованівського району Кіровоградської
області, керівник Свінціцька Алла Петрівна;
команду «Ексклюзив» Державного навчального закладу «Професійно –
технічне училище № 40 м. Новоукраїнка» Кіровоградської області, керівник
Сажієнко Тетяна Валеріївна;
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команду «Eurolife» Державного навчального закладу «Нововолинський
центр професійно-технічної освіти» Волинської області, керівник Медик Юлія
Ігорівна;
команду «Лондонські паляниці» Державного професійно-технічний
навчальний заклад «Дніпровський центр професійної освіти», керівник
Бондарук Руслан Миколайович.
дипломом IІІ ступеня:
команду «Європейська молодь» комунального закладу «Середня
загальноосвітня школа №25» Кам`янської міської ради Дніпропетровської
області, керівник Чернецька Наталя Олексанрівна;
команду «Євроленд» комунального закладу позашкільної освіти
«Олександрівський центр дитячої та юнацької творчості» Олександрівської
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, керівник
Москаленко Інна Миколаївна;
команду «Нововолинськ Європейський» Нововолинського ліцею №4 імені
Т.Г.Шевченка Нововолинської міської ради Волинської області, керівник
Сліпчук Олександр Аркадійович;
команду «Свідома молодь» Учнівської Прибузкої республіки «Майбуття
Поділля» вищого професійного училища №25 м. Хмельницький, керівник
Бездєнєжних Ольга Сергіївна;
команду євроклубу «Кліо» комунального закладу «Онуфрівський
ЦДЮТ» Онуфріївської селищної ради Олександрійського району
Кіровоградської області, керівник Салангіна Галина Іванівна;
команду «7'я ОРДК» комунального закладу Київської обласної ради
«Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», керівник Лісовенко Олена
Олександрівна.
Віртуальний квест «Мандри-вандри Європою» (kids):
у командному заліку:
дипломом І ступеня:
команду євроклубу «Діалог», комунального закладу «Центр дитячої та
юнацької творчості» Долинської міської ради Кіровоградської області,
керівник Удовіченко Ірина Петрівна;
команду «Характерники» гімназії №5 Шепетівської міської ради
Хмельницької області, керівник Томашкевич Ольга Петрівна.
дипломом ІІ ступеня:
команду «Fiesta junior» комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання №32 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»,
позашкільний центр «Школа мистецтв» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області, керівник Таран Альона Олегівна;
команду євроклубу «SmartKids» комунального закладу «Компаніївське
навчально-виховне об'єднання» Компаніївської селищної ради Кропивницького
району Кіровоградської області, керівники Ващенко Олена Анатоліївна,
Придвір Наталія Олександрівна;
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команду «Freedom» Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№10 Конотопської міської ради Сумської області, керівник Лопа Людмила
Іванівна;
команду «Візаві» комунального закладу «Плетеноташлицький ліцей»
Злинської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області,
керівник Іванченко Катерина Віталіївна;
команду «Народного художнього колективу» «Театр моди» «Дебют»
комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної
освіти «Зміна» Криворізької міської ради Дніпропетровської області,
керівник Ширшова Тетяна Тарасівна;
команду євроклубу «Євродрузі» центру дитячої та юнацької творчості
«ЗОРІТ» Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області, керівник
Драган Олена Павлівна;
команду євроклубу «Кліо» комунального закладу «Онуфріївський
ЦДЮТ» Онуфріївської селищної ради Кіровоградської області, керівник
Салангіна Галина Іванівна;
команду «МАКСИМУМ» комунального закладу освіти «Навчальновиховний комплекс №70 «Середня загальноосвітня школа - дошкільний
навчальний
заклад
(ясла-садок)»
Дніпровської
міської
ради
Дніпропетровської області, керівник Карначова Ірина Володимирівна;
команду «Успіх» Славутського навчально - виховного комплексу
«Спеціалізована школа I-III ступенів, ліцей «Успіх» Славутської міської ради
Хмельницької області, керівник Чапайло Олена Дмитрівна;
команду «Юні європейці» Назарівської загальноосвітньої філії КЗ
Карлівський ЗЗСО Соколівської ТГ Кропивницького району Кіровградської
області, керівник Пастушенко Марія Олексіївна.
дипломом ІІІ ступеня:
команду «4U» Дунаєвецької ЗОШ І - ІІІ ступенів №4 Дунаєвецької міської
ради Хмельницької області, керівник Гандзюк Тетяна Антонівна;
команду «Draudzibu» комунального закладу «Академічний ліцей №15»
Кам'янської міської ради Дніпропетровської області, керівник Зозуля Олеся
Іванівна;
команду «Меридіан» Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№10 Конотопської міської ради Сумської області, керівник Заїка Олег
Славович;
команду «Млади сьрдца» Вільшанського центру дитячої та юнацької
творчості Вільшанської селищної ради Кіровоградської області, керівники
Площук Анжеліка Михайлівна, Каленик Людмила Андріївна;
команду євроклубу «Нове покоління» Голованівського будинку дитячої
та юнацької творчості Голованівської селищної ради Кіровоградської області,
керівник Іщак Олександра Анатоліївна;
команду «Юні патріоти» комунального закладу освіти «Середня
загальноосвітня школа № 52» Дніпровської міської ради Дніпропетровської
області, керівник Чепурко Олена Михайлівна.
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Web-quest «Європа - наш спільний дім. Спільне сьогодення» (junior):
дипломом I ступеня:
команду «Європейська молодь» комунального закладу «Середня
загальноосвітня школа №25» Кам`янської міської ради Дніпропетровської
області, керівник Чернецька Наталя Олексанрівна;
команду «Стійкі» парламенту дітей Петрівської ТГ КЗ «Петрівський
центр дитячої та юнацької творчості» Петрівської селищної ради
Олександрійського району Кіровоградської області, керівник Дементьєва
Наталія Василівна;
команду «EUROкрок» комунального закладу освіти Криворізький ліцей
«Джерело» Дніпропетровської обласної ради, керівник Міщенко Лілія
Миколаївна.
дипломом II ступеня:
команду євроклубу «Мрія» комунального закладу «Устинівський
будинок дитячої та юнацької творчості» Устинівської селищної ради
Кіровоградської області, керівник Пінчук Світлана Олександрівна;
команду «Побузький сейм» Побузького центру дитячої та юнацької
творчості Побузької селищної ради Голованівського району Кіровоградської
області, керівник Свінціцька Алла Петрівна;
команду євроклубу «Євромікс» комунального закладу «Центр дитячої та
юнацької творчості» Бобринецької міської ради Кіровоградської області,
керівник Скоропад Наталія Анатоліївна.
дипломом III ступеня:
команду «Віртуальні мандрівники» комунального закладу «Будинок
дитячої творчості» Кетрисанівської сільської ради Кропивницького району
Кіровоградської області, керівник Слободяник Олена Михайлівна;
команду євроклубу «Fiesta» комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання № 32 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»,
позашкільний центр «Школа мистецтв»» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області, керівник Набойченко Максим Миколайович;
команду «Кур’єри ЮНЕСКО» гімназії №2 м. Хмельницький, керівник
Кремінський Сергій Григорович;
команду «Лондонські паляниці» Державного професійно-технічний
навчальний заклад «Дніпровський центр професійної освіти», керівник
Бондарук Руслан Миколайович.
Пізнавально-інтелектуальна гра на платформі «Кahoot»
«Україна and Європа: цінності європейської цивілізації» (junior):
у старшій віковій категорії:
у командному заліку:
дипломом I ступеня:
команду «Стійкі» парламенту дітей Петрівської ТГ КЗ «Петрівський
центр дитячої та юнацької творчості» Петрівської селищної ради
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Олександрійського району Кіровоградської області, керівник Дементьєва
Наталія Василівна.
дипломом II ступеня:
команду «Ексклюзив» Державного навчального закладу «Професійно –
технічне училище № 40 м. Новоукраїнка» Кіровоградської області, керівник
Сажієнко Тетяна Валеріївна.
дипломом III ступеня:
команду «Європейська молодь» комунального закладу «Середня
загальноосвітня школа №25» Кам`янської міської ради Дніпропетровської
області, керівник Чернецька Наталя Олексанрівна.
у індивідуальному заліку:
дипломом I ступеня:
Уланова Віталія, представника команди «Стійкі» парламенту дітей
Петрівської ТГ КЗ «Петрівський центр дитячої та юнацької творчості»
Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської
області, керівник Дементьєва Наталія Василівна;
Штурмака Артура, представника команди «Стійкі» парламенту дітей
Петрівської ТГ КЗ «Петрівський центр дитячої та юнацької творчості»
Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської
області, керівник Дементьєва Наталія Василівна;
Лівандовську Анну, представницю команди «Dream_Team» Криворізької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 68 Криворізької міської ради
Дніпропетровської області, керівник Мановицька Яна Валеріївна;
Лещинського Іллю, представника команди «Європейська молодь»
комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №25» Кам`янської
міської ради Дніпропетровської області, керівник
Чернецька Наталя
Олексанрівна;
Шпанку Олега, представника команди «Ексклюзив» Державного
навчального закладу «Професійно – технічне училище № 40 м. Новоукраїнка»
Кіровоградської області, керівник Сажієнко Тетяна Валеріївна;
Роженко Анну, представницю команди «Ексклюзив» Державного
навчального закладу «Професійно – технічне училище № 40 м. Новоукраїнка»
Кіровоградської області, керівник Сажієнко Тетяна Валеріївна;
Красіона Онора, представника команди «Ексклюзив» Державного
навчального закладу «Професійно – технічне училище № 40 м. Новоукраїнка»
Кіровоградської області, керівник Сажієнко Тетяна Валеріївна;
Третяк Ольгу, представницю команди «Побузький сейм» Побузького
центру дитячої та юнацької творчості Побузької селищної ради
Голованівського району Кіровоградської області, керівник Свінціцька Алла
Петрівна.
дипломом II ступеня:
Шайду Анастасію, представницю команди «Лондонські паляниці»
Державного професійно-технічний навчальний заклад «Дніпровський центр
професійної освіти», керівник Бондарук Руслан Миколайович;

8
Дементьєву Жанну, представницю команди «Стійкі» парламенту дітей
Петрівської ТГ КЗ «Петрівський центр дитячої та юнацької творчості»
Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської
області, керівник Дементьєва Наталія Василівна;
Тимошишина Олександра, представника команди «Dream_Team»
Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 68 Криворізької
міської ради Дніпропетровської області, керівник Мановицька Яна
Валеріївна;
Чернявського Олексія, представника команди «Європейська молодь»
комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №25» Кам`янської
міської ради Дніпропетровської області, керівник Чернецька Наталя
Олексанрівна.
дипломом III ступеня:
Примакову Катерину, представницю команди «Європейська молодь»
комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №25» Кам`янської
міської ради Дніпропетровської області, керівник Чернецька Наталя
Олексанрівна;
Кривошею Дар’ю, представницю команди «Пульс» комунального закладу
«Гірнича гімназія Кропивницької міської ради» Кіровоградської області,
керівники Панасенко Вероніка Олександрівна, Алішкевич Наталія Вікторівна;
Степанову Олену, представницю команди «Пульс» комунального закладу
«Гірнича гімназія Кропивницької міської ради» Кіровоградської області,
керівники Панасенко Вероніка Олександрівна, Алішкевич Наталія Вікторівна;
Дюкову Анастасію, представницю команди євроклубу «Мрія»
комунального закладу
«Устинівський будинок дитячої та юнацької
творчості» Устинівської селищної ради Кіровоградської області, керівник
Пінчук Світлана Олександрівна;
Третяк Софію, представницю команди «Євроленд» комунального
закладу позашкільної освіти «Олександрівський центр дитячої та юнацької
творчості» Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області, керівник Москаленко Інна Миколаївна;
Іванову Марію, представницю команди «Пульс» комунального закладу
«Гірнича гімназія Кропивницької міської ради» Кіровоградської області,
керівники Панасенко Вероніка Олександрівна, Алішкевич Наталія Вікторівна;
Антощенкову Аліну, представницю команди «EUROкрок» комунального
закладу освіти Криворізький ліцей «Джерело» Дніпропетровської обласної
ради, керівник Міщенко Лілія Миколаївна.
Власний погляд – відео –акценти дня:
дипломом I ступеня:
команду «Eurostep» Новомиргородського міського центру дитячої та
юнацької творчості Новомиргородської міської ради Кіровоградської області,
керівник Калашник Олена Миколаївна;
команду євроклубу «Fiesta» комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання № 32 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»,
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позашкільний центр «Школа мистецтв»» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області, керівник Набойченко Максим Миколайович;
команду «EUROкрок» комунального закладу освіти Криворізький ліцей
«Джерело» Дніпропетровської обласної ради, керівник Міщенко Лілія
Миколаївна;
Конопат
Анастасію,
представницю
команди
«Eurostep»
Новомиргородського міського центру дитячої та юнацької творчості
Новомиргородської міської ради Кіровоградської області, керівник Калашник
Олена Миколаївна.
дипломом II ступеня:
Левченка Івана, представника команди «Євроленд» комунального закладу
позашкільної освіти «Олександрівський центр дитячої та юнацької творчості»
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської
області, керівник Москаленко Інна Миколаївна;
Уланова Віталія, представника команди «Стійкі» парламенту дітей
Петрівської ТГ КЗ «Петрівський центр дитячої та юнацької творчості»
Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області,
керівник Дементьєва Наталія Василівна;
команду «Пульс» комунального закладу «Гірнича гімназія Кропивницької
міської ради» Кіровоградської області, керівники Панасенко Вероніка
Олександрівна, Алішкевич Наталія Вікторівна;
команду євроклубу «Нове покоління» Голованівського будинку дитячої та
юнацької творчості Голованівської селищної ради Кіровоградської області,
керівник Іщак Олександра Анатоліївна;
Решетнік Марію, представницю команди «Свідома молодь» Учнівської
Прибузької республіки «Майбуття Поділля» вищого професійного училища
№25 м. Хмельницький, керівник Бездєнєжних Ольга Сергіївна.
дипломом IІI ступеня:
Дащенко Злату, представницю команди «Юні європейці» Назарівської
загальноосвітньої філії Карлівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ
ступенів Соколівської сільської ради Соколівської сільської ради
Кропивницького району Кіровоградської області, керівник Пастушенко Марія
Олексіївна;
Задорожну Анастасію, представницю команди євроклубу «Мрія»
комунального закладу «Устинівський будинок дитячої та юнацької творчості»
Устинівської селищної ради Кіровоградської області, керівник Пінчук Світлана
Олександрівна;
Голубник Софію, представницю команди євроклубу «Промінь Європи»
Балахівської ЗШ І-ІІ ступенів, філії Новостародубської ЗШ І-ІІІ ступенів
Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області,
керівник Узлова Людмила Альфредівна;
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Безсонову Вікторію, представницю команди євроклубу «Євромікс»
комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Бобринецької
міської ради Кіровоградської області, керівник Скоропад Наталія Анатоліївна;
команду євроклубу «Кліо» комунального закладу «Онуфріївський центр
дитячої та юнацької творчості» Онуфріївської селищної ради Кіровоградської
області, керівник Салангіна Галина Іванівна.
1.2. У конкурсі інтернет - мемів «Різні обличчя Європи»:
у молодшій віковій категорії:
дипломом І ступеня:
Олійника Кирила, учня Криворізької загальноосвітньої школи №52
Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Наші друзі»,
керівник Задорожня Вікторія Сергіївна.
