
 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

(УДЦПО) 

 

НАКАЗ 

 

 

1 червня 2022 р.                                    м. Київ                                             № 06-02 

 

 

Про підсумки відкритого Всеукраїнського творчого  

інклюзивного фестивалю «Натхнення без кордонів» 

(заочний/онлайн формат) 

 

 

1 червня 2022 року в рамках заходів зі святкування Міжнародного дня 

захисту дітей у місті Кропивницькому комунальним закладом позашкільної 

освіти «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості» за 

підтримки Українського державного центру позашкільної освіти  були 

підведені підсумки відкритого Всеукраїнського творчого інклюзивного 

фестивалю «Натхнення без кордонів» (заочний/онлайн формат) 

        Участь у фестивалі взяли понад 500 учасників – діти та молодь з 

інвалідністю, вихованці закладів позашкільної, загальної середньої, 

професійно-технічної, вищої освіти України та інших організацій, установ з 14 

областей України, а саме: Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, 

Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, 

Полтавської Рівненської, Сумської, Харківської, Хмельницької, міста Києва та 

учасники із Грузії. 

На підставі рішення журі 

 

  

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити дипломами, відповідних ступенів, Українського державного 

центру позашкільної освіти переможців фестивалю: 

1.1. У номінації «Хореографічне мистецтво»: 

дипломом Гран-Прі: 

Любашенко Катерину, здобувачку освіти ліцею № 1 Коростишівської 

міської ради Житомирської області, педагог Алла Любашенко; 
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Інклюзивну театральну студію «Світло в тобі», м. Херсон, керівник 

Михайлова Тетяна; 

Саломе Дагундарадзе, м.Тбілісі, Грузія; 

Наумця Вадима, здобувача освіти гімназії № 5 Шепетівської міської ради 

Хмельницької області, вихованця громадської організації «Діти Сонця», 

педагог Людмила Наумець; 

Пелип Світлану, Хайсанова Олену, Яремкевича Андрія, вихованців театру 

студії «Ніка» Червоноградської міської громадської організації 

неповносправної молоді «Ніка», керівник Наталія Хайсанова. 

дипломом І ступеня: 

Дорошенко Марію, вихованку гуртка «Зорепад» опорного закладу 

«Пужайківський заклад загальної середньої освіти – заклад дошкільної освіти» 

Піщанської сільської ради Подільського району Одеської області, керівник 

Людмила Коломієць; 

Танцювальний колектив «Веселий гурт» комунального закладу освіти 

«Котовська спеціальна школа» Дніпропетровської обласної ради, керівник 

Валентина Какарека; 

Олійник Олександру, вихованку гуртка «Данс-екзотик» комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

Металургійного району» Криворізької міської ради, керівник Тамара Савченко; 

Хореографічну студію «DniproStarDance» громадської організації «Дніпро, 

аутизм, допомога», керівник Наталія Живова, хореограф Сергій Молчанов; 

Хайсанову Олену, Адодіна Олександра, вихованців театру студії «Ніка» 

Червоноградської міської громадської організації неповносправної молоді 

«Ніка», керівник Наталія Хайсанова. 

1.2. У номінації «Музичне мистецтво»: 

дипломом Гран-прі: 

Бондарева Антона, здобувача освіти міського комунального закладу 

культури «Дніпровська дитяча музична школа № 11», викладач Плетнер Ольга 

Анатоліївна; 

Парадєєва Микиту, вихованця ансамблю домристів «Сувенір» 

комунального закладу спеціалізованої мистецької освіти «Музична школа №4» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівник Іваніна Наталія 

Сергіївна; 

Саковича Дмитра, здобувача освіти Кропивницького фахового музичного 

коледжу. 

дипломом І ступеня:  

Гросула Тимура, здобувача освіти комунального закладу «Ліцей № 13» 

Кам’янської міської ради Дніпропетровської області, керівник Танько Анатолій 

Миколайович; 

Бойко Владислава, здобувача освіти комунального закладу «Навчально - 

виховне об’єднання (середня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад – позашкільний навчальний заклад) м. Покров Дніпропетровської 

області»; 
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Задорожнього Костянтина, у складі «Народного художнього колективу» 

оркестру духових інструментів «Зміна» комунального позашкільного 

навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості», керівник Ніщеменко Олександр Андрійович; 

Томина Олександра, вихованця гуртка «Гра на класичній гітарі» Центру 

позашкільної освіти Надвірнянської міської ради Івано-Франківської області, 

керівник Оксана Кудляк. 

дипломом ІІ ступеня:  

Малиновського Єгора, здобувача освіти комунальної установи «Білгород-

Дністровська школа мистецтв ім. Л.Н. Гінзбург», клас викладача Федченко 

Тетяни Олександрівни;  

Чурчака Захара, представника комунальної установи «Коломийський 

міський інклюзивно-ресурсний центр» Коломийської міської ради Івано-

Франківської області, керівник Чукур Андрій Васильович; 

Інструментального ансамблю «Веселка» комунального закладу освіти 

«Навчально-реабілітаційний центр «Горлиця» Дніпропетровської обласної 

ради», музичний керівник Юлія Черніченко. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Вікторію Сапунову та дитячий колектив дітей з інвалідністю «Балтяночка» 

громадської організації «Балтська районна організація осіб з інвалідністю» 

Одеської області, керівник Руденко Майя Вікторівна. 

1.3. У номінації «Вокальне мистецтво»: 

дипломом Гран-прі: 

Дуб Діану, здобувачку освіти закладу загальної середньої освіти 

«Копанківська гімназія Калуської міської ради» Івано-Франківської області, 

керівник Минай Романія Йосифівна; 

Чорну Вероніку, здобувачку освіти державного торговельно-економічного 

університет /Київський національний торговельно-економічний університет; 

 Петруняк Андрія, вихованця гуртка «Вокальне мистецтво» центру 

позашкільної освіти Надвірнянської міської ради Івано-Франківської області, 

керівник гуртка Дремлюга Світлана Віленівна. 

 дипломом І ступеня: 

Біловус Софію, вихованку вокального гуртка Жовківського центру дитячої 

та юнацької творчості Жовківської міської ради Львівської області, керівник 

Щурик Анатолій Михайлович; 

Рибальченко Софію, здобувачку освіти комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання (середня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад – позашкільний навчальний заклад) м. Покров Дніпропетровської 

області», керівник Чирепченко Любов Юріївна; 

Погорілець Владиславу, здобувача освіти Хмельницького ліцею № 15 

ім. О.Співачука, керівник Бохтенко Наталія Миколаївна; 

Бабій Єву, вихованку вокального гуртка «Фабрика зірок» комунального 

закладу «Ліцей № 40» Кам’янської міської ради Дніпропетровської області, 

керівник Агєєва Світлана Петрівна; 
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Гриб Максима, здобувача освіти Київської дитячої музичної школи № 23, 

керівник Гриб Наталія; 

Литвинова Тимофія, вихованця вокального колективу «Сардіс» 

комунального позашкільного навчального закладу «Міський палац дитячої та 

юнацької творчості «Горицвіт» Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, керівник Бусова Вікторія Анатоліївна; 

Гордієнко Дмитра, вихованця комунального закладу «Центр комплексної 

реабілітації для дітей з інвалідністю фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради», керівник Гельбак Анжела Миколаївна; 

Кирилішину Вікторію, вихованку вокального хорового гуртка комунальної 

організації «Ружинський будинок дитячої творчості» Ружинської селищної 

ради Житомирської області, керівник Маркевич Ірина Василівна; 

Театр студію «Ніка», Червоноградської міської громадської організації 

неповносправної молоді «Ніка» Львівської області, керівник Хайсанова Наталія 

Петрівна. 

дипломом ІІ ступеня: 

Пойдьом Ярослава, здобувача освіти Красноградського ліцею № 2 

Красноградської міської ради Харківської області, вчитель Стьопушкіна Ірина 

Олександрівна, асистент вчителя Сутурменко Світлана Миколаївна; 

Петренко Поліну, вихованку гуртка «Веселі нотки» комунальної установи 

«Центр культури і дозвілля» Сумської міської ради, керівник Біловол Аліна 

Костянтинівна; 

Монастирну Поліну, вихованку гуртка вокального співу селищного 

комунального закладу позашкільної освіти «Межівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Дніпропетровської області, керівник Гриценко Світлана 

Вікторівна; 

Гавриш Данила, вихованця Івано-Франківського міського центру дитячої 

та юнацької творчості, педагог з вокалу Дирів Іванна Миколаївна; 

Козу Юлію, здобувачку освіти Антонінської школи мистецтв Антонінської 

селищної ради Хмельницького району Хмельницької області, керівник 

Войнаровський Валентин Васильович; 

Шокоту Павла, здобувача освіти комунального закладу Сумської обласної 

ради «Сумський фаховий коледж мистецтв і культури імені 

Д.С.Бортнянського»; 