дипломом ІІ ступеня:
Клименка Богдана, вихованця гуртка «Ерудит» Центру позашкільної
освіти Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району
Кіровоградської області, за роботу «Коли вирішуєш задачу з математики»,
керівник Клименко Лілія Борисівна;
Линюк Камілу, вихованку гуртка «Stand for Ukraine» Гуменецького ліцею
Гуменецької сільської ради Кам'янець-Подільського району Хмельницької
області, за роботи «Звичайно в Україну!», «Україна в ЄС!», керівник Чапай
Вікторія Миколаївна.
дипломом ІІІ ступеня:
Олійника Кирила, учня Криворізької загальноосвітньої школи №52
Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Надійна
підтримка», керівник Задорожня Вікторія Сергіївна.
у середній віковій категорії:
дипломом І ступеня:
команду «Dream Team» Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №68 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботи
«Вірю в ЗСУ!», «У тренді» керівник Мановицька Яна Валеріївна.
дипломом ІІ ступеня:
Случ Анну, вихованку Парламенту дітей Великосеверинівської громади
Центру
позашкільної
освіти
Великосеверинівської
сільської
ради
Кропивницького району Кіровоградської області, за роботу «Моя мама, коли
мої друзі прийшли в гості», координатор Крицька Ярослава Володимирівна;
Бєлову Роксолану, ученицю Кам’янець-Подільського навчально-виховного
комплексу №9 імені А.М.Трояна у складі спеціалізованої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови та школи
мистецтв Хмельницької області, за роботу «З нами - перемога!», керівник
Блюсюк Тетяна Анатоліївна.
дипломом ІІІ ступеня:
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команду «Dream Team» Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №68 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу
«Політична шевелюра!», керівник Мановицька Яна Валеріївна;
Мащука Артема, учня Конотопської загальноосвітньої школи I-III ступенів
№10 Конотопської міської ради Сумської області, за роботу «Різні обличчя
Європи», керівник Горшеніна Світлана Павлівна;
Іванова Олександра, учня Комунального закладу «Нікопольська середня
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2», за роботу «Європа - Т», керівник
Павленко Родіон Костянтинович;
Гриджук Аліну, вихованку хореографічного колективу «СМАЙЛ»
Комунального
закладу
«Інгульське
навчально-виховне
об'єднання
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Устинівської селищної ради», за роботу
«Переможемо ворога разом», керівник Довгенко Емілія Костянтинівна;
Гладку Анну, вихованку хореографічного колективу «СМАЙЛ»
Комунального
закладу
«Інгульське
навчально-виховне
об'єднання
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Устинівської селищної ради», за роботу
«Переможемо ворога разом», керівник Довгенко Емілія Костянтинівна.
1.3. У конкурсі постерів «Європейське майбутнє України»:
у молодшій віковій категорії:
дипломом I ступеня:
Гуцулюк Олену, вихованку гуртка «Прикладна графіка» Комунального
позашкільного навчального закладу «Палац дитячої та юнацької творчості
Центрально-Міського району» Криворізької міської ради, за роботу «Ой, ці
крила лебедині - то рятунок Україні!», керівник Бурачонок Наталя
Володимирівна;
Сіргієнко Анну, вихованку гуртка «Прикладна графіка» Комунального
позашкільного навчального закладу «Палац дитячої та юнацької творчості
Центрально-Міського району» Криворізької міської ради,за роботу «Голубе
миру, на тебе чекають! Добрії люди тебе зустрічають!», керівник Бурачонок
Наталя Володимирівна;
Пасічник Богдану, вихованку «Зразкового художнього колективу»
«Народна художня творчість» Хмельницького палацу творчості дітей та
юнацтва, за роботу «В європейській родині», керівник Костенко Тетяна
Михайлівна;
Форкуна Матвія, вихованця гуртка «Діти України» Закупненського ліцею
Закупненської селищної ради Кам'янець - Подільського району Хмельницької
області, за роботу «Разом - ми сила!», керівник Форкун Наталія Володимирівна.
дипломом IІ ступеня:
Мельник Альону, вихованку Народної студії образотворчого мистецтва
«Світ фарб» Комунального закладу Сумської обласної ради-обласний центр
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, за роботу «Велика душа
маленької країни», керівник Москаленко Ольга Анатоліївна;
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Грицаєнко Анастасію, ученицю Комунальної установи Сумська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27, за роботу «Одне бажання на всіх»,
керівник Блужан Тетяна Валеріївна;
Степанюка Назарія, вихованця гуртка «Ткацтво» Кам'янець-Подільського
Центру дитячої та юнацької творчості, за роботу «Україна європейська
держава», керівник Степанюк Юлія Анатоліївна;
Кравченко Катерину, ученицю Криворізької загальноосвітньої школи І - ІІІ
ст. № 110 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу
«Сонячне майбутнє», керівник Погонець Лариса Михайлівна;
Пащенко Кіру, вихованку Народної студії образотворчого мистецтва
Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та
юнацтва Київщини», за роботу «Зліт до свободи», керівник Синякевич Ірина
Валентинівна.
дипломом IІІ ступеня:
Матвеева Олександра, вихованця гуртка «Арт-студія» Комунального
позашкільного навчального закладу «Палац дитячої та юнацької творчості
Центрально-Міського району» Криворізької міської ради, за роботу «Україна
буде!», керівник Крисеєва Катерина Віталіївна;
Колектив «У світі Інформатики» Криворізької загальноосвітньої школи IIII ступенів №1, за роботу «Разом ми сила», керівник Колісниченко Юлія
Володимирівна;
Бабченко Анастасію, вихованку гуртка «Палітра» Комунального закладу
«Волноваський будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської міської
територіальної громади Донецької області, за роботу «Our friendship is our
victory», керівник Бабченко Ольга Володимирівна;
Гартовіна Іллю, вихованця гуртка «Юні користувачі персонального
комп’ютера» Будинку творчості дітей та юнацтва Мирноградської міської ради,
за роботу «Ми – українці! Ми – європейці!», керівник Тополянська Олена
Федорівна;
Іващенка Єгора, вихованця Євроклубу «Співдружність» Комунального
закладу «Середня загальноосвітня школа №9 м. Покров Дніпропетровської
області», за роботу «Україна - європейська держава», керівник Глуздова
Наталія Миколаївна;
Чернова Андрія, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво»
Комунального закладу «Компаніївський центр дитячої та юнацької творчості»
Компаніївської селищної ради Кіровоградської області, за роботу
«Незламність», керівник Непрозвана Інна Миколаївна.
у середній віковій категорії:
дипломом I ступеня:
Петричко Єву, вихованку гуртка «Таємниці пензля» Закарпатського
обласного палацу дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН», за роботу
«Співдружність Карпатського єврорегіону», керівник Стецюк Анастасія
Павлівна;
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Прядка Ростислава, учня Синельниківського ліцею №3 Синельниківської
міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Разом до майбутнього»,
керівник Біла Олена Павлівна;
Васильєву Єлизавету, вихованку гуртка «МІГ» (масова інформаційна
група) Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №117 Криворізької
міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Європейське майбутнє
України», керівник Колісник Світлана Валентинівна;
Бричку Анну, ученицю Комунального закладу «Димитровське навчальновиховне об'єднання» загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Устинівської
селищної ради», за роботу «Борці за майбутнє», керівник Григор Оксана
Геннадіївна;
Бугаєвич Євгенію, вихованку гуртка «Прикладна графіка» Новоушицького
будинку дитячої творчості, за роботу «Серце Європи б'ється в Україні»,
керівник Мирончук Тетяна Василівна;
вихованців гуртка «Прикладна графіка» Комунального позашкільного
навчального закладу «Палац дитячої та юнацької творчості ЦентральноМіського району» Криворізької міської ради, за роботу «Квіткове сузір'я»,
керівник Бурачонок Наталя Володимирівна.
дипломом IІ ступеня:
Савченко Анастасію, вихованку гуртка з акторської майстерності «Артистстудія» Вознесенського міського Центру дитячої та юнацької творчості, за
роботу «Пазли майбутнього», керівник Рахуба Надія Борисівна;
Гиренка Данила, учня Криворізької педагогічної гімназії, за роботу
«Виборюємо право на європейське майбутнє», керівник Костюк Сурен
Суренович;
Юрко Ірину, вихованку Клубу «Пошук» Опорного закладу загальної
середньої освіти «Любешівський ліцей» Любешівської селищної ради
Волинської області,за роботу «Україна - європейська держава», керівник
Оласюк Алла Степанівна;
Фікса Костянтина, учня Колубаївської гімназії (зі структурними
підрозділами початкова школа та дошкільний підрозділ) Гуменецької сільської
ради Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, за роботу
«Європейське майбутнє України», керівник Фікс Галина Леонідівна;
Демчук Єлизавету, вихованку парламенту дітей Благовіщенської міської
територіальної громади Благовіщенського центру дитячої та юнацької
творчості Благовіщенської міської ради, за роботу «Майбутнє України Європа!», керівник Довгань Маргарита Юріївна;
Пісного Даниїла, учня Криворізького навчально-виховного комплексу №35
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - багатопрофільний ліцей «Імпульс»
Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Україна серце Європи», керівник Азоза Ірина Михайлівна;
Нестеренко Анну, ученицю Криворізького навчально-виховного
комплексу №35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - багатопрофільний ліцей

14
«Імпульс» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу
«Європейська Держава», керівник Рудницьких Анна Сергіївна.
дипломом IІІ ступеня:
Лівандовську Анну, вихованку євроклубу «Європейські горизонти»,
команда Dream_Team Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №68
Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Серце
Європи», керівник Мановицька Яна Валеріївна;
Бичкову Алісу, ученицю Спеціалізованої середньої школа №9 з
поглибленим вивченням англійської мови, за роботу «Save Ukraine», керівник
Пономаренко Катерина Олександрівна;
Цісарук Наталію, ученицю Закладу загальної середньої освіти
Перемильський ліцей Берестечківської міської ради Волинської області, за
роботу «Веселкова доля в Європейському колі», керівник Коцюба Лариса
Олексіївна;
Фокіну Поліну, вихованку гуртка журналістики «Панорама» Криворізької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 61 Криворізької міської ради
Дніпропетровської області, за роботу «Україна - серце Європи, що б'ється!»,
керівник Шевченко Руслана Юріївна;
Колектив Народної студії образотворчого мистецтва Комунального
закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,
за роботу «Шлях до Європи», керівник Мілейко Ольга Борисівна;
Лічман Кристину, вихованку гуртка «Арт-студія» Комунального
позашкільного навчального закладу «Палац дитячої та юнацької творчості
Центрально-Міського району» Криворізької міської ради, за роботу «Україна
буде!», керівник Крисеєва Катерина Віталіївна.
у старшій віковій категорії:
дипломом I ступеня:
Савченко Кристину, вихованку вокального колективу «Диво»
Комунального закладу «Будинок дитячої творчості» Кам`янської міської ради»,
за роботу «Україна під захистом», керівник Козак Олена Валеріївна.
дипломом IІ ступеня:
Михайленко Вікторію, ученицю Державного навчального закладу
«Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних
технологій», за роботу «Європейське майбутнє України», керівник Аніщенко
Ірина Володимирівна;
Шпітько Аліну, вихованку творчого об'єднання «Палітра» Міського
комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої творчості
«Надія» міста Першотравенська», за роботу «І буде Україна в новому
вбранні!», керівник Захваткіна Катерина Олексіївна.
дипломом IІІ ступеня:
Калабухову Софію, ученицю Комунального закладу навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - Дошкільний навчальний
заклад» Великоандрусівської сільської ради, за роботу «Я хочу бути вільною»,
керівник Домбровська Яна Іванівна.
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1.4. У конкурсі світлин «Європа – наш спільний дім»:
у молодшій віковій категорії:
дипломом I ступеня:
Теслюк Поліну, вихованку гуртка «Дизайн на склі» Комунального
позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості
«Гармонія» Криворізької міської ради, за роботу «З Україною в серці»,
керівник Теслюк Ганна Олександрівна;
Зеленко Карину, ученицю Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №114 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу
«З вірою в світле майбутнє», керівник Дєрусова Ірина Юріївна;
Отовчиць Марію, вихованку творчого об'єднання «Любисток» Міського
комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої творчості
«Надія», за роботу «Україна та Європа єднаймося!», керівник Баранова Галина
Олександрівна;
Манжулу Мілану, вихованку гуртка декоративно-ужиткового мистецтва
«Барвінок» Комунального закладу «Петрівський центр дитячої та юнацької
творчості»
Петрівської
селищної
ради
Олександрійського
району
Кіровоградської області, за роботу «В молитві я і вся Британія», керівник
Бранець Дар'я Олександрівна;
Кумановську Маргариту, вихованку колективу повітряної гімнастики
«Fly» Комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацький
центр «Штурм» Дніпровської міської ради, за роботу «Квітуча Україна»,
керівник Чадаєва Алла Володимирівна;
Гончарову Марію, вихованку гуртка «Іграшка-сувенір» Комунального
позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості
«Сузір'я» Криворізької міської ради, за роботу «Гостинна Польща», керівник
Воронько Олена Володимирівна;
Денисенко Анастасію, ученицю Комунального закладу освіти
«Інгулецький ліцей» Дніпропетровської обласної ради, за роботу «Германія
підтримує Україну», керівник Рой Катерина Олексіївна;
Денисенка Назара, учня Комунального закладу освіти «Інгулецький
ліцей» Дніпропетровської обласної ради, за роботу «Германія підтримує
Україну», керівник Рой Катерина Олексіївна;
Дзюбу Кирила, учня Комунального закладу освіти «Інгулецький ліцей»
Дніпропетровської обласної ради, за роботу «Германія підтримує Україну»,
керівник Рой Катерина Олексіївна.
дипломом IІ ступеня:
Ігнатьєву Маргариту, вихованку хореографічного колективу «Непоседы»
Комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацький центр
«Штурм» Дніпровської міської ради, за роботу «Правда крізь сльози», керівник
Литвиненко Олена Миколаївна;
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Євтушенко Олександру, ученицю Криворізької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №114 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за
роботу «Рідний куточок на польській землі», керівник Дєрусова Ірина Юріївна;
Головецьку Катерину, ученицю Комунального закладу «Великобалківська
гімназія Кропивницької міської ради», за роботу «Європа - наш дім», керівник
Стародубцова Оксана Іванівна;
Марченко Вероніку, вихованку гуртка «Фотонатуралісти» Комунального
закладу Сумської обласної ради - обласний центр позашкільної освіти та
роботи з талановитою молоддю, за роботу «МИ з ВАМИ!», керівник Гарбуз
Ірина Василівна;
Добровольську Ярославу, ученицю Криворізької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №61 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за
роботу «Підтримка українців у Франкфурті-на-Майні», керівник Дубова Лілія
Василівна;
Прасолову Анастасію, ученицю Кислянського ліцею Зайцівської сільської
ради Синельниківського району Дніпропетровської області, за роботу «Спільне
щастя до мети вестиме», керівник Забара Олена Олександрівна;
Приходька Кирила, вихованця козацько-лицарського гарту Комунального
закладу «Станція юних техніків Кіровоградської міської ради», за роботу
«Британія за Україну!», керівник Гейко Сергій Володимирович;
Поплавську Єву, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка
«Перлинки» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, за роботу
«Мілан радо зустрічає!», керівник Гуменюк Лариса Миколаївна.