Колектив «Горлиця», комунального закладу освіти "Навчально-

реабілітаційний центр «Горлиця» Дніпропетровської обласної ради», керівник 

Рагозіна Ольга; 

Дениса Котлярчук у супроводі Наталії Кочеткової представники 

громадської організації «Балтська районна організація осіб з інвалідністю» 

Одеської області, керівник Камінський Владимир Валентинович. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Мартиненко Мілану, здобувачку освіти комунального закладу освіти 

«Середня загальноосвітня школа № 19» Дніпровської міської ради, вчитель-

дефектолог Макарова Олена Олегівна; 
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Гнип Яну, вихованку вокального колективу «Диво» комунального закладу 

«Будинок дитячої творчості» Кам’янської міської ради Дніпропетровської 

області, керівник Козак Олена Валеріївна; 

Бошков Микиту, здобувача освіти Кубейського закладу загальної 

середньої освіти імені академіка Олександра Теодорова-Балана Кубейської 

сільської ради Болградського району Одеської області, керівник Буряк Наталя 

Григорівна; 

Чабан Юлію, здобувачку освіти Веселівської гімназія-філії опорного 

закладу загальної середньої освіти «Торчинський ліцей Торчинської селищної 

ради» Волинської області, Бабіюк Наталія Анатолієвна; 

Дробот Камілу, здобувачку освіти Нікопольського професійного ліцею 

Дніпропетровської області, керівник Зіваліна Оксана Володимирівна. 

1.4. У номінації «Театральне мистецтво»: 

дипломом Гран-прі: 

Соломе Дагундарадзе, м. Тбілісі, Грузія; 

Шерстнікову Злату, вихованку Зразкового художнього колективу 

театральної студії «Фора», Будинку дитячої творчості міста Славути 

Хмельницької області керівники Тамара Приймак, Світлана Рибіцька; 

Чернуху Марію, вихованку театрального гуртка «Журавка», комунального 

закладу «Будинок дитячої творчості» Кам’янської міської ради 

Дніпропетровської області, керівник Антоніна Буренко; 

Яремкевич Андрія, вихованця театру студії «Ніка» Червоноградської 

міської громадської організації неповносправної молоді «Ніка», керівник 

Наталія Хайсанова; 

Тамар Джабуа, г. Зугдіді, Грузія; 

Інклюзивна театральна студія «Світло в тобі», м.Херсон, керівник Тетяна 

Михайлова; 

Дитячий інклюзивний колектив «Сонечко» Пирятинської міської ради 

Полтавської області, керівник Юлія Плошко; 

дипломом І ступеня: 

Репюк Назара, вихованця Зразкового художнього колективу театральної 

студії «Фора», Будинку дитячої творчості міста Славути Хмельницької області 

керівники Тамара Приймак, Світлана Рибіцька; 

Поснікову Вікторію, вихованку арт-студії «Веселунчики» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної освіти «Зміна» 

Криворізької міської ради, керівник Наталія Охрімчук; 

Черномаза Вадима, здобувача освіти Затишанського закладу загальної 

середньої освіти Роздільнянського району Одеської області, педагог Ольга 

Пукас; 

Ковалюк Анастасію, здобувачку освіти Затишанського закладу загальної 

середньої освіти Роздільнянського району Одеської області, педагог Інна 

Шемоновська; 

Безверхню Софію, здобувачку освіти Комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована 
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школа І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області», педагог Анна Драганець; 

Буряк Кіру, здобувачку освіти комунального закладу «Академічний ліцей 

№15» Кам’янської міської ради Дніпропетровської області, педагог Тетяна 

Чуйкова; 

Конечного Матвія, здобувача освіти комунального закладу «Академічний 

ліцей №15» Кам’янської міської ради Дніпропетровської області, педагог Діана 

Астапенко; 

Колдун Вікторію, здобувачку освіти Сарненської гімназії №3 Сарненської 

міської ради Сарненського району Рівненської області, педагог Оксана 

Бакунець; 

Маляревич Богдана, здобувача освіти комунального закладу освіти 

«Навчально-виховний комплекс №48 «Школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради м. Дніпро, 

педагог Олена Макарова; 

Бойченко Антону, вихованця Кіровоградського обласного осередку 

громадської організації «Народна академія творчості інвалідів»; 

Софо Гафріндашвілі, м. Сасхере, Грузія; 

Пастушок Гліба, вихованця гуртка «Театральний» Будинку творчості дітей 

та юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької області, керівник Раїса 

Голенко; 

Мисліцького В’ячеслава, здобувача освіти Новобузької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №10 Новобузької міської ради Миколаївської області, 

педагог Наталія Яцкова; 

Хазяєв Рафаєль, Репюк Назара, Злату Шерстнікову, вихованців Зразкового 

художнього колективу театральної студії «Фора» Будинку дитячої творчості 

міста Славути Хмельницької області, керівники Тамара Приймак, Світлана 

Рибіцька; 

Надію Гаврилову, вихованку Театрального гуртка «Маска» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

«Ріднокрай» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівник 

Валентина Лагода, акомпаніатор Любов Биховець; 

Театр студію «Ніка» Червоноградської міської громадської організації 

неповносправної молоді «Ніка», керівник Наталія Хайсанова. 

2. Нагородити дипломом переможця Українського державного центру 

позашкільної освіти у номінації «Декоративно-прикладне мистецтво»: 

за композиційне та кольорове рішення: 

Аврамишин Ореста, здобувача освіти Орлівської філії Сарненського ліцею 

№4 Сарненського району Рівненської області, керівник Гамза Людмила 

Анатолівна; 

Анкушину Сніжану, здобувачку освіти Затишанського закладу загальної 

середньої освіти Роздільнянського району Одеської області, керівник Чабан 

Ганна Сергіївна; 
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Бекалюк Ольгу, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Побузького центру 

дитячої та юнацької творчості Побузької селищної ради, керівник Третякова 

Ольга Євгенівна; 

Білобровець Матвєя, вихованця гуртка «Працюємо уміло» Ліцею №3 

Коростишівської міської ради, керівник Сахарчук Анастасія Вікторівна; 

Бовдур Вікторію, здобувачку освіти Дружбівського ліцею Радивилівської 

міської ради Рівненської області, керівник Мамчур Наталія Сергіївна; 

Богданов Ратміра, здобувача освіти Комунального закладу освіти «Середня 

загальноосвітня школа№ 143» Дніпровської міської ради, керівник Лукіна 

Наталія Василівна; 

Бомок Тамару, вихованку гуртка «Валяння вовни» Хмельницького палацу 

творчості дітей та юнацтва, керівник Ксьонзик Наталія Василівна; 

Бублик Олега, здобувача освіти Орлівської філії Сарненського ліцею № 4 

Сарненського району Рівненської області, керівник Гамза Людмила 

Анатолівна; 

Бурміч Тетяну, вихованку гуртка «Особлива майстерня» Комунального 

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

Одеської області, керівник Малиновська Руслана Аркадіївна; 

Гамалєєва Нікіту, вихованця гуртка «Горнятко» Комунального закладу 

«Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у 

місті Кропивницькому ради», керівник Кравчук Оксана Вікторівна; 

Глінченко Артема, вихованця гуртка «Юні митці» Нововолинського ліцею 

№ 3 Нововолинської міської ради Волинської області, керівник Карпець Олена 

Василівна; 

Гнатюк Надію, вихованку гуртка «Сувенір» Слобожанського ліцею 

Старовірівської сільської ради Красноградського району Харківської області, 

керівник Сургай Дар’я Михайлівна; 

Кір'ян Анастасію, вихованку гуртка «Соломія» Селищного комунального 

закладу позашкільної освіти «Межівський будинок дитячої та юнацької 

творчості», керівник Воскобойник Надія Ізатулівна; 

Бакіка Катерину, здобувачку освіти Нововолиснького ліцею № 5 

Нововолинської міської ради Волинської області, керівник Вітюк Руслана 

Олексіївна; 

Батуріну Оксану, вихованку Народного художнього колективу студії 

образотворчих мистецтв «Журавочка» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Міський палац дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» 

Криворізької міської ради, керівник Кульнєва Мар’яна Костянтинівна; 

Буравську Софію, здобувачку освіти Лищенського ліцею Підгайцівської 

сільської ради Луцького району Волинської області, керівник Александрович 

Наталія Миколаївна; 

Бурлаку Максима, вихованця гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 5 Подільської міської ради 

Подільського району Одеської області, керівник Гричулевич Лариса 

Степанівна; 
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Вакарчук Ганну, вихованку гуртка «Умілі руки» Великоплосківського 

закладу загальної середньої освіти Великоплосківської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області, керівник Карпова Інна Іванівна; 

Вовк Андрія, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Комунального закладу «Міський Центр дитячої творчості», м. Білгород – 

Дністровський, керівник Кучеренко Сергій Петрович; 

Григорчук Надію, вихованку гуртка «Бісероплетіння» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області, керівник Семенюк 