дипломом IІІ ступеня:
Ярьоменко Варвару, ученицю Криворізького навчально-виховного
комплексу №35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів багатопрофільний ліцей
«Імпульс», за роботу «NO WAR!», керівник Моісеєнко Наталя Юріївна;
Монастирську Дар'ю, вихованку «Зразкового художнього колективу»
гуртка «Школа журналістики» Обласного Будинку художньої творчості
Миколаївської обласної ради, за роботу «Я люблю Україну», керівник
Василенко Ірина Анатоліївна;
Голубцова Семена, вихованця гуртка «Декоративно-прикладне мистецтво»
Комунального закладу «Центр профільного навчання та дитячої творчості»
Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Майбутнє
Європи», керівник Бойко Анастасія Геннадіївна;
Кільчинського Михайла, учня Комунального закладу «Академічний ліцей
№15» Кам'янської міської ради, за роботу «Солідарні з Україною», керівник
Ралло Тетяна Олексіївна;
Євтушенко Олександру, ученицю Криворізької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №114 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за
роботу «Україна - європейська держава», керівник Дєрусова Ірина Юріївна;
Дзюбу Анастасію, ученицю Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 61 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу
«Європа проти війни», керівник Олефіренко Світлана Василівна;
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Лукомську Марію, вихованку «Зразкового художнього гуртка» «Культура
мови і спілкування» Старокостянтинівського міського центру дитячої та
юнацької творчості, за роботу «Серце Швейцарії з Україною», керівник
Дітковська Людмила Олександрівна;
Лазарєва Дмитра, вихованця клубу «Лідер» Шепетівського навчальновиховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія»
Хмельницької області, за роботу «Мітинг на підтримку України», керівник
Колесник Олена Сергіївна;
Моспанюка Івана, учня Першотравенського ліцею №3 Першотравенської
міської ради, за роботу «Європа - наш спільний дім», керівник Лісовенко Олена
Вікторівна;
Мельника Іллю, вихованця гуртка «Гармонія» Великокостромського ліцею
Зеленодольської міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Європанаш спільний дім», керівник Мельник Тетяна Іванівна;
Кисельова Егора, учня Криворізького навчально-виховного комплексу
№35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - багатопрофільний ліцей «Імпульс»
Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Help Ukraine»,
керівник Омельченко Євгенія Олександрівна.
у середній віковій категорії:
дипломом I ступеня:
Кобзу Оскара, учня Комунального закладу освіти «Варварівська опорна
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - центр позашкільної освіти» Юр’ївської
селищної ради Дніпропетровська області, за роботу «Європа - наш спільний
дім», керівник Заброда Тетяна Андріївна;
Вітько Уляну, ученицю Марганецької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів
№2 з поглибленим вивченням англійської мови Марганецької міської ради
Дніпропетровської області, за роботу «Підтримка Українців в Португалії»,
керівник Фірман Людмила Іванівна;
Зворигіну Дар’ю, вихованку гуртка «Відповідальне лідерство - шлях до
успіху» Обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради,
за роботу «Зупиніть війну», керівник Чуприна Дмитро Олегович;
Подвалюка Кирила, вихованця Євроклубу «Європейські горизонти»
Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №68 Криворізької міської
ради Дніпропетровської області, за роботу «Нас не подолати», керівник
Мановицька Яна Валеріївна;
Цегельника Руслана, вихованця козацько-лицарського гарту Комунального
закладу «Станція юних техніків Кіровоградської міської ради», за роботу «Бог
оберігає Україна перемагає. Кафедральний собор Христа спасителя», керівник
Гейко Сергій Володимирович;
Сніжко Дар'ю, вихованку творчого об'єднання «Любисток» Міського
комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої творчості
«НАДІЯ» міста Першотравенська», за роботу «Україна і Європа», керівник
Баранова Галина Олександрівна;

18
Надточий Софію, вихованку гуртка «Сумизнавство» Комунального
закладу Сумської обласної ради - Обласний центр позашкільної освіти та
роботи з талановитою молоддю, за роботу «Україна - ми з вами», керівник
Сліпченко Тетяна Володимирівна;
Калькову Софію, ученицю Гораймівського ліцею Колківської селищної
ради Волинської області, за роботу «Мій дім - тут», керівник Кукла Іванна
Анатоліївна;
Овечко Дар‘ю, ученицю Комунального закладу «Академічна гімназія
Кропивницької міської ради», за роботу «Сlose the sky over Ukraine!», керівник
Богданова Світлана Вікторівна;
Яриша Лева, учня Комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання
(середня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад – позашкільний
навчальний заклад) м. Покров Дніпропетровської області», за роботу «Європа –
наш спільний дім», керівник Понікарчик Інна Володимирівна;
Боднар Софію, вихованку гуртка «Цифрова фотографія» Нігинської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, за роботу «Україна - це Європа»,
керівник Калинюк Інна Віталіївна;
дипломом IІ ступеня:
Поліщук Алісу, ученицю Ізяславського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2, ліцей»
ім. О. Кушнірука
Ізяславської міської ради Хмельницької області, за роботу «Європа - наш
спільний дім», керівник Грубіян Людмила Олександрівна;
Латій Вероніку, вихованку гуртка «Мікс-клаб» Комунального
позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості
«Мрія» Криворізької міської ради, за роботу «Молитва за мир», керівник
Кулагіна Інна Леонідівна;
Мироненка Артура, учня Дитячого гімназійного об‘єднання «Мрія»
Криворізької гімназії №91 Криворізької міської ради Дніпропетровської
області, за роботу «Взаємопомога - фундамент європейських цінностей»,
керівник Вензель Олексій Дмитрович;
Горяєву Марію, вихованку Євроклубу «Європейський діалог»
Комунального закладу «Кущівська гімназія Міської ради міста
Кропивницького», за роботу «Данія разом з вільною Україною», керівник
Шепель Ірина Вікторівна;
Митюк Крістіну, вихованку Клубу «Лідер» Шепетівського навчальновиховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія»
Хмельницької області, за роботу «Люди людям - Чехія з Україною», керівник
Кукліновська Катерина Миколаївна;
Танасову Катерину, вихованку гуртка «Відповідальне лідерство - шлях до
успіху» Обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради,
за роботу «Ми з України», керівник Чуприна Дмитро Олегович;
Задорожну Ольгу, вихованку Євроклубу «Європейські горизонти»
Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №68 Криворізької міської
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ради Дніпропетровської області, за роботу «Прихисток», керівник Мановицька
Яна Валеріївна;
Корнєву Дарію, вихованку гуртка «Фотоаматор» Комунального закладу
«Петрівський центр дитячої та юнацької творчості» Петрівської селищної ради
Олександрійського району Кіровоградської області, за роботу «З підтримкою
до перемоги», керівник Стець Катерина Дмитрівна;
Яворович Наталію, вихованку журналістського гуртка «Гімн+Аз і Я»
Комунального закладу освіти «Криворізька Тернівська гімназія» Криворізької
міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Жовто-блакитна
Німеччина», керівник Дорошенко Лілія Володимирівна;
Грибанову Варвару, ученицю Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №114 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу
«Друзі пізнаються в біді», керівник Дєрусова Ілона Юріївна;
Палій Ольгу, ученицю Закладу загальної середньої освіти «Перемильський
ліцей Берестечківської міської ради Волинської області», за роботу «В єдності
наша сила», керівник Коцюба Лариса Олексіївна;
Коратач Ангеліну, вихованку Зразкового художнього хореографічного
гуртка «Самоцвіти» Старокостянтинівського міського центру дитячої та
юнацької творчості, за роботу «Чехія. Брно. Молитва за Україну», керівник
Сукач Оксана Олексіївна;
Пушкар Ірину, вихованку гуртка «Етнографічне краєзнавство»
Комунального закладу Сумської обласної ради - обласний центр позашкільної
освіти та роботи з талановитою молоддю, за роботу «Гостинна Швейцарія»,
керівник Олійник Наталія Вікторівна;
Харченко Анастасію, вихованку гуртка «Літературна творчість»
Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості, за
роботу «Ми переможемо, все здолаємо», керівник Дітковська Людмила
Олександрівна;
Голуба Івана, вихованця вокальної студії «Імпровіз» Комунального
закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,
за роботу «Українське майбутнє - європейське майбутнє», керівник Кравченко
Світлана Вячеславівна.
дипломом IІІ ступеня:
Гавелю Івана, вихованця гуртка декоративно-ужиткового мистецтва
«Барвінок» Комунального закладу «Петрівський центр дитячої та юнацької
творчості»
Петрівської
селищної
ради
Олександрійського
району
Кіровоградської області, за роботу «Перша посмішка в Празі», керівник
Бранець Дар'я Олександрівна;
Чернова Данила, вихованця Євроклубу «Європейські горизонти»
Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №68 Криворізької міської
ради Дніпропетровської області, за роботу «Чому я не сокіл?», керівник
Мановицька Яна Валеріївна;
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Стоян Альбіну, ученицю Луганської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області,
за роботу «В моєму серці б'ється Україна», керівник Сегеда Юлія Анатоліївна;
Шкрудь Вероніку, вихованку гуртка «Мій рідний край» Комунального
закладу Сумської обласної ради - обласний центр позашкільної освіти та
роботи з талановитою молоддю, за роботу «Краків підтримує Україну»,
керівник Мишакова Тетяна Вікторівна;
Кірсіч Діану, ученицю Вільногірського ліцею №4 Вільногірської міської
ради Дніпропетровської області, за роботу «Україна», керівник Роскокоха
Тетяна Валеріївна;
Пащук Ангеліну, ученицю Гораймівського ліцею Колківської селищної
ради Волинської області, за роботу «Відбудуємо», керівник Кукла Іванна
Анатоліївна;
Русак
Вікторію,
вихованку
гуртка
«Літературна
творчість»
Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості, за
роботу «Це Польща, яку не можна не любити!», керівник Дітковська Людмила
Олександрівна;
Попова Марію, вихованку гуртка «Колегіанти» Комунального закладу
«Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня –
колегіум №16» Кам`янської міської ради, за роботу «Гостинність німців»,
керівник Можлянська Ірина Геннадіївна;
Гнєдіна Владислава, вихованця Євроклубу Державного навчального
закладу «Нововолинський центр професійно-технічної освіти», за роботу
«Європа - наш спільний дім!», керівник Медик Юлія Ігорівна;
Дащенко Злату, ученицю Назарівської загальноосвітньої філії
Карлівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Соколівської
сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області, за роботу
«Доброго вечора, ми з України», керівник Якубіна Олена Дмитрівна;
Сорочан Катерину, вихованку євроклубу «Євромікс» Комунального
закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Бобринецької міської ради
Кіровоградської області, за роботу «Австрія розділяє наш біль», керівник
Скоропад Наталія Анатоліївна;
Биканова Олександра, учня Комунального закладу «Великобалківська
гімназія Кропивницької міської ради», за роботу «Здійснена мрія», керівник
Шверненко Світлана Юріївна;
Рибак Анастасію, ученицю Навчально-виховного комплексу «Дошкільний
навчальний заклад,загальноосвітній навчальний заклад І ступеня, гімназія»
м.Славути, за роботу «Два прапора - два надійних крила», керівник Коробчук
Ірина Василівна;
Копьонкіну Милану, вихованку гуртка «Колегіанти» Комунального
закладу «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І
ступеня – колегіум №16» Кам`янської міської ради, за роботу «Литва підтримує
Україну!», керівник Можлянська Ірина Геннадіївна.
у старшій віковій категорії:

21
дипломом I ступеня:
Міхновську Євгенію, вихованку гуртка «Історичне краєзнавство»
Комунального закладу «Станція юних техніків Кіровоградської міської ради»,
за роботу «Британія, Польща, Україна - одна європейська родина», керівник
Гейко Сергій Володимирович;
дипломом IІ ступеня:
Кулака Михайла, вихованця підрозділу «Штурм-Fit» Комунального
позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацький центр «Штурм»
Дніпровської міської ради, за роботу «Погляд в майбутнє», керівник Драган
Алла Анатоліївна.
дипломом IІІ ступеня:
Бєляєву Дар'ю, ученицю Запорізького авіаційного коледжу імені О.Г.
Івченка, за роботу «Європа - наш спільний дім», керівник Загродська Ірина
Володимирівна;
Кобзу Анастасію, ученицю Комунального закладу освіти «Варварівська
опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - центр позашкільної освіти»
Юр’ївської селищної ради, за роботу «Європа - наш спільний дім», керівник
Кравченко Анастасія Сергіївна.
1.5. У конкурсі коміксів «Європейські цінності в дії»:
у молодшій віковій категорії:
дипломом I ступеня:
Мельнікову Юлію, вихованку євроклубу «Євромікс» Комунального
закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Бобринецької міської ради
Кіровоградської області, за роботу «Колобок: стара казка на воєнний лад»,
керівник Скоропад Наталія Анатоліївна.
у середній віковій категорії:
дипломом I ступеня:
Янович Олександру,
вихованку
євроклубу «Нове
покоління»
Голованівського Будинку дитячої та юнацької творчості Голованівської
селищної ради, за роботу «Лабораторка з історії», керівник Іщак Олександра
Анатоліївна;
Маломуж Вероніку, ученицю Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №61 Криворізької міської ради Дніпропетровської області,за роботу
«Європейські цінності в дії», керівник Млінцова Ірина Юріївна.
дипломом IІ ступеня:
Товщик Діану, ученицю Криворізької гімназії №101 Криворізької міської
ради, за роботу «Європейські прагнення Хрюші», керівник Клименко Вадим
Станіславович;
Москаленко Ніколь, вихованку Євроклубу «Євролед» Комунального
закладу позашкільної освіти «Олександрівський центр дитячої та юнацької
творчості» Кропивницького району Кіровоградської області, за роботу
«Пригоди бджілки ЗСУ», керівник Москаленко Інна Миколаївна;
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Халецьку Соф'ю, ученицю Комунального закладу «Навчально-виховне
об'єднання №25 «Загальноосвітня школа I-III ступенів, природничоматематичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області», за роботу «Разом до перемоги!».
дипломом IІІ ступеня:
Педоренко Софію, ученицю Криворізького Центрально-Міського ліцею
Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Прибульці»,
керівник Оніцька Ірина Віталіївна;
Гіргус Лілію, вихованку гуртка «Лілія» Тарасівської філії комунального
закладу «Новгородківський навчально-виховний комплекс імені заслуженого
вчителя України П.Ф. Козуля «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
дошкільний
навчальний
заклад»
Новгородківської
селищної
ради
Кіровоградської області», за роботу «Європейські цінності в дії», керівник
Невінчана Олена Сергіївна;
Гайдук Дарину, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Палітра»
Центру дитячої та юнацької творчості Світловодської міської ради
Кіровоградської області, за роботу «Моя Україна - Европейська країна!»,
керівник Поліщук Олена Григорівна.
1.6. У конкурсі «Відеопоезія»:
у номінації авторська відеопоезія:
у молодшій віковій категорії:
дипломом І ступеня:
Театральний «Зразковий художній колектив «Експромт» центру дитячої та
юнацької творчості відділу освіти Синельниківської міської ради
Дніпропетровської області, керівник Панасевич Наталія Володимирівна;
Заяц Владиславу, вихованку комунального закладу Сумської обласної
ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю,
керівник Говійна Людмила Миколаївна;
Кравченко Анну, вихованку комунального закладу «Новгородківський
будинок дитячорї та юнацької творчості» Кіровоградської області, керівник
Ляшенко Марія Іванівна.
дипломом ІІ ступеня:
Шерстнікову Злату, вихованку будинку дитячої творчості м. Славути
Хмельницької області, керівники Приймак Тамара Яківна, Рибіцька Світлана
Іванівна;
Стаднік Дмитрія, учня «Навчально-виховне об’єднання «Спеціалізована
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 32 – позашкільний центр «Школа
мистецтв» Кропивницької міської ради Кіровоградської області», керівник
Таран Альона Олегівна;
Петрова Івана, учня Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№37 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівник Домброва
Олеся Володимирівна.