Тетяна Вікторівна; 

Данилюк Романа, здобувача освіти Закладу загальної середньої освіти 

Горішненський ліцей Берестечківської міської ради, керівник Шайдюк Надія 

Володимирівна; 

Данілік Анну, вихованку гуртка «Особлива майстерня» Комунального 

закладу «Міський Центр дитячої творчості», м. Білгород-Дністровський, 

керівник Малиновська Руслана Аркадіївна; 

Демчук Олександра, вихованця гуртка «Початкове моделювання» 

Комунального закладу «Будинок дитячої творчості Любомльської міської 

ради», керівник Дзей Микола Сергійович; 

Єпіфанову Анну, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 5 Подільської міської ради 

Подільського району Одеської області, керівник Гричулевич Лариса 

Степанівна; 

Захарова Владислава, вихованця інклюзивного гуртка «Нитяна графіка» 

Комунального закладу позашкільної освіти Ізмаїльської міської ради 

Ізмаїльського району Одеської області «Палац дітей та юнацтва ім. Алли 

Іванової», керівник Гавліцька Наталія Олексіївна; 

Дуя Олега, вихованця інклюзивного гуртка «Нитяна графіка» 

Комунального закладу позашкільної освіти Ізмаїльської міської ради 

Ізмаїльського району Одеської області «Палац дітей та юнацтва ім. Алли 

Іванової», керівник  Гавліцька Наталія Олексіївна; 

Адам Андрія, вихованця інклюзивного гуртка «Нитяна графіка» 

Комунального закладу позашкільної освіти Ізмаїльської міської ради 

Ізмаїльського району Одеської області «Палац дітей та юнацтва ім. Алли 

Іванової», керівник Гавліцька Наталія Олексіївна; 

Бойко Ярославу, вихованку гуртка «Чарівна наместинка» Центру дитячої 

та юнацької творчості Краснопільської селищної ради, керівник Овєчкіна 

Оксана Вікторівна. 

за креативність: 

Гниду Олександра, вихованця гуртка «Художня кераміка» Рогатинського 

центру дитячої та юнацької творчості Рогатинської міської ради, керівник 

Гнида Одарка Дмитрівна; 
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Голуб Руслана, вихованця гуртка «Юні митці» Нововолинського ліцею 

№ 3 Нововолинської міської ради Волинської області, керівник Карпець Олена 

Василівна; 

Горін Назара, вихованця гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Комунального закладу позашкільної освіти «Одеська станція юних техніків 

«Аматор», керівник Павленко Діана Тамазіївна; 

Городельську Дарину, здобувачку освіти Гімназії № 5 Шепетівської 

міської ради Хмельницької області, керівник Березенська Світлана Іванівна; 

Демидову Дар’ю, вихованку гуртка «Бісерне рукоділля» Зразкової 

художньої студії декоративно-прикладного мистецтва Старокостянтинівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Старокостянтинівської міської 

ради Хмельницької області, керівник Коханська Оксана Василівна; 

Дзюбак Марту, вихованку гуртка художньої вишивки Центру художньої 

творчості дітей, юнацтва та молоді Калуської міської ради Івано-Франківської 

області, керівник Воробель Марта Михайлівна; 

Дзюбак Святослава, вихованця гуртка художньої вишивки Центру 

художньої творчості дітей, юнацтва та молоді Калуської міської ради Івано-

Франківської області, керівник Воробель Марта Михайлівна; 

Діденко Рафаїл, здобувачку освіти Опорного закладу «Пужайківський 

заклад загальної середньої освіти – заклад дошкільної освіти» Піщанської 

сільської ради Подільського району Одеської області, керівник Панченко 

Світлана Володимирівна; 

Дражан Марію, вихованку гуртка «Майстерня чудес» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області, керівник Кучерук 

Алла Броніславівна; 

Заєць Петра, здобувача освіти Полонської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 2 Полонської міської ради об’єднаної територіальної громади, 

керівник Качуровська Оксана Сергіївна; 

Залуцьку Наталію, здобувачку освіти Ходоровецького ліцею Кам’янець-

Подільської міської ради Хмельницької області, керівник Чорненька Галина 

Іванівна; 

Зиму Олександра, вихованця гуртка декоративно-прикладного мистецтва 

Радивилівського ліцею № 2 ім. П.Г. Стрижака Радивилівської міської ради 

Дубенського району Рівненської області, керівник Залужна Наталія Вікторівна; 

Зінов’єва Даніїла, здобувача освіти Великовисківського ліцею 

Мар'янівської сільської ради Новоукраїнського району, керівник Ткаченко 

Віктор Григорович; 

Кір’ян Анастасію, вихованку гуртка «Соломія» Селищного комунального 

закладу позашкільної освіти «Межівський будинок дитячої та юнацької 

творчості», керівник Воскобойник Надія Ізатулівна; 

Клімець Софію, вихованку гуртка конструювання та моделювання одягу 

«Батерфляй» Комунального позашкільного навчального закладу «Центр 
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дитячої та юнацької творчості «Ріднокрай» Криворізької міської ради, керівник 

Реут Олена Миколаївна; 

Козу Юлію, здобувачку освіти Антонінського ліцею Антонінської 

селищної ради Хмельницького району Хмельницької області, керівник 

Козютинська Наталія Юріївна; 

Колесник Ярослава, вихованця гуртка «Витоки» Старокостянтинівського 

міського центру дитячої творчості Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницької області, керівник Шерстобітова Лариса Володимирівна; 

Копилов Олексія, вихованця гуртка «Дивоцвіт» Комунального закладу 

освіти «Нікопольський навчально-реабілітаційний центр «Ніка» 

Дніпропетровської обласної ради», керівник Калинович Анастасія Анатоліївна; 

Костюк Олександра, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Позашкільного закладу Клуб «Юний технік» м.Нетішина, керівник – Бєланова 

Любов Федорівна; 

Костюкевич Назара, здобувача освіти Комунального закладу «Іваннівська 

гімназія» Привільненської сільської ради, керівник Черв’як Оксана 

Олександрівна; 

Котик Анастасію, вихованку гуртка «Народні ремесла України» 

Комунального закладу «Березівський міський центр дитячої та юнацької 

творчості», керівник Черненко Тетяна Дмитрівна; 

Кудельського Костянтина, здобувача освіти Грицівського закладу 

позашкільної освіти «Школа сприяння здоров’ю», керівник Шампаніна Поліна 

Сергіївна; 

Кудрявцева Данила, вихованця гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 5 Подільської міської ради 

Подільського району Одеської області, керівник Гричулевич Лариса 

Степанівна; 

Кудрявченко Тимофія, вихованця гуртка «Особлива майстерня» 

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

Дністровський, керівник Малиновська Руслана Аркадіївна; 

Кучеренко Діану, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Побузького центру 

дитячої та юнацької творчості Побузької селищної ради, керівник Третякова 

Ольга Євгенівна; 

Гончаренко Олександру, вихованку інклюзивного гуртка «Нитяна графіка» 

Комунального закладу позашкільної освіти Ізмаїльської міської ради 

Ізмаїльського району Одеської області «Палац дітей та юнацтва ім. Алли 

Іванової», керівник Гавліцька Наталія Олексіївна; 

Захарову Олександру, вихованку гуртка «Особлива майстерня» 

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

Дністровського Одеської області, керівник – Малиновська Руслана Аркадіївна; 

Коваленко Костянтина, вихованця гуртка декоративно-ужиткового 

мистецтва Закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 8 Подільської 

міської ради Подільського району Одеської області, керівник Урсатьєва Наталія 

Михайлівна. 
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 за творчий підхід: 
Ігнатенко Єлизавету, вихованку гуртка «Аксесуарне моделювання» 

Конотопського Центру дитячо-юнацької творчості Конотопської міської ради 

Сумської області, керівник Клідухова Світлана Петрівна; 

Йосенко Веніаміна, вихованця гуртка технічного моделювання 

Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості Нововолинської міської 

ради Волинської області, керівник Таранович Віра Степанівна; 

Камінського Олександра, здобувача освіти Помічнянського ліцею 

«Універсум» Помічнянської міської ради Кіровоградської області, керівник  

Моргуненко Інна Степанівна; 

Каплич Романа, вихованця гуртка декоративно-прикладного мистецтва 

Радивилівського ліцею № 2 ім. П.Г. Стрижака Радивилівської міської ради 

Дубенського району Рівненської області, керівник Мацюк Марія Вікторівна; 

Кириченко Олександра, здобувача освіти Глибочицький ліцей 

Глибочицької сільської ради Житомирського району Житомирської області, 

керівник Марчук Валентина Василівна; 

Кліщ Софію, вихованку гуртка «Сувенір» Слобожанського ліцею 

Старовірівської сільської ради Красноградського району Харківської області, 

керівник Сургай Дар’я Михайлівна; 