дипломом ІІІ ступеня:
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Ляшенка Владислава, вихованця комунального закладу «Новгородківський
будинок дитячої та юнацької творчості» Кіровоградської області, керівник
Ляшенко Марія Іванівна;
Мороза Олександра, учня Назарівської загальноосвітньої філії
Карлівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Соколівської
сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області, керівник
Пастушенко Марія Олексіївна;
Клєщова Олександра, Смертін Артема, учнів комунального закладу
«Академічна гімназія Кропивницької міської ради» дитячий юнацький центр
«Сузір’я» Кіровоградської області, керівник Дрезналь Ірина Геннадіївна;
Лознюк Єлізавету, ученицю Житомирського Новороманівського ліцею
Брониківської ОТГ Житомирської області, керівник Калінченко Тетяна
Миколаївна;
Воронюк Олександру, вихованку гуртка «Юні поети» Шепетівського
НВК №1 у складі: «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей ім. Героя
України
М. Дзявульського» Хмельницької області, керівник
Вітковська Світлана Ростиславівна.
у середній віковій категорії:
дипломом І ступеня:
Сачанюк Анастасію, ученицю Волинського Навчально-виховного
комплексу «Ківерцівсбька загальноосвітня школа І ступеня – Ківерцівська
гімназія Ківерцівської міської ради Волинської області», керівники Гуменюк
Світлана Степанівна, Дедюк Тетяна В'ячеславівна;
Павлішену Валерію, ученицю Лебединського закладу загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів №6 Лебединської міської ради Сумської області, керівник
Владимирова Валентина Миколаївна;
Харченка Дениса, учня Оситнязької філії Великосеверинівського ліцею
Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської
області, керівник Шевченко Світлана Миколаївна.
дипломом ІІ ступеня:
Морозову Юлію, ученицю Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №37 Дніпропетровської області, керівник Пивовар Юлія Вадимівна;
Тарасенко Софію, ученицю Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 68 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівник
Мановицька Яна Валеріївна;
Самкова Володимира, учня Шепетівського навчально-виховного
комплексу № 1 у складі: «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей ім. Героя
України М. Дзявульського» Хмельницької області, керівник Кочергіна Ліна
Миколаївна;
Ковтун Руслану, ученицю Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №55 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівник
Посметюха Алла Сергіївна.
дипломом ІІІ ступеня:
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Кузнєцову Неллі, вихованку комунального закладу Сумської обласної
ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю,
керівник Герасименко Оксана Валеріївна ;
Білоус Ярослава, представницю євроклубу «Євромікс» Кіровоградського
комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Бобринецької
міської ради Кіровоградської області, керівник Скоропад Наталія Анатоліївна;
Петренко Дар'ю, вихованку комунального закладу Сумської обласної
ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо
обдарованих дітей», керівник Болобан Світлана Миколаївна;
Нечипорук Людмилу, вихованку гуртка «Юні поети» Шепетівського НВК
№1 у складі: УЗагальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей ім. Героя України
М. Дзявульського» Хмельницької області, керівник Вітковська Світлана
Ростиславівна;
Дейнеку Ірину, вихованку «Зразкового художнього колективу»
драматичного гуртка «Дивослово» закладу позашкільної освіти «Ковельський
палац учнівської молоді імені Івана Франка» Волинської області, керівник
Чарнюк Руслана Валентинівна;
Михайлюк Анастасію, вихованку Новомиргородського міського центру
дитячої та юнацької творчості Новомиргородської міської ради Кіровоградської
області, керівник Ващейкіна Катерина Володимирівна.
у старшій віковій категорії:
дипломом І ступеня:
Театральний «Зразковий художній колектив «Експромт» центру дитячої та
юнацької творчості відділу освіти Синельниківської міської ради
Дніпропетровської області, керівник Панасевич Наталія Володимирівна.
дипломом ІІ ступеня:
Бучинську Вікторію, вихованку Летичівського Центру творчості дітей та
юнацтва Летичівської селищної ради Хмельницької області, керівник Ількова
Марина Сергіївна.
дипломом ІІІ ступеня:
Горбатовську
Дарину,
вихованку
комунального
позашкільного
навчального закладу «Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький
кіноцентр «Веснянка» Дніпропетровської обласної ради», керівник Косолапова
Світлана Олександрівна.
У номінації текстографічна відеопоезія:
у молодшій віковій категорії:
дипломом І ступеня:
Ковальову Олександру, вихованку «Зразкового художнього колективу»
студії художнього «Юність» комунального позашкільного навчального закладу
«Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості», керівник
Політаєва Валентина Григорівна;
Воробей Олександру, вихованку «Зразкового художнього колективу»
драматичного гуртка «Дивослово» закладу позашкільної освіти «Ковельський
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Палац учнівської молоді імені Івана Франка» Волинської області, керівник
Чарнюк Руслана Валентинівна.
дипломом ІІ ступеня:
Шевчук Христину вихованку «Народного художнього колективу»
ансамблю танцю «Барвінок» закладу позашкільної освіти «Ковельський Палац
учнівської молоді імені Івана Франка» Волинської області, керівник Солоп
Марія В'ячеславівна.
дипломом ІІІ ступеня:
учнів 2 класу Великокостромського ліцею Зеленодольської міської ради
Дніпропетровської області, керівник Пащенко Валентина Миколаївна;
Сергієву Софію, ученицю Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 61 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівники
Шевченко Руслана Юріївна, Селецька Олена Сергіївна.
у середній віковій категорії:
дипломом І ступеня:
Гулечко Ірину, вихованку «Народного художнього колективу» ансамблю
танцю «Барвінок» закладу позашкільної освіти «Ковельський Палац учнівської
молоді імені Івана Франка» Волинської області, керівник Гулечко Тетяна
Миколаївна;
Гурток культури мови та спілкування «Дивограй» Хмельницького палацу
творчості дітей та юнацтва, керівник Філіпчук Любов Іванівна.
дипломом ІІ ступеня:
Прокопчук Анастасію, вихованку «Зразкового художнього колективу»
драматичного гуртка «Дивослово» закладу позашкільної освіти «Ковельський
Палац учнівської молоді імені Івана Франка» Волинської області, керівник
Чарнюк Руслана Валентинівна;
Губрій Катерину, вихованку Благовіщенського центру дитячої та
юнацької творчості Благовіщенської міської ради Кіровоградської області,
керівник Поступальська Наталія Микитівна.
дипломом ІІІ ступеня:
Логан Яну, вихованку «Зразкового художнього колективу» драматичного
гуртка «Дивослово» закладу позашкільної освіти «Ковельський Палац
учнівської молоді імені Івана Франка» Волинської області, керівник Чарнюк
Руслана Валентинівна;
Яремчук Дарину, Сурду Дар'ю, учениць Шепетівського навчальновиховний комплекс №1 у складі: «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей
ім. Героя України М. Дзявульського» Хмельницької області, керівник
Кочергіна Ліна Миколаївна;
Харченко Анастасію, вихованку Старокостянтинівського міського центру
дитячої та юнацької творчості Старокостянтинівської міської ради
Хмельницької області, керівник Дітковська Людмила Олександрівна;
у старшій віковій категорії:
дипломом І ступеня:
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Умрихіну Кароліну, вихованку Жовківського центру дитячої та юнацької
творчості Жовківської міської ради Львівського району Львівської області,
керівник Кирилюк Вікторія Георгіївна.
У номінації концептуальна відеопоезія:
Гран-прі:
Творче об'єднання
«РізніЛюди» Вишгородського міського Центру
художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт», керівник Олена
Титаренко.
у молодшій віковій категорії:
дипломом І ступеня:
Тимофієва Тимофія, вихованця гуртка культури мови та спілкування
«Дивограй» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, керівник
Філіпчук Любов Іванівна;
Полтанова Богдана, Студзінську Вікторію, учениць Володимирівської ЗШ
І-ІІ ступенів, філії Ганнівської ЗШ І-ІІІ ступенів Петрівської селищної ради
Олександрійського району Кіровоградської області, керівник Рябошапка Юлія
Вікторівна.
дипломом ІІ ступеня:
Поварчука Андрія, учня Клубівського ліцею імені Героя України Олега
Довгого Хмельницької області, керівник Захарова Світлана Миколаївна;
учнів комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 137
ліцей - загальноосвітній навчальний заклад» Дніпровської міської ради,
керівники Шакович Тетяна Миколаївна, Тонкошкур Ольга Вікторівна;
дипломом ІІІ ступеня:
Компанієць Анастасію, ученицю Ганнівської філії І - ІІ ступенів КЗ
«Боківський ОЗЗСО І - ІІІ ступенів Гурівської сільської ради» Кіровоградської
області, керівник Місюра Тетяна Борисівна;
Гріцаєв Данила, учня Комунального закладу «Навчально-виховне
об'єднання №32 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,
позашкільний центр «Школа мистецтв» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області», керівник Чумаченко Вікторія Вікторівна.
у середій віковій категорії:
дипломом І ступеня:
Букатар Юлію, ученицю комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання №6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області», керівник Бонк Алла Володимирівна;
«Народний художній колектив» шоу-театр молодіжного клубу «Імідж»
комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний
центр дитячої та юнацької творчості», керівник Долгополова Наталія
Костянтинівна;
Хомутенко Альбіну, ученицю спеціалізованої загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів №14 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області,
керівник Горощук Ірина Володимирівна.
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дипломом ІІ ступеня:
«Зразковий художній колектив» театральна студія «Фора» Хмельницького
Будинку дитячої творчості м. Славути Хмельницької області, керівники
Приймак Тамара Яківна, Рибіцька Світлана Іванівна;
Вітковську Мирославу, Дем'янову Альбіну, ученицю Вихрівської гімназії
Дунаєвецької міської ради Хмельницької області, керівник Добровольська
Оксана Іванівна;
Поступальського Олександра, вихованця Благовіщенського центру дитячої
та юнацької творчості Благовіщенської міської ради Кіроворадської області,
керівник Поступальська Наталія Микитівна.
дипломом ІІІ ступеня:
Куриленко Ірину, ученицю комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання №6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області», керівник Пузирьова Катерина Олександрівна;
Морозову Поліну, ученицю Марганецької спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів №2 з поглибленим вивченням англійської мови Марганецької міської
ради Дніпропетровської області, керівник Єщенко Ірина Федорівна;
Панченко Єлізавету, вихованку дитячого юнацького центру «Сузір’я»
комунального закладу «Академічна гімназія Кропивницької міської ради»,
керівник Кадет Юлія Олексіївна;
Драчук Ольгу, вихованку гуртка «Дивослово» Благовіщенського центру
дитячої та юнацької творчості Благовіщенської міської ради Кіровоградської
області, керівник Русавська Валентина Іванівна.
у старшій віковій категорії:
дипломом І ступеня:
Нікуліну Єлизавету, вихованку комунального закладу «Онуфріївський
центр дитячої та юнацької творчості» Онуфріївської селищної ради
Олександрійського району Кіровоградської області, керівник Салангіна Галина
Іванівна.
У номінації музична відеопоезія:
у молодшій віковій категорії:
дипломом І ступеня:
Лебідь Євгенія, Лебідь Ярослава, Лебідь Марину, учнів гімназії №5
Шепетівської міської ради Хмельницької області, керівник Лебідь Марина
Василівна;
Гурток «Літературна творчість» Комунального закладу «Новгородківський
будинок дитячої та юнацької творчості», керівник Попович Наталія Леонідівна;
Гайдош Марію, вихованку центру науково-технічної, дитячої та юнацької
творчості Рахівської міської ради Рахівського району Закарпатської області,
керівник Козуряк Тетяна Василівна.
дипломом ІІ ступеня:
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Конопльову Анну, вихованку центру науково-технічної, дитячої та
юнацької творчості Рахівської міської ради Рахівського району Закарпатської
області, керівник Козуряк Тетяна Василівна;
Гайдук Дар'ю, вихованку Новоушицького будинку дитячої творчості
Хмельницької області, керівник Стасишена Леся Петрівна;
Юращук Ангеліну, вихованку центру науково-технічної, дитячої та
юнацької творчості Рахівської міської ради Рахівського району Закарпатської
області, керівник Козуряк Тетяна Василівна.
дипломом ІІІ ступеня:
Ягодку Уляну, ученицю Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №68 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівник
Тютюнник Ольга Сергіївна;
Мезенцеву Анастасію, ученицю Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №68 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівник
Тютюнник Ольга Сергіївна;
Хачатурян Анну, Святенко Анну, учениць Криворізької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №68 Криворізької міської ради Дніпропетровської області,
керівник Тютюнник Ольга Сергіївна.
у середній віковій категорії:
дипломом І ступеня:
Букатар Юлію, вихованку «Народного художнього колективу» театр-студії
«Маска» комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський
обласний центр дитячої та юнацької творчості», керівник Фільченкова Надія
Олексіївна;
Терещенко Тетяну, вихованку комунального закладу Сумської обласної
ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо
обдарованих дітей», керівник Болобан Світлана Миколаївна;
Качор Марту, ученицю Дублянського опорного ліцею імені Героя України
Анатолія Жаловаги Львівської міської ради, керівник Тупісь Ольга Миколаївна.
дипломом ІІ ступеня:
Бєлоусову Вероніку, ученицю Лебединського закладу загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів №6 Лебединської міської ради Сумської області, керівники
Владимирова В.М., Валюх Л.М.;
«Тріо ДАЛ» комунального закладу «Фортечна Гімназія Кропивницької
міської ради» Кіровоградської області, керівники Коваленко Аліна Юріївна,
Грязнова Єлизавета Олегівна, Станченко Дарья Русланівна;
Случ Анну, вихованку центру позашкільної освіти Великосеверинівської
сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області, керівник
Крицька Ярослава Володимирівна;
Калашнікову Злату, вихованку комунального закладу «Навчальновиховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №26 дошкільний навчальний заклад - дитячий юнацький центр «Зорецвіт»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, керівники Козак Н.В.,
Мазурова К.Ю.;
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Пугач Вікторію, вихованку центру науково-технічної, дитячої та
юнацької творчості Рахівської міської ради Рахівського району Закарпатської
області, керівник Козуряк Тетяна Василівна.
дипломом ІІІ ступеня:
Ткаченка Євгенія, Саранчу Владиславу, учасників євроклубу «Дружба»
комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 21» Кам'янської
міської ради Дніпропетровської області, керівник Коваленко Людмила
Миколаївна;
«Start Dream» колектив Новоушицького будинку дитячої творчості
Хмельницької області, керівник Стасишена Леся Петрівна;
Кулішенко Анну, вихованку комунального закладу Сумської обласної
ради - обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю,
керівник Заболотна Юлія Вікторівна;
Комар-Стаховську Софію, ученицю закладу загальної середньої освіти
«Любешівський ліцей» Любешівської селищної ради Волинської області,
керівник Оласюк Алла Степанівна;
Шептур Вікторію, ученицю опорного закладу загальної середньої освіти
«Любешівський ліцей» Любешівської селищної ради Волинської області,
керівник Кузьміч Оксана Вячеславівна;
Степанову Софію, здобувачку освіти комунального закладу «Фортечна
Гімназія Кропивницької міської ради» Кіровоградської області, керівник
Рязанова Вікторія Вікторівна;
Гоженко Наталію, вихованку комунального закладу Сумської обласної
ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо
обдарованих дітей», керівник Болобан Світлана Миколаївна.
у старшій віковій категорії:
дипломом І ступеня:
Драматичний гурток «Щедрогайці» Щедрогірського ліцею Забродівської
сільської ради Волинської області, керівники Омелянчук Тетяна Мокіївна,
Москалюк Віктор Григорович.
У номінації сюжетна відеопоезія:
у молодшій віковій категорії:
дипломом І ступеня:
Лазарєву Аріну, вихованку «Зразкового художнього колективу»
театрального гуртка «Прем'єра» позашкільного навчального закладу «Центр
дитячої та юнацької творчості Дніпровського району» Запорізької міської ради
Запорізької області, керіник Гуснова Галина Вікторівна;
Дорошенко Аріну, вихованку хореографічного гуртка «СМАЙЛ»
комунального
закладу
«Інгульське
навчально-виховне
об'єднання
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Устинівської селищної ради»
Кіровоградської області, керівник Довгенко Емілія Костянтинівна;
Бідюк Олександру, вихованку «Зразкового художнього колективу»
театрального гуртка «Прем'єра» позашкільного навчального закладу «Центр
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дитячої та юнацької творчості Дніпровського району» Запорізької міської ради
Запорізької області, керіник Гуснова Галина Вікторівна.
дипломом ІІ ступеня:
Шпильову Ельвіру, вихованку зразкової студії художнього слова «Юність»
комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний
центр дитячої та юнацької творчості», керівник Політаєва Валентина
Григорівна;
Таран Ірину, вихованку
комунального закладу «Будинок дитячої
творчості» Кетрисанівської сільської ради Кіровоградської області, керівник
Слободяник Олена Михайлівна.
дипломом ІІІ ступеня:
Іванець Вікторію, вихованку комунального закладу «Компаніївський центр
дитячої та юнацької творчості» Компаніївської селищної ради Кіровоградської
області, керівник Іванець Олена Вікторівна;
Линюк Камілу, ученицю Гуменецького ліцею Гуменецької сільської ради
Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, керівник Чапай Вікторія
Миколаївна;
Марченко Вероніку, вихованку комунального закладу Сумської обласної
ради - обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю,
керівник Гарбуз Ірина Василівна.
у середній віковій категорії:
дипломом І ступеня:
Сушко Руслану, вихованку гуртка «Школа лідера» комунального закладу
«Будинок дитячої творчості» Кетрисанівської сільської ради Кіровоградської
області, керівник Слободяник Олена Михайлівна;
Дем’яненко Анастасію, вихованку «Народного художнього колективу»
театр-студії «Маска» комунального позашкільного навчального закладу
«Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості», керівник
Фільченкова Надія Олексіївна;
Федоришину Вікторію, вихованку студії сучасного танцю «Флеш»
Нетішинського комунального позашкільного навчального закладу Будинок
дитячої творчості, керівник Маркова Олена Миколаївна;
Самсонову Ірину, вихованку «Народного художнього колективу» театрстудії «Маска» комунального позашкільного навчального закладу
«Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості», керівник
Фільченкова Надія Олексіївна;
Митюк Крістіну, ученицю Шепетівського навчально-виховний комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» Хмельницької області, керівник
Стремецька Світлана Сергіївна.
дипломом ІІ ступеня:
Гурток «Дебат-клуб» комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання №6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області», керівник Хлопотіна Світлана Володимирівна;
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Петрухнову Ангеліну, ученицю Цвітненської філії комунального закладу
«Красносільський ліцей» Олександрівської селищної ради Кропивницького
району Кіровоградської області, керівник Курапова Олена Воліївна;
Болотну Анастасію, вихованку позашкільного навчального закладу «Центр
дитячої та юнацької творчості Дніпровського району» Запорізької міської ради
Запорізької області, керівник Гуснова Галина Вікторівна;
Дяченка Дениса, вихованця зразкової студії художнього слова «Юність»
Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості, керівник
Політаєва Валентина Григорівна.
дипломом ІІІ ступеня:
Коршок Дар'ю, ученицю Лебединського закладу загальної середньої освіти
І-ІІІ ступенів №6 Лебединської міської ради Сумської області, керівники
Владимирова В.М., Валюх Л.М.;
Гаврилюк Богдану, ученицю закладу загальної середньої освіти
Перемильського ліцею Берестечківської міської ради Волинської області,
керівник Мазуркевич Людмила Петрівна;
Барабанову Анну, вихованку Новоушицького будинку дитячої творчості
Хмельницької області, керівник Бідна Ольга Олександрівна;
Решетнік Марію, вихованку театрального гуртка «Фортуна» вищого
професійного училища №25 м. Хмельницького, керівник Бездєнєжних Ольга
Сергіївна;
Гогу Богдана, вихованця комунального закладу «Онуфріївський центр
дитячої та юнацької творчості» Кіровоградської області, керівник Письменна
Тетяна Володимирівна.
у старшій віковій категорії:
дипломом І ступеня:
Івановську Софію, Зіборова Віталія, вихованців комунального
позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацький центр «Штурм»
Дніпровської міської ради, керівник Герліванова Ірина Анатоліївна.
дипломом ІІ ступеня:
Горбоноса Андрія, вихованця комунального позашкільного навчального
закладу «Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка»
Дніпропетровської обласної ради», керівник Косолапова Світлана
Олександрівна;
Леончук Вікторію, ученицю Державного навчального закладу «Олевський
професійний ліцей» Житомирської області, керівник Дубік Наталія Петрівна.
дипломом ІІІ ступеня:
Юсіпішену Ліну, вихованку Благовіщенського центру дитячої та юнацької
творчості Благовіщенської міської ради Кіровоградської області, керівник
Поступальська Наталія Микитівна.
У номінації документальна відеопоезія:
у молодшій віковій категорії:
дипломом І ступеня:
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Соловей Мілану, вихованку гуртка культури мови та спілкування
«Дивограй» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, керівник
Філіпчук Любов Іванівна;
Тимофієва Тимофія, вихованця гуртка культури мови та спілкування
«Дивограй» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, керівник
Філіпчук Любов Іванівна;
Івченко Софію, ученицю комунального закладу освіти «Середня
загальноосвітня школа №17» Дніпровської міської ради, керівник Василенко
Ільвіса Вадимівна;
Стасика Давида, вихованця гуртка художнього читання «Мистецтво слова»
комунального закладу «Петрівський центр дитячої та юнацької творчості»
Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області,
керівник Мисік Оксана Миколаївна;
Кравченко Анну, вихованку комунального закладу «Новгородківський
будинок дитячої та юнацької творчості», керівник Ляшенко Марія Іванівна.
дипломом ІІ ступеня:
Мостову Анастасію, вихованку Хмельницького палацу творчості дітей та
юнацтва, керівник Потапова Людмила Степанівна;
учнів Нововолинського ліцею №4 імені Т. Г. Шевченка Нововолинської
міської ради Волинської області, керівник Губерук Ірина Володимирівна;
Ляшенка Владислава, вихованця комунального закладу «Новгородківський
будинок дитячої та юнацької творчості», керівник Ляшенко Марія Іванівна;
Юркову Вікторію, ученицю Шепетівського навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» Хмельницької
області, керівник Сироїжко Ольга Володимирівна;
Костанецького Богдана, учня Шепетівського навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» Хмельницької
області, керівник Олійник Світлана Олександрівна;
Порошисту Марію, ученицю Криворізької гімназії № 36 Криворізької
міської ради Дніпропетровської області, керівник Іванова Катерина Олексіївна.
дипломом ІІІ ступеня:
Носову Поліну, ученицю Петрівської загальноосвітньої школи I ступеня,
філії комунального закладу «Петрівське навчально-виховне об’єднання
«Загальноосвітня школа I-III ступенів – гімназія» Петрівської селищної ради
Олександрійського району Кіровоградської області, керівник Москаленко Алла
Романівна;
Колбасюка Вячеслава, учня закладу загальної середньої освіти
«Перемильський ліцей Берестечківської міської ради» Волинської області,
керівник Мазуркевич Людмила Петрівна;
Кравчук Софію, вихованку комунального закладу «Старокостянтинівський
міський центр дитячої та юнацької творчості Старокостянтинівської міської
ради Хмельницької області», керівник Дітковська Людмила Олександрівна;
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Бідуна Максима, учня Нововолинського ліцею №4 імені Т. Г. Шевченка
Нововолинської міської ради Волинської області, керівник Царук Оксана
Гнатівна;
Винник Аліну, вихованку «Зразкового художнього колективу»
«Хореографічний ансамбль народно-сценічного та сучасного танцю «СИЛУЕТ»
комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи
№ 1» Дніпровської міської ради міста Дніпро, керівники Винник Ольга
Олексіївна, Гайдук Інна Валеріївна ;
Меркушкіну Марію, вихованку «Зразкового художнього колективу»
«Хореографічний ансамбль народно-сценічного та сучасного танцю «СИЛУЕТ»
комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи
№ 1» Дніпровської міської ради міста Дніпро, керівники Винник Ольга
Олексіївна, Гайдук Інна Валеріївна ;
Михайлюк
Валерію,
вихованку
комунального
закладу
«Новомиргородський міський центр дитячої та юнацької творчості»
Новомиргородської міської ради Кіровоградської області, керівник Ващейкіна
Катерина Володимирівна;
Безвершенко Дар'ю, Гоя Марію, Дуку Артема, Мельника Нікіту, Бучко
Артема, Руденко Олександру, Пак Олексія, вихованців театральної студії
«Дзеркало» комунального закладу позашкільної освіти «Побузький центр
дитячої та юнацької творчості» Побузької селищної ради Кіровоградської
області, керівник Трубіна Зінаїда Дмитрівна.
у середній віковій категорії:
дипломом І ступеня:
Федоренко Еліну, вихованку гуртка культури мови та спілкування
«Дивограй» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, керівник
Філіпчук Любов Іванівна;
Кущенко Анастасію, ученицю комунального закладу освіти «Середня
загальноосвітня школа № 52» Дніпровської міської ради Дніпропетровської
області, керівник Олефіренко Валентина Віталіївна;
Кушніра Іллю, учня закладу загальної середньої освіти «Хмельницький
ліцей № 17» Хмельницької області, керівник Шпилюк Алла Миколаївна;
Коваль Іллю, учня закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №4
комунальної власності Жмеринської міської об'єднаної територіальної громади
Вінницької області, керівник Марчук Ольга Тихонівна;
Васильєва Юрія, вихованця комунального закладу «Білозерський освітньокультурний центр» Білозерської міської ради Донецької області, керівник
Афонічева Алла Леонідівна.
дипломом ІІ ступеня:
Чепур Анастасію, ученицю закладу загальної середньої освіти
«Криворізький навчально-виховний комплекс №35 «Загальноосвітня школа ІІІІ ступенів - багатопрофільний ліцей «Імпульс» Криворізької міської ради
Дніпропетровської області, керівник Прилипко Тетяна Юріївна;
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Пруняк Катерину, вихованку гуртка культури мови та спілкування
«Дивограй» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, керівник
Філіпчук Любов Іванівна;
Лебедєву Поліну, вихованку комунального закладу «Онуфріївський центр
дитячої
та
юнацької
творчості»
Онуфріївської
селищної
ради
Олександрійського району Кіровоградської області, керівник Салангіна Галина
Іванівна;
Тимощука Андрія, учня комунального закладу «Воютинський ліцей
Торчинської селищної ради» Луцького району Волинської області, керівник
Мосюк Марія Леонідівна;
Купінську Анастасію, вихованку гуртка «Медіа культура» (радіотеатр)
комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької
творчості «Гармонія» Криворізької міської ради Дніпропетровської області,
керівник Горіна Олеся Станіславівна;
Мельник Дар'ю, ученицю закладу загальної середньої освіти
«Криворізький Центрально-Міський ліцей Криворізької міської ради»
Дніпропетровської області, керівник Ткаченко Олена Володимирівна;
Таргоній Катерину, ученицю Шепетівського навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» Хмельницької
області, керівник Касянчук Валентина Іванівна;
Театральна студія «Живе слово» комунального закладу Київської обласної
ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», керівник Мірошніченко
Людмила Петрівна;
Григор'єву Ярославу, ученицю закладу загальної середньої освіти
«Черкаський ліцей Черкаської селищної ради» Новомосковського району
Дніпропетровської області, керівник Руда Тетяна Анатоліївна;
Драматичний гурток «Прем'єра» комунального закладу «Центр дитячої та
юнацької творчості Долинської міської ради» Кіровоградської області, керівник
Добош Наталія Іллівна.
дипломом ІІІ ступеня:
Ягозинську Катерину, ученицю Криворізької гімназії № 36 Криворізької
міської ради Дніпропетровської області, керівник Чернік Анастасія
Олександрівна;
Кірюхіна Богдана, учня комунального закладу «Попасненська гімназія
Губиниської селищної ради» Новомосковського району Дніпропетровської
області, керівник Пергун Вікторія Олександрівна;
Теренюк Софію, вихованку гуртка художнього читання «Мистецтво
слова» комунального закладу «Петрівський центр дитячої та юнацької
творчості»
Петрівської
селищної
ради
Олександрійського
району
Кіровоградської області, керівник Мисік Оксана Миколаївна;
Поліщук Марину, вихованку гуртка художнього читання «Мистецтво
слова» комунального закладу «Петрівський центр дитячої та юнацької
творчості»
Петрівської
селищної
ради
Олександрійського
району
Кіровоградської області, керівник Мисік Оксана Миколаївна;

35
Шереметьєва Дмитра, вихованця євроклубу «Fiesta» комунального закладу
«Навчально-виховне об’єднання №32 «Спеціалізована загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів», позашкільний центр «Школа мистецтв» Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області, керівник Набойченко Максим Миколайович;
вихованці закладу позашкільної освіти «Будинок дитячої творчості»
Нетішинської міської ради Хмельницької області, керівник Челишева Олена
Іванівна;
команду Eurostep євроклубу «Євро-UA» комунального закладу
«Новомиргородський міський центр дитячої та юнацької творчості»
Новомиргородської міської ради Кіровоградської області, керівник Калашник
Олена Миколаївна;
Мороз Владу, Мизернюк Вікторію, Павлову Марію, вихованок
комунального закладу «Старокостянтинівський міський центр дитячої та
юнацької творчості» Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області,
керівник Дітковська Людмила Олександрівна.
у старшій віковій категорії:
дипломом І ступеня:
Чумака Олександра, вихованця зразкової студії художнього слова
«Юність» комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський
обласний центр дитячої та юнацької творчості», керівник Політаєва Валентина
Григорівна;
дипломом ІІ ступеня:
Поплавського Максима, учня комунального закладу «Криворізький
навчально-виховний комплекс № 129 «Гімназія-ліцей академічного
спрямування» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівник
Чижевська Вероніка Альбертівна;
Мацеху Марину, вихованку гуртка культури мови та спілкування
«Дивограй» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, керівник
Філіпчук Любов Іванівна.
дипломом ІІІ ступеня:
Юрчук Ганну, вихованку комунального закладу «Благовіщенський центр
дитячої та юнацької творчості» Благовіщенської міської ради Кіровоградської
області, керівник Поступальська Наталія Микитівна;
Заболотню Олесю, ученицю комунального закладу «Криворізький
навчально-виховний комплекс № 129 «Гімназія-ліцей академічного
спрямування» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівник
Грицовець Лілія Миколаївна.