Кудельську Анастасію, вихованку Грицівського закладу позашкільної 

освіти «Школа сприяння здоров’ю» Грицівської селищної ради Хмельницької 

області, керівник Шампаніна Поліна Сергіївна; 

Кузьменко Владислава, здобувача освіти Затишанського закладу загальної 

середньої освіти Роздільнянського району Одеської області, керівник 

Тростянюк Ольга Леонтіївна; 

Мавров Микиту, вихованця інклюзивного гуртка «Нитяна графіка» 

Комунального закладу позашкільної освіти Ізмаїльської міської ради 

Ізмаїльського району Одеської області «Палац дітей та юнацтва ім. Алли 

Іванової», керівник Гавліцька Наталія Олексіївна; 

Матлаш Максима, здобувача освіти Помічнянського ліцею «Універсум» 

Помічнянської міської ради Кіровоградської області, керівник Моргуненко Інна 

Степанівна; 

Мацюк Марію, вихованку гуртка декоративно-прикладного мистецтва 

Радивилівського ліцею № 2 ім. П.Г. Стрижака Радивилівської міської ради 

Дубенського району Рівненської області, керівник Мацюк Марія Вікторівна; 

Мельник Владислава, вихованця гуртка «Юні митці» Нововолинського 

ліцею №3 Нововолинської міської ради Волинської області, керівник Карпець 

Олена Василівна; 

Манжосову Софію, вихованку гуртка з моделювання іграшок-сувенірів 

«Пролісок» Комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої 

та юнацької творчості «Ріднокрай» Криворізької міської ради керівник 

Скоблікова Антоніна Леонідівна; 

Марченко Богдана, вихованця гуртка «Візерунки» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Міський палац дитячої та юнацької 
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творчості «Горицвіт» Криворізької міської ради, керівник Павленко Ганна 

Юріївна; 

Медвідь Ірину, здобувачку освіти Радехівської гімназії-філії опорного 

закладу «Вишнівський ліцей» Вишнівської сільської ради, керівник Бородчук 

Світлана Йосипівна; 

Мороз Ольгу, вихованку Зразкового художнього колективу гурток 

«Скринька-берегиня» Будинку дитячої творчості м. Славута Хмельницької 

області, керівник Свередюк Оксана Юріївна; 

Наскалову Аделіну, вихованку гуртка «В’язання» Зразкової художньої 

студії декоративно-прикладного мистецтва Старокостянтинівського міського 

центру дитячої та юнацької творчості Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницької області, керівник Столяр Валентина Михайлівна; 

Ніколаюк Романа, вихованець гуртка «Бісерне рукоділля» Зразкової 

художньої студії декоративно-прикладного мистецтва Старокостянтинівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Старокостянтинівської міської 

ради Хмельницької області, керівник Коханська Оксана Василівна; 

Овдиєнко Єлизавету, вихованку гуртка «Дивоцвіт» Комунального закладу 

освіти «Нікопольський навчально-реабілітаційний центр «Ніка» 

Дніпропетровської обласної ради», керівник Калинович Анастасія Анатоліївна; 

Оленяк Вячеслава, вихованця гуртка з моделювання іграшок-сувенірів 

«Пролісок» Комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої 

та юнацької творчості «Ріднокрай» Криворізької міської ради, керівник  

Скоблікова Антоніна Леонідівна; 

Омельченко Олексія, вихованця гуртка «Повір у себе» Комунального 

закладу позашкільної освіти «Олександрівський центр дитячої та юнацької 

творчості» Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області, керівник Ткаленко Надія Анатоліївна; 

Онофрійчук Мар’яну, здобувачку освіти Радехівської гімназії – філії 

опорного закладу «Вишнівський ліцей», керівник Дахнюк Наталія 

Володимирівна; 

Палюх Максима, вихованця гуртка «Горнятко» Комунального закладу 

«Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у 

місті Кропивницькому ради», керівник  Кравчук Оксана Вікторівна; 

Пархомець Володимира, здобувача освіти Грицівського закладу 

позашкільної освіти «Школа сприяння здоров’ю», керівник Шампаніна Поліна 

Сергіївна; 

Коханську Оксану, керівника гуртка «Бісерне рукоділля» Зразкової 

художньої студії декоративно-прикладного мистецтва Старокостянинівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості; 

Лужанського Богдана, здобувача освіти Нікопольського професійного 

ліцею, керівник Зеваліна Оксана Володимирівна;  

Мартинюк Наталію, вихованку Зразкового художнього колективу гурток 

«Чарівний бісер» Шепетівського міського центру дитячої та юнацької 

творчості, керівник Колотова Олена Володимирівна. 
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за рівень володіння обраною технікою: 