2. Оголосити подяку Українського державного центру позашкільної освіти:
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2.1. За високий рівень підготовки переможців IІ Всеукраїнського творчого
фестивалю до Дня Європи «Єврофест-2022»:
Конкурс «Квіз країнами Європи»
Ширшовій Тетяні Тарасівні, керівнику команди «Народного художнього
колективу» «Театр моди» «Дебют» комунального позашкільного навчального
закладу «Центр позашкільної освіти «Зміна» Криворізької міської ради
Дніпропетровської області;
Лопі Людмилі Іванівні, керівнику команди «Freedom» Конотопської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Конотопської міської ради
Сумської області;
Пастушенко Марії Олексіївні, керівнику команди «Юні європейці»
Назарівської загальноосвітньої філії КЗ Карлівський ЗЗСО Соколівської ТГ
Кропивницького району Кіровградської області;
Заїці Олегу Славовичу, керівнику команди «Меридіан» Конотопської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Конотопської міської ради
Сумської області;
Салангіній Галині Іванівні, керівнику команди євроклубу «Кліо»
комунального закладу «Онуфріївський ЦДЮТ» Онуфріївської селищної ради
Кіровоградської області;
Кононенко Ірині Олексіївні, керівнику команди «Юні європейці»
Петрівського НВК «ДНЗ-ЗНЗ I- I-III ступенів» Знам'янської міської ради
Кіровоградської області;
Площук Анжеліці Михайлівні, Каленик Людмилі Андріївні, керівникам
команди «Млади сьрдца» Вільшанського центру дитячої та юнацької творчості
Вільшанської селищної ради Кіровоградської області;
Чепурко Олені Михайлівні, керівнику команди «Юні патріоти»
комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 52»,
Дніпровської міської ради Дніпропетровської області;
Лісняк Наталі Валентинівні, керівнику команди «Пікаділлі» навчальновиховного комплексу «Кіровоградський колегіум-спеціалізований навчальний
заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад-центр естетичного
виховання» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області;
Драган Олені Павлівні, керівнику команди євроклубу «Євродрузі»
центру дитячої та юнацької творчості «ЗОРІТ» Новоукраїнської міської ради
Кіровоградської області;
Іщак Олександрі Анатоліївні, керівнику команди євроклубу «Нове
покоління» Голованівського будинку дитячої та юнацької творчості
Голованівської селищної ради Кіровоградської області;
Удовіченко Ірині Петрівні, керівнику команди євроклубу «Діалог»
комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Долинської
міської ради» Кіровоградської області;
Ващенко Олені Анатоліївні, Придвір Наталії Олександрівні, керівникам
команди євроклубу «SmsrtKids» комунального закладу «Компаніївське
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навчально-виховне об'єднання» Компаніївської селищної ради Кропивницького
району Кіровоградської області;
Іванець Олені Вікторівні, керівнику команди «Хвиля єдності»
комунального закладу «Компаніївський центр дитячої та юнацької творчості»
Компаніївської селищної ради Кіровоградської області.
Узловій Людмилі Альфредівні, керівнику команди євроклубу «Промінь
Європи» Балахівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, філії
Новостародубської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської
селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області;
Кремінському Сергію Григоровичу, керівнику команди «Кур’єри
ЮНЕСКО» гімназії № 2 м. Хмельницький;
Панасенко Вероніці Олександрівні, Алішкевич Наталії Вікторівні,
керівникам команди «Пульс» комунального закладу «Гірнича гімназія
Кропивницької міської ради»;
Дементьєвій Наталії Василівні, керівнику команди «Стійкі» парламенту
дітей Петрівської ТГ КЗ «Петрівський центр дитячої та юнацької творчості»
Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської
області;
Мановицькій Яні Валеріївні, керівнику команди «Dream_Team»
Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 68 Криворізької
міської ради Дніпропетровської області;
Скоропад Наталії Анатоліївні, керівнику команди євроклубу «Євромікс»
комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Бобринецької
міської ради Кіровоградської області;
Набойченку Максиму Миколайовичу, керівнику команди євроклубу
«Fiesta» комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання № 32
«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів», позашкільний центр
«Школа мистецтв»» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області;
Пінчук Світлані Олександрівні, керівнику команди євроклубу «Мрія»
комунального закладу
«Устинівський будинок дитячої та юнацької
творчості» Устинівської селищної ради Кіровоградської області;
Калашник
Олені
Миколаївні,
керівнику
команди
«Eurostep»
Новомиргородського міського центру дитячої та юнацької творчості
Новомиргородської міської ради Кіровоградської області;
Свінціцькій Аллі Петрівні, керівнику команди «Побузький сейм»
Побузького центру дитячої та юнацької творчості Побузької селищної ради
Голованівського району Кіровоградської області;
Сажієнко Тетяні Валеріївні, керівнику команди «Ексклюзив» Державного
навчального закладу «Професійно – технічне училище № 40 м. Новоукраїнка»
Кіровоградської області;
Медик Юлії Ігорівні, керівнику команди «Eurolife» Державного
навчального закладу «Нововолинський центр професійно-технічної освіти»
Волинської області;
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Бондаруку Руслану Миколайовичу, керівнику команди «Лондонські
паляниці»
Державного
професійно-технічний
навчальний
заклад
«Дніпровський центр професійної освіти»;
Чернецькій Наталі Олексанрівні, керівнику команди «Європейська
молодь» комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 25»
Кам`янської міської ради Дніпропетровської області;
Москаленко Інні Миколаївні, керівнику команди «Євроленд»
комунального закладу позашкільної освіти «Олександрівський центр дитячої
та юнацької творчості» Олександрівської селищної ради Кропивницького
району Кіровоградської області;
Сліпчуку Олександру Аркадійовичу, керівнику команди «Нововолинськ
Європейський» Нововолинського ліцею №4 імені Т.Г. Шевченка
Нововолинської міської ради Волинської області;
Бездєнєжних Ользі Сергіївні, керівнику команди «Свідома молодь»
Учнівської Прибузкої республіки «Майбуття Поділля» вищого професійного
училища №25 м.Хмельницький;
Лісовенко Олені Олександрівні, керівнику команди «7'я ОРДК»
комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та
юнацтва Київщини».
Конкурсі інтернет - мемів «Різні обличчя Європи»
Задорожній Вікторії Сергіївні, педагогу Криворізької загальноосвітньої
школи №52 Криворізької міської ради Дніпропетровської області;
Клименко Лілії Борисівні, керівнику гуртка «Ерудит»
Центру
позашкільної освіти Великосеверинівської сільської ради Кропивницького
району Кіровоградської області;
Чапай Вікторії Миколаївні, керівнику гуртка «Stand for Ukraine»
Гуменецького ліцею Гуменецької сільської ради Кам'янець-Подільського
району Хмельницької області;
Мановицькій Яні Валеріївні, керівнику гуртка «Dream_Team» Криворізької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №68 Криворізької міської ради
Дніпропетровської області;
Крицькій Ярославі Володимирівні, координатору Парламенту дітей
Великосеверинівської
громади
Центру
позашкільної
освіти
Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської
області;
Блюсюк Тетяні Анатоліївні, педагогу Кам’янець-Подільського навчальновиховного комплексу №9 імені А.М. Трояна у складі спеціалізованої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської
мови та школи мистецтв Хмельницької області;
Горшеніній Світлані Павлівні, педагогу Конотопської загальноосвітньої
школи I-III ступенів №10 Конотопської міської ради Сумської області;
Павленку Родіону Костянтиновичу, педагогу Комунального закладу
«Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2»;
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Довгенко Емілії Костянтинівні, керівнику хореографічного колективу
«СМАЙЛ» Комунального закладу «Інгульське навчально-виховне об'єднання
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Устинівської селищної ради».
Конкурс постерів «Європейське майбутнє України»
Бурачонок Наталі Володимирівні, керівнику гуртка «Прикладна графіка»
Комунального позашкільного навчального закладу «Палац дитячої та юнацької
творчості Центрально-Міського району» Криворізької міської ради;
Костенко Тетяні Михайлівні, керівнику «Зразкового художнього
колективу» «Народна художня творчість» Хмельницького палацу творчості
дітей та юнацтва;
Форкун Наталії Володимирівні, керівнику гуртка «Діти України»
Закупненського ліцею Закупненської селищної ради Кам'янець - Подільського
району Хмельницької області;
Москаленко Ользі Анатоліївні, керівнику Народної студії образотворчого
мистецтва «Світ фарб» Комунального закладу Сумської обласної радиобласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю;
Блужан Тетяні Валеріївні, педагогу Комунальної установи Сумська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27;
Степанюк Юлії Анатоліївні, керівнику гуртка «Ткацтво» Кам'янецьПодільського Центру дитячої та юнацької творчості;
Погонець Ларисі Михайлівні, педагогу Криворізької загальноосвітньої
школи І - ІІІ ст. № 110 Криворізької міської ради Дніпропетровської області;
Синякевич Ірині Валентинівні, керівнику Народної студії образотворчого
мистецтва Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості
дітей та юнацтва Київщини»;
Крисеєвій Катерині Віталіївні, керівнику гуртка «Арт-студія»
Комунального позашкільного навчального закладу «Палац дитячої та юнацької
творчості Центрально-Міського району» Криворізької міської ради;
Колісниченко Юлії Володимирівні, керівнику колективу «У світі
Інформатики» Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів №1;
Бабченко Ользі Володимирівні, керівнику гуртка «Палітра» Комунального
закладу «Волноваський будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської
міської територіальної громади Донецької області;
Тополянській Олені Федорівні, керівнику гуртка «Юні користувачі
персонального комп’ютера» Будинку творчості дітей та юнацтва
Мирноградської міської ради;
Глуздовій Наталії Миколаївні, керівнику Євроклубу «Співдружність»
Комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №9 м. Покров
Дніпропетровської області»;
Непрозваній Інні Миколаївні керівнику гуртка «Образотворче мистецтво»
Комунального закладу «Компаніївський центр дитячої та юнацької творчості»
Компаніївської селищної ради Кіровоградської області;
Стецюк Анастасії Павлівні, керівнику гуртка «Таємниці пензля»
Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН»;
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Білій Олені Павлівні, педагогу Синельниківського ліцею №3
Синельниківської міської ради Дніпропетровської області;
Колісник Світлані Валентинівні, керівнику гуртка «МІГ» (масова
інформаційна група) Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №117
Криворізької міської ради Дніпропетровської області;
Григор
Оксані
Геннадіївні,
педагогу
Комунального
закладу
«Димитровське навчально-виховне об'єднання» загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів» Устинівської селищної ради»;
Мирончук Тетяні Василівні, керівнику гуртка «Прикладна графіка»
Новоушицького будинку дитячої творчості;
Рахубі Надії Борисівні, керівнику гуртка з акторської майстерності
«Артист-студія» Вознесенського міського Центру дитячої та юнацької
творчості;
Костюку Сурену Суреновичу, педагогу Криворізької педагогічної гімназії;
Оласюк Аллі Степанівні, керівнику клубу «Пошук» Опорного закладу
загальної середньої освіти «Любешівський ліцей» Любешівської селищної ради
Волинської області;
Фікс Галині Леонідівні, педагогу Колубаївської гімназії (зі структурними
підрозділами початкова школа та дошкільний підрозділ) Гуменецької сільської
ради Кам'янець-Подільського району Хмельницької області;
Довгань
Маргариті
Юріївні,
координатору
парламенту
дітей
Благовіщенської міської територіальної громади Благовіщенського центру
дитячої та юнацької творчості Благовіщенської міської ради;
Азозі Ірині Михайлівні, педагогу Криворізького навчально-виховного
комплексу №35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - багатопрофільний ліцей
«Імпульс» Криворізької міської ради Дніпропетровської області;
Рудницьких Анні Сергіївні, педагогу Криворізького навчально-виховного
комплексу №35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - багатопрофільний ліцей
«Імпульс» Криворізької міської ради Дніпропетровської області;
Мановицькій Яні Валеріївні, керівнику євроклубу «Європейські
горизонти» Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №68
Криворізької міської ради Дніпропетровської області;
Пономаренко Катерині Олександрівні, педагогу Спеціалізованої середньої
школа №9 з поглибленим вивченням англійської мови;
Коцюбі Ларисі Олексіївні, педагогу Закладу загальної середньої освіти
Перемильський ліцей Берестечківської міської ради Волинської області;
Шевченко Руслані Юріївні, керівнику гуртка журналістики «Панорама»
Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 61 Криворізької міської
ради Дніпропетровської області;
Мілейко Ользі Борисівні, керівнику Народної студії образотворчого
мистецтва Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості
дітей та юнацтва Київщини»;
Козак Олені Валеріївні, керівнику вокального колективу «Диво»
Комунального закладу «Будинок дитячої творчості» Кам`янської міської ради»;
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Аніщенко Ірині Володимирівні, педагогу Державного навчального закладу
«Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних
технологій»;
Захваткіній Катерині Олексіївні, керівнику творчого об'єднання «Палітра»
Міського комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої
творчості «Надія» міста Першотравенська»;
Домбровській Яні Іванівні, педагогу Комунального закладу Навчальновиховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - Дошкільний
навчальний заклад» Великоандрусівської сільської ради.
Конкурс світлин «Європа – наш спільний дім»
Барановій Галині Олександрівні, керівнику творчого об'єднання
«Любисток» Міського комунального позашкільного навчального закладу
«Центр дитячої творчості «НАДІЯ» міста Першотравенська»;
Богдановій Світлані Вікторівні, педагогу Комунального закладу
«Академічна гімназія Кропивницької міської ради»;
Бойко Анастасіі Геннадіївні, керівнику гуртка «Декоративно-прикладне
мистецтво» Комунального закладу «Центр профільного навчання та дитячої
творчості» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області;
Бранець Дар'ї Олександрівні, керівнику гуртка декоративно-ужиткового
мистецтва «Барвінок» Комунального закладу «Петрівський центр дитячої та
юнацької творчості» Петрівської селищної ради Олександрійського району
Кіровоградської області;
Василенко Ірині Анатоліївні, керівнику «Зразкового художнього
колективу» гуртка «Школа журналістики» Обласного Будинку художньої
творчості Миколаївської обласної ради;
Вензель Олексію Дмитровичу, педагогу «Дитяче гімназійне об‘єднання
«Мрія»
Криворізька
гімназія
№91»
Криворізької
міської
ради
Дніпропетровської області;
Воронько Олені Володимирівні, керівнику гуртка «Іграшка-сувенір»
Комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької
творчості «Сузір'я» Криворізької міської ради;
Гарбуз
Ірині
Василівні,
керівнику
гуртка
«Фотонатуралісти»
Комунального закладу Сумської обласної ради - обласний центр позашкільної
освіти та роботи з талановитою молоддю;
Гейку Сергію Володимировичу, керівнику козацько-лицарського гарту
Комунального закладу «Станція юних техніків Кіровоградської міської ради»;
Грубіян Людмилі Олександрівні, педагогу Ізяславського навчальновиховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2, ліцей» ім. О.
Кушнірука Ізяславської міської ради Хмельницької області;
Гуменюк Ларисі Миколаївні, керівнику «Зразкового художнього
колективу» гуртка «Перлинки» Хмельницького палацу творчості дітей та
юнацтва;
Дєрусовій Ірині Юріївні, педагогу Криворізької загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів №114 Криворізької міської ради Дніпропетровської області;
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Дітковській Людмилі Олександрівні, керівнику Зразкового художнього
гуртка «Культура мови і спілкування» Старокостянтинівського міського центру
дитячої та юнацкої творчості;
Дорошенко Лілії Володимирівні, керівнику журналістського гуртка
«Гімн+Аз і Я» Комунального закладу освіти «Криворізька Тернівська гімназія»
Криворізької міської ради Дніпропетровської області;
Драган Аллі Анатоліївні, керівнику підрозділу «Штурм-Fit» Комунального
позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацький центр «Штурм»
Дніпровської міської ради;
Загродській Ірині Володимирівні, педагогу Запорізького авіаційного
коледжу імені О.Г. Івченка;
Коробчук Ірині Василівні, педагогу Навчально-виховного комплексу
«Дошкільний навчальний заклад,загальноосвітній навчальний заклад І ступеня,
гімназія» м.Славути;
Дубовій Лілії Василівні, педагогу Криворізької загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів №61 Криворізької міської ради Дніпропетровської області;
Забарі Олені Олександрівні, педагогу Кислянського ліцею Зайцівської
сільської ради Синельниківського району Дніпропетровської області, за роботу
«Спільне щастя до мети вестиме»;
Заброді Тетяні Андріївні, педагогу Комунального закладу освіти
«Варварівська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - центр позашкільної
освіти» Юр’ївської селищної ради Дніпропетровська області;
Калинюк Інні Віталіївні, керівнику гуртка «Цифрова фотографія»
Нігинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;
Колесник Олені Сергіївні, керівнику клубу «Лідер» Шепетівського
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
гімназія» Хмельницької області;
Коцюбі Ларисі Олексіївні, педагогу Закладу загальної середньої освіти
«Перемильський ліцей Берестечківської міської ради Волинської області»;
Кравченко Світлані Вячеславівні, керівнику вокальної студії «Імпровіз»
Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та
юнацтва Київщини»;
Кравченко Анастасії Сергіївнї, педагогу Комунального закладу освіти
«Варварівська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - центр позашкільної
освіти» Юр’ївської селищної ради;
Медик Юлії Ігорівні, керівнику Євроклубу Державного навчального
закладу «Нововолинський центр професійно-технічної освіти»;
Можлянській Ірині Геннадіївні, керівнику гуртка «Колегіанти»
Комунального закладу «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням
іноземних мов І ступеня – колегіум №16» Кам`янської міської ради;
Скоропад Наталії Анатоліївні, керівнику євроклубу «Євромікс»
Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Бобринецької
міської ради Кіровоградської області;
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Куклі Іванні Анатоліївні, педагогу Гораймівського ліцею Колківської
селищної ради Волинської області;
Кукліновській Катерині Миколаївні, керівнику клубу «Лідер»
Шепетівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – гімназія» Хмельницької області;
Кулагіній Інні Леонідівні, керівнику гуртка «Мікс-клаб» Комунального
позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості
«Мрія» Криворізької міської ради;
Литвиненко Олені Миколаївні, керівнику хореографічного колективу
«Непоседы» Комунального позашкільного навчального закладу «Дитячоюнацький центр «Штурм» Дніпровської міської ради;
Лісовенко Олені Вікторівні, педагогу Першотравенського ліцею №3
Першотравенської міської ради;
Мановицькій Яні Валеріївні, керівнику євроклубу «Європейські
горизонти» Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №68
Криворізької міської ради Дніпропетровської області;
Мельник
Тетяні
Іванівні,
керівнику
гуртка
«Гармонія»
Великокостромського ліцею Зеленодольської міської ради Дніпропетровської
області;
Мишаковій Тетяні Вікторівні, керівнику гуртка «Мій рідний край»
Комунального закладу Сумської обласної ради - обласний центр позашкільної
освіти та роботи з талановитою молоддю;
Моісеєнко Наталі Юріївні, педагогу Криворізького навчально-виховного
комплексу №35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів багатопрофільний ліцей
«Імпульс»;
Олефіренко Світлані Василівні, педагогу Криворізької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 61 Криворізької міської ради Дніпропетровської області;
Олійник Наталії Вікторівні, керівнику гуртка «Літературна творчість»
Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості;
Омельченко Євгенії Олександрівні, педагогу Криворізького навчальновиховного комплексу №35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів багатопрофільний
ліцей
«Імпульс»
Криворізької
міської
ради
Дніпропетровської області;
Якубіній Олені Дмитрівні, педагогу Назарівської загальноосвітньої філії
Карлівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Соколівської
сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області;
Понікарчик Інні Володимирівні, педагогу Комунального закладу
«Навчально-виховне об’єднання (середня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад – позашкільний навчальний заклад) м. Покров
Дніпропетровської області»;
Шверненко Світлані Юріївні, педагогу Комунального закладу
«Великобалківська гімназія Кропивницької міської ради»;
Ралло Тетяні Олексіївні, педагогу Комунального закладу «Академічний
ліцей №15» Кам'янської міської ради;
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Рой Катерині Олексіївні, керівнику Комунального закладу освіти
«Інгулецький ліцей» Дніпропетровської обласної ради;
Роскокосі Тетяні Валеріївні, педагогу Вільногірського ліцею №4
Вільногірської міської ради Дніпропетровської області;
Сегеді Юлії Анатоліївні, педагогу Луганської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської
області;
Сліпченко Тетяні Володимирівні, керівнику гуртка «Сумизнавство»
Комунального закладу Сумської обласної ради - Обласний центр позашкільної
освіти та роботи з талановитою молоддю;
Стародубцовій Оксані Іванівні, педагогу Комунального закладу
«Великобалківська гімназія Кропивницької міської ради»;
Стець Катерині Дмитрівні, керівнику гуртка «Фотоаматор» Комунального
закладу «Петрівський центр дитячої та юнацької творчості» Петрівської
селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області;
Сукач
Оксані
Олексіївні,
керівнику
Зразкового
художнього
хореографічного гуртка «Самоцвіти» Старокостянтинівського міського центру
дитячої та юнацької творчості;
Теслюк Ганні Олександрівні, керівнику гуртка «Дизайн на склі»
Комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької
творчості «Гармонія» Криворізької міської ради;
Фірман Людмилі Іванівні, педагогу Марганецької спеціалізованої школи ІІІІ ступенів №2 з поглибленим вивченням англійської мови Марганецької
міської ради Дніпропетровської області;
Чадаєвій Аллі Володимирівні, керівнику колективу повітряної гімнастики
«Fly» Комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацький
центр «Штурм» Дніпровської міської ради;
Чуприні Дмитру Олеговичу, керівнику гуртка «Відповідальне лідерство шлях до успіху» Обласного Будинку художньої творчості Миколаївської
обласної ради;
Шепель Ірині Вікторівні, керівнику євроклубу «Європейський діалог»
Комунального закладу «Кущівська гімназія Міської ради міста
Кропивницького».
конкурс коміксів «Європейські цінності в дії»
Скоропад Наталії Анатоліївн, керівнику євроклубу «Євромікс»
Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Бобринецької
міської ради Кіровоградської області;
Іщак Олександрі Анатоліївні, керівнику євроклубу «Нове покоління»
Голованівського Будинку дитячої та юнацької творчості Голованівської
селищної ради;
Млінцовій Ірині Юріївні, педагогу Криворізької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №61 Криворізької міської ради Дніпропетровської області;
Клименку Вадиму Станіславовичу, педагогу Криворізької гімназії №101
Криворізької міської ради;
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Москаленко Інні Миколаївні, керівнику Євроклубу «Євролед»
Комунального закладу позашкільної освіти «Олександрівський центр дитячої та
юнацької творчості» Кропивницького району Кіровоградської області;
Оніцькій Ірині Віталіївні, педагогу Криворізького Центрально-Міського
ліцею Криворізької міської ради Дніпропетровської області;
Невінчаній Олені Сергіївні, керівнику гуртка «Лілія» Тарасівської філії
комунального закладу «Новгородківський навчально-виховний комплекс імені
заслуженого вчителя України П.Ф. Козуля «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – дошкільний навчальний заклад» Новгородківської селищної ради
Кіровоградської області»;
Поліщук Олені Григорівні, керівнику гуртка образотворчого мистецтва
«Палітра» Центру дитячої та юнацької творчості Світловодської міської ради
Кіровоградської області.
Конкурс «Відеопоезія»
Філіпчук Любов Іванівні, керівнику гуртка культури мови та спілкування
«Дивограй» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва;
Василенко Ільвісі Вадимівні, педагогу комунального закладу освіти
«Середня загальноосвітня школа №17» Дніпровської міської ради;
Мисік Оксані Миколаївні, керівнику гуртка художнього читання
«Мистецтво слова» комунального закладу «Петрівський центр дитячої та
юнацької творчості» Петрівської селищної ради Олександрійського району
Кіровоградської області;
Ляшенко Марії Іванівні, керівнику гуртка комунального закладу
«Новгородківський будинок дитячої та юнацької творчості»;
Потаповій Людмилі Степанівні, керівнику гуртка Хмельницького палацу
творчості дітей та юнацтва;
Губерук Ірині Володимирівні, педагогу Нововолинського ліцею №4 імені
Т. Г. Шевченка Нововолинської міської ради Волинської області;
Сироїжко Ользі Володимирівні, педагогу Шепетівського навчальновиховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія»
Хмельницької області;
Олійник Світлані Олександрівні, педагогу Шепетівського навчальновиховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія»
Хмельницької області;
Івановій Катерині Олексіївні, педагогу Криворізької гімназії № 36
Криворізької міської ради Дніпропетровської області;
Москаленко Аллі Романівні, педагогу Петрівської загальноосвітньої школи
I ступеня, філії комунального закладу «Петрівське навчально-виховне
об’єднання «Загальноосвітня школа I-III ступенів – гімназія» Петрівської
селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області;
Мазуркевич Людмилі Петрівні, педагогу закладу загальної середньої
освіти «Перемильський ліцей Берестечківської міської ради», Волинська
область;
Дітковській Людмилі Олександрівні, керівнику гуртка комунального
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закладу «Старокостянтинівський міський центр дитячої та юнацької творчості
Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області»;
Царук Оксані Гнатівні, педагогу Нововолинського ліцею №4 імені Т. Г.
Шевченка Нововолинської міської ради Волинської області;
Винник Ользі Олексіївні, педагогу Зразкового художнього колективу
«Хореографічний ансамбль народно-сценічного та сучасного танцю «СИЛУЕТ»
комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи
№ 1» Дніпровської міської ради міста Дніпро;
Гайдук Інні Валеріївні, педагогу Зразкового художнього колективу
«Хореографічний ансамбль народно-сценічного та сучасного танцю «СИЛУЕТ»
комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи
№ 1» Дніпровської міської ради міста Дніпро;
Ващейкіній Катерині Володимирівні, керівнику гуртка комунального
закладу «Новомиргородський міський центр дитячої та юнацької творчості»
Новомиргородської міської ради Кіровоградської області;
Трубіній Зінаїді Дмитрівні, керівнику театральної студії «Дзеркало»
комунального закладу позашкільної освіти «Побузький центр дитячої та
юнацької творчості» Побузької селищної ради Кіровоградської області;
Олефіренко Валентині Віталіївні, педагогу комунального закладу освіти
«Середня загальноосвітня школа № 52» Дніпровської міської ради
Дніпропетровської області;
Шпилюк Аллі Миколаївні, педагогу закладу загальної середньої освіти
«Хмельницький ліцей № 17» Хмельницької області;
Марчук Ользі Тихонівні, педагогу закладу загальної середньої освіти І-ІІІ
ступенів №4 комунальної власності Жмеринської міської об'єднаної
територіальної громади Вінницької області;
Афонічевій Аллі Леонідівні, педагогу комунального закладу «Білозерський
освітньо-культурний центр» Білозерської міської ради Донецької області;
Прилипко Тетяні Юріївні, педагогу закладу загальної середньої освіти
«Криворізький навчально-виховний комплекс №35 «Загальноосвітня школа ІІІІ ступенів - багатопрофільний ліцей «Імпульс» Криворізької міської ради
Дніпропетровської області;
Салангіній Галині Іванівні, керівнику гуртка комунального закладу
«Онуфріївський центр дитячої та юнацької творчості» Онуфріївської селищної
ради Олександрійського району Кіровоградської області;
Мосюк Марії Леонідівні, педагогу комунального закладу «Воютинський
ліцей Торчинської селищної ради» Луцького району Волинської області;
Горіній Олесі Станіславівні, керівнику гуртка «Медіа культура»
(радіотеатр) комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої
та юнацької творчості «Гармонія» Криворізької міської ради Дніпропетровської
області;
Ткаченко Олені Володимирівні, педагогу закладу загальної середньої
освіти «Криворізький Центрально-Міський ліцей Криворізької міської ради»
Дніпропетровської області;
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Касянчук Валентині Іванівні, педагогу Шепетівського навчальновиховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія»,
Хмельницька область;
Мірошніченко Людмилі Петрівні, керівнику театральної студії «Живе
слово» комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей
та юнацтва Київщини»;
Рудій Тетяні Анатоліївні, педагогу закладу загальної середньої освіти
«Черкаський ліцей Черкаської селищної ради» Новомосковського району
Дніпропетровської області;
Добош Наталії Іллівні, керівнику драматичного гуртка «Прем'єра»
комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Долинської
міської ради» Кіровоградської області;
Чернік Анастасії Олександрівні, педагогу Криворізької гімназії № 36
Криворізької міської ради Дніпропетровської області;
Пергун Вікторії Олександрівні, педагогу комунального закладу
«Попасненська гімназія Губиниської селищної ради» Новомосковського району
Дніпропетровської області;
Набойченку
Максиму
Миколайовичу,
керівнику
євроклубу
«Fiesta»комунального
закладу
«Навчально-виховне
об’єднання
№32
«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів», позашкільний центр
«Школа мистецтв» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області;
Челишевій Олені Іванівні, керівнику гуртку закладу позашкільної освіти
«Будинок дитячої творчості» Нетішинської міської ради Хмельницької області;
Калашник Олені Миколаївні, керівнику євроклубу «Євро-UA»
комунального закладу «Новомиргородський міський центр дитячої та юнацької
творчості» Новомиргородської міської ради Кіровоградської області;
Політаєвій Валентині Григорівні, керівнику зразкової студії художнього
слова «Юність» комунального позашкільного навчального закладу
«Кіровоградський обласнй центр дитячої та юнацької творчості»;
Чижевській Вероніці Альбертівні, педагогу комунального закладу
«Криворізький навчально-виховний комплекс № 129 «Гімназія-ліцей
академічного спрямування» Криворізької міської ради Дніпропетровської
області;
Поступальській Наталії Микитівні, керівнику гуртка комунального закладу
«Благовіщенський центр дитячої та юнацької творчості» Благовіщенської
міської ради Кіровоградської області;
Грицовець
Лілії
Миколаївні,
пелагогу
комунального
закладу
«Криворізький навчально-виховний комплекс № 129 «Гімназія-ліцей
академічного спрямування» Криворізької міської ради Дніпропетровської
області;
Панасевич Наталії Володимирівні, керівнику театрального зразкового
художнього колективу «Експромт» центру дитячої та юнацької творчості
відділу освіти Синельниківської міської ради Дніпропетровської області;
Говійній Людмилі Миколаївні, педагогу комунального закладу Сумської
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обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою
молоддю;
Приймак Тамарі Яківні, керівнику гуртка будинку дитячої творчості
м.Славути Хмельницької області
Рибіцькій Світлані Іванівні, керівнику гуртка будинку дитячої творчості
м.Славути Хмельницької області
Таран Альоні Олегівні, педагогу «Навчально-виховне об’єднання
«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 32 – позашкільний
центр «Школа мистецтв» Кропивницької міської ради Кіровоградської
області»;
Домбровій Олесі Володимирівні, педагогу Криворізької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №37 Криворізької міської ради Дніпропетровської області;
Пастушенко Марії Олексіївні, педагогу Назарівської загальноосвітньої
філії Карлівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
Соколівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області;
Дрезналь Ірині Геннадіївні, педагогу комунального закладу «Академічна
гімназія Кропивницької міської ради» дитячий юнацький центр «Сузір’я»
Кіровоградської області;
Калінченко
Тетяні
Миколаївні,
педагогу
Житомирського
Новороманівського ліцею Брониківської ОТГ Житомирської області;
Вітковській Світлані Ростиславівні, педагогу Шепетівського НВК №1 у
складі: «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей ім. Героя України
М. Дзявульського» Хмельницької області;
Гуменюк Світлані Степанівні, педагогу Волинського навчально-виховного
комплексу «Ківерцівська загальноосвітня школа І ступеня – Ківерцівська
гімназія Ківерцівської міської ради Волинської області»;
Дедюк Тетяні В'ячеславівні, педагогу Волинського навчально-виховного
комплексу «Ківерцівська загальноосвітня школа І ступеня – Ківерцівська
гімназія Ківерцівської міської ради Волинської області»;
Владимировій
Валентині
Миколаївні,
керівнику
гуртка
«Літературознавство» Лебединського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ
ступенів №6 Лебединської міської ради Сумської області;
Шевченко
Світлані
Миколаївні,
педагогу
Оситнязької
філії
Великосеверинівського
ліцею
Великосеверинівської
сільської
ради
Кропивницького району Кіровоградської області;
Пивовар Юлії Вадимівні, педагогу Криворізької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №37 Дніпропетровської області;
Мановицькій Яні Валеріївні, педагогу Криворізької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 68 Криворізької міської ради Дніпропетровської області;
Кочергіній Ліні Миколаївні, педагогу Шепетівського навчально-виховного
комплексу № 1 у складі: «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей ім. Героя
України М.Дзявульського» Хмельницької області;
Посметюсі Аллі Сергіївні, Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №55 Криворізької міської ради Дніпропетровської області;
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Герасименко Оксані Валеріївні, педагогу комунального закладу Сумської
обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою
молоддю;
Скоропад Наталії Анатоліївні, керівнику гуртка «Євроклуб «Євромікс»
комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Бобринецької
міської ради Кіровоградської області;
Болобан Світлані Миколаївні, педагогу комунального закладу Сумської
обласної ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо
обдарованих дітей» ;
Чарнюк Руслані Валентинівні, педагогу Зразкового художнього колективу
драматичного гуртка «Дивослово» закладу позашкільної освіти «Ковельський
палац учнівської молоді імені Івана Франка» Волинської області;
Ільковій Марині Сергіївні, керівнику гуртка Летичівського Центру
творчості дітей та юнацтва Летичівської селищної ради Хмельницької області;
Косолаповій Світлані Олександрівні, керівнику гуртка комунального
позашкільного навчального закладу «Дніпропетровський обласний дитячоюнацький кіноцентр «Веснянка» Дніпропетровської обласної ради»;
Титаренко Олені, керівнику творчого об'єднання
«РізніЛюди»
Вишгородського міського Центру художньої творчості дітей, юнацтва та
молоді «Дивосвіт»;
Рябошапці Юлії Вікторівні, педагогу Володимирівської ЗШ І-ІІ ступенів,
філія Ганнівської ЗШ І-ІІІ ступенів Петрівської селищної ради
Олександрійського району Кіровоградської області;
Захаровій Світлані Миколаївні, педагогу Клубівського ліцею імені Героя
України Олега Довгого Хмельницької області;
Шакович Тетяні Миколаївні, педагогу комунального закладу освіти
«Навчально-виховний комплекс № 137 ліцей-загальноосвітній навчальний
заклад» Дніпровської міської ради;
Тонкошкур Ользі Вікторівні, педагогу комунального закладу освіти
«Навчально-виховний комплекс № 137 ліцей-загальноосвітній навчальний
заклад» Дніпровської міської ради;
Місюрі Тетяні Борисівні, педагогу Ганнівської філії І - ІІ ступенів КЗ
«Боківський ОЗЗСО І - ІІІ ступенів Гурівської сільської ради» Кіровоградської
області;
Чумаченко Вікторії Вікторівні, педагогу комунального закладу
«Навчально-виховне об'єднання №32 «Спеціалізована загальноосвітня школа ІІІІ ступенів, позашкільний центр «Школа мистецтв» Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області»;
Бонк Аллі Володимирівні, педагогу комунального закладу «Навчальновиховне об’єднання №6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,
центр естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»;
Долгополовій Наталії Костянтинівні, керівнику Народного художнього
колективу шоу-театр молодіжного клубу «Імідж» Кіровоградського обласного
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центру дитячої та юнацької творчості;
Горощук Ірині Володимирівні, педагогу спеціалізованої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №14 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області;
Добровольській Оксані Іванівні, педагогу Вихрівської гімназії
Дунаєвецької міської ради Хмельницької області;
Пузирьовій Катерині Олександрівні, педагогу комунального закладу
«Навчально-виховне об’єднання №6 «Спеціалізована загальноосвітня школа ІІІІ ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області»;
Єщенко Ірині Федорівні, педагогу Марганецької спеціалізованої школи ІІІІ ступенів №2 з поглибленим вивченням англійської мови Марганецької
міської ради Дніпропетровської області;
Кадет Юлії Олексіївні, керівнику гуртка дитячого юнацького центру
«Сузір’я» комунального закладу «Академічна гімназія Кропивницької міської
ради»;
Русавській Валентині Іванівні, керівнику гуртка «Дивослово»
Благовіщенського центру дитячої та юнацької творчості Благовіщенської
міської ради Кіровоградської області;
Попович Наталії Леонідівні, керівнику гуртка «Літературна творчість»
Новгородківського БДЮТ Комунальний заклад «Новгородківський будинок
дитячої та юнацької творчості»;
Козуряк Тетяні Василівні, керівнику гуртка центру науково-технічної,
дитячої та юнацької творчості Рахівської міської ради Рахівського району
Закарпатської області;
Тютюнник Ользі Сергіївні, педагогу Криворізької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №68 Криворізької міської ради Дніпропетровської області;
Тупісь Ользі Миколаївні, педагогу Дублянського опорного ліцею імені
Героя України Анатолія Жаловаги Львівської міської ради;
Коваленко Аліні Юріївні, педагогу «Тріо ДАЛ» комунального закладу
«Фортечна Гімназія Кропивницької міської ради» Кіровоградської області;
Грязновій Єлизаветі Олегівні, педагогу «Тріо ДАЛ» комунального закладу
«Фортечна Гімназія Кропивницької міської ради» Кіровоградської області;
Станченко Дар’ї Русланівні, педагогу «Тріо ДАЛ» комунального закладу
«Фортечна Гімназія Кропивницької міської ради» Кіровоградської області;
Крицькій Ярославі Володимирівні, керівника центру позашкільної освіти
Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської
області;
Козак Наталії Володимирівні, керівнику гуртка дитячо-юнацького центру
«Зорецвіт»
комунального
закладу
«Навчально-виховний
комплекс
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №26 - дошкільний
навчальний заклад - дитячий юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області;
Мазуровій Катерині Юріївні, керівнику гуртка дитячо-юнацького центру
«Зорецвіт»
комунального
закладу
«Навчально-виховний
комплекс
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«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №26 - дошкільний
навчальний заклад - дитячий юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області;
Коваленко Людмилі Миколаївні, керівнику євроклубу «Дружба»
комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 21» Кам'янської
міської ради Дніпропетровської області;
Стасишеній Лесі Петрівні, керівнику колективу «Start Dream»
Новоушицького будинку дитячої творчості Хмельницької області;
Заболотній Юлії Вікторівні, педагогу комунального закладу Сумської
обласної ради - обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою
молоддю;
Оласюк Аллі Степанівні, керівнику гуртка освіти опорного закладу
загальної середньої освіти» Любешівський ліцей» Любешівської селищної ради
Волинської області;
Кузьміч Оксана Вячеславівна, педагогу опорного закладу загальної
середньої освіти» Любешівський ліцей» Любешівської селищної ради
Волинської області;
Рязановій Вікторії Вікторівні, педагогу комунального закладу «Фортечна
Гімназія Кропивницької міської ради» Кіровоградської області;
Омелянчук Тетяні Мокіївні, керівнику драматичного гуртка «Щедрогайці»
Щедрогірського ліцею Забродівської сільської ради Волинської області;
Москалюку Віктору Григоровичу, керівнику драматичного гуртка
«Щедрогайці» Щедрогірського ліцею Забродівської сільської ради Волинської
області;
Гусновій Галині Вікторівні, керівнику зразкового художнього колективу
театрального гуртка «Прем'єра» позашкільного навчального закладу "Центр
дитячої та юнацької творчості Дніпровського району" Запорізької міської ради
Запорізької області;
Довгенко Емілії Костянтинівні, керівнику хореографічного гуртка
«СМАЙЛ» комунального закладу «Інгульське навчально-виховне об'єднання
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Устинівської селищної ради»
Кіровоградської області;
Слободяник Олені Михайлівні, керівнику гуртка «Школа лідера»
комунального закладу «Будинок дитячої творчості» Кетрисанівської сільської
ради Кіровоградської області;
Іванець Олені Вікторівні, керівнику гуртка комунального закладу
«Компаніївський центр дитячої та юнацької творчості» Компаніївської
селищної ради Кіровоградської області,
Чапай Вікторії Миколаївні, педагогу Гуменецького ліцею Гуменецької
сільської ради Кам'янець-Подільського району Хмельницької області;
Гарбуз Ірині Василівні, керівнику гуртка комунального закладу Сумської
обласної ради - обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою
молоддю;
Фільченковій Надії Олексіївні, керівнику народного художнього колективу
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театр-студія «Маска» комунального позашкільного навчального закладу
«Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості»;
Марковій Олені Миколаївні, керівнику студії сучасного танцю «Флеш»
Нетішинського комунального позашкільного навчального закладу Будинок
дитячої творчості;
Стремецькій Світлані Сергіївні, педагогу Шепетівського навчальновиховний комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія»
Хмельницької області;
Хлопотіній Світлані Володимирівні, керівнику гуртка «Дебат-клуб»
комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання №6 «Спеціалізована
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання
«Натхнення» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»;
Кураповій Олені Воліївні, педагогу Цвітненської філії комунального
закладу «Красносільський
ліцей» Олександрівської селищної
ради
Кропивницького району Кіровоградської області,;
Валюх Людмилі Миколаївні, педагогу Лебединського закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів №6 Лебединської міської ради Сумської області;
Бідній Ользі Олександрівні, керівнику гуртка Новоушицького будинку
дитячої творчості Хмельницької області;
Бездєнєжних Ользі Сергіївні, керівнику театрального гуртка «Фортуна»
вищого професійного училища №25 м. Хмельницького;
Письменній Тетяні Володимирівні, керівнику гуртка комунального закладу
«Онуфріївський центр дитячої та юнацької творчості» Кіровоградської області;
Герлівановій Ірині Анатоліївні, керівнику гуртка
комунального
позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацький центр «Штурм»
Дніпровської міської ради;
Дубік Наталії Петрівні, педагогу Державного навчального закладу
«Олевський професійний ліцей» Житомирської області;
Солоп Марії В'ячеславівні, керівнику народного художнього колективу
ансамбль танцю «Барвінок» закладу позашкільної освіти «Ковельський Палац
учнівської молоді імені Івана Франка» Волинської області;
Пащенко Валентині Миколаївні, педагогу Великокостромського ліцею
Зеленодольської міської ради Дніпропетровської області;
Лебідь Марині Василівні, педагогу гімназії №5 Шепетівської міської ради
Хмельницької області;
Шевченко Руслані Юріївні, педагогу Криворізької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 61 Криворізької міської ради Дніпропетровської області;
Селецькій Олені Сергіївні, педагогу Криворізької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 61 Криворізької міської ради Дніпропетровської області;
Гулечко Тетяні Миколаївні, керівнику Народного художнього колективу
ансамблю танцю «Барвінок» керівнику гуртка закладу позашкільної освіти
«Ковельський Палац учнівської молоді імені Івана Франка» Волинської
області;
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Кирилюк Вікторії Георгіївні, керівнику гуртка Жовківського центру
дитячої та юнацької творчості Жовківської міської ради Львівського району
Львівської області.
2.2.
За
сприяння
та
підтримку
дитячо-юнацької
творчості,
вагомий внесок у розвиток фестивального руху серед молоді та
професійне оцінювання конкурсної програми ІI Всеукраїнського творчого
фестивалю до Дня Європи «Єврофест-2022»:
Дорошенко Інні, актрисі комунального закладу «Кіровоградський
академічний Обласний український музично-драматичний театр ім. М.Л.
Кропивницького», провідному майстеру сцени, керівнику дитячої театральної
майстерності «Авангард», викладачу – репетитору сценічної мови та акторської
майстерності;
Цумарєвій Наталії, поетесі, психологу, арттерапевту, кандидату
психологічних наук, старшому викладачу кафедри психології та педагогіки
ПВНЗ «Університет сучасних знань», керівнику Кіровоградського обласного
Центру арттерапевтичної допомоги «Ресурс»;
Мурованій
Катерині,
режисеру
–
постановнику
проєктів
«Кіровоградщина: життя на урані», «Лялечка», «Баба Елька. Експедиція на
піч»;
Хворосту Андрію Васильовичу, голові Кiровоградської обласної
органiзації Нацiональної спілки художникiв України, лауреату обласної
мистецької премї iм. О. Осьморкiна, керівнику гуртка «Графіка» комунального
позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої
та юнацької творчості»;
Гончаренко Ірині Володимирівні, керівнику «Народного художнього
колективу» студії образотворчого мистецтва «Соняшник» комунального
позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої
та юнацької творчості»;
Гумировій Юлії Юріївні, керівнику гуртка «Колаж» комунального
позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої
та юнацької творчості»;
Нечаєвій
Зінаїді
Іванівні,
директору
комунального
закладу
«Кіровоградський обласний центр науково-технічної творчості учнівської
молоді», відміннику освіти України;
Кірішко Ігорю Васильовичу, завідувачу відділу комунального закладу
«Кіровоградський обласний центр науково-технічної творчості учнівської
молоді»;
Іоновій Тамарі Петрівні, керівнику гуртка «Цифрова фотографія»
комунального закладу «Кіровоградський обласний центр науково-технічної
творчості учнівської молоді».
2.3. За активну громадську позицію, вагомий внесок у розвиток
фестивального руху серед молоді та професійне оцінювання конкурсної
програми II Всеукраїнського творчого фестивалю до Дня Європи «Єврофест2022» в номінації «Квіз країнами Європи»:

54
Гавриленку Олександру Анатолійовичу, директору Агенції Регіонального
розвитку Кіровоградської області, голові Комітету сприяння розвитку
інформаційного суспільства;
Краснощок Інні Петрівні, кандидату педагогічних наук, доценту кафедри
педагогіки та менеджменту освіти Центральноукраїнського Державного
педагогічного університету ім. В.Винниченка, відміннику освіти України,
керівнику секції «Педагогіка» Кіровоградської МАН, експерту з проблем
виховання учнівської молоді, коучу з побудови індивідуальної траєкторії
самореалізації особистості;
Олексієнко
Катерині
Вікторівні,
методисту,
координатору
Кіровоградського обласного парламенту дітей, ментору з питань дитячих та
молодіжних громадських об’єднань, каунтерпату Корпусу Миру США в
Україні, регіональному представникові Всеукраїнського благодійного фонду
«Серце до Серця».
2.4. За активну громадську позицію, вагомий внесок у розвиток
фестивального руху серед молоді та професійний супровід роботи онлайнфоруму II Всеукраїнського творчого фестивалю до Дня Європи «Єврофест2022» в номінації «Квіз країнами Європи»:
Андрощук Ілоні Олександрівні, кандидату економічних наук, доценту
кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності, керівникові
Наукового товариства здобувачів вищої освіти, керівникові євроклубу
«Максимум», менеджеру грантових проєктів Erasmus+, координатору
освітнього консорціуму міжнародного проєкту DOBRE в Кіровоградській
області (Центральноукраїнський національний технічний університет);
Гавриленку Олександру Анатолійовичу, директору Агенції Регіонального
розвитку Кіровоградської області, голові Комітету сприяння розвитку
інформаційного суспільства;
Талашкевич Вікторії, директорці Кропивницького Гончаренко центру,
тренерці з піар та комунікацій.
3. Електронні дипломи розміщені за посиланням:
https://drive.google.com/drive/folders/1S0S8PYNs4LDlAfxLr0GnkhfbfSJ712n?usp=sharing
Т.в.о. директора
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