Мерзлікін Віталія, здобувача освіти Красноградського ліцею № 2 

Красноградської міської ради Харківської області, керівник Шилько Юлія 

Анатоліївна; 

Михайлюк Артема, здобувача освіти Помічнянського ліцею «Універсум» 

Помічнянської міської ради Кіровоградської області, керівник Терещук Тетяна 

Сергіївна; 

Мостову Анастасію, вихованку гуртка бісероплетіння «Чарівні 

намистинки» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, керівник  

Людмила Потапова; 

Мошура Владислава, здобувача освіти Помічнянського ліцею «Універсум» 

Помічнянської міської ради Кіровоградської області, керівник Деменчук Лілія 

Олександрівна; 

Нікітенко Варвару, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок» 

Комунального закладу позашкільної освіти «Одеська станція юних техніків 

«Аматор», керівник Шипілова Олена Віталіївна; 

Новицьку Ольгу, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок» Комунального 

закладу позашкільної освіти «Одеська станція юних техніків «Аматор», 

керівник Шипілова Олена Віталіївна; 

Остапчук Уляну, вихованку гуртка «Бісероплетіння» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області, керівник Прокопчук 

Наталія Вікторівна; 

Палилюлько Марка, здобувача освіти Кам’янець-Подільського навчально-

виховного комплексу №3 у складі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та 

ліцею Хмельницької області, керівник Касапчук Наталя Вікторівна; 

Папук Михайла, здобувача освіти Кубейського закладу загальної середньої 

освіти Кубейської сільської ради Болградського району Одеської області, 

керівник Бошкова Олена Іванівна; 

Прищенко Олександра, здобувача освіти Глибочицького ліцею 

Глибочицької сільської ради, керівник Сидорчук Ганна Василівна; 

Самойленко Марію, здобувачку освіти Криворізької гімназії №51 

Криворізької міської ради, керівник Ковган Світлана Іванівна; 

Сімаков Табріз, здобувача освіти Опорного закладу «Пужайківський 

заклад загальної середньої освіти – заклад дошкільної освіти» Піщанської 

сільської ради Подільського району Одеської області, керівник Астрахова 

Наталя Володимирівна; 

Скалацьку Яну, вихованку гуртка «Паперопластика» Закладу позашкільної 

освіти Клуб «Юний технік» м.Нетішина, керівник Бєланова Любов Федорівна; 

Подповідного Олексія, вихованця Народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва «Журавочка» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Міський палац дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» 

Криворізької міської ради, керівник Кульнєва Мар’яна Костянтинівна; 
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Попович Дар’ю, вихованку гуртка «Мистецтво нашого народу» 

Комунального закладу «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю 

Фортечної районної у м. Кропивницькому ради», керівник Васильєва Тетяна 

Анатоліївна; 

Потингу Світлану, здобувачку освіти Овідіопольського закладу загальної 

середньої освіти Овідіопольської селищної ради Одеського району Одеської 

області, керівник Гуцул Олена Анатоліївна; 

Приходько Артема, здобувача освіти Малятинського ліцею Гощанської 

селищної ради Рівненської області, керівник Чорноус Олена Леонідівна; 

Сатарова Ярослава, вихованця гуртка «Дивоцвіт» Комунального закладу 

освіти «Нікопольський навчально-реабілітаційний центр «Ніка» 

Дніпропетровської обласної ради», керівник Калинович Анастасія Анатоліївна; 

Сивко Катерину, вихованку гуртка «Дивоцвіт» Комунального закладу 

освіти «Нікопольський навчально-реабілітаційний центр «Ніка» 

Дніпропетровської обласної ради», керівник Калинович Анастасія Анатоліївна; 

Синьову Христину, вихованку гуртка «Дивоцвіт» Комунального закладу 

освіти «Нікопольський навчально-реабілітаційний центр «Ніка» 

Дніпропетровської обласної ради», керівник Калинович Анастасія Анатоліївна; 

Скрипніченко Анастасію, вихованку гуртка «Повір у себе» Комунального 

закладу позашкільної освіти «Олександрівський центр дитячої та юнацької 

творчості» Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області, керівник Ткаленко Надія Анатоліївна; 

Слогін Івана, здобувача освіти Великовисківського ліцею Мар’янівської 

сільської ради Новоукраїнського району, керівник Ткаченко Віктор 

Григорович; 

Стась Софію, вихованку гуртка «Конструювання та моделювання одягу» 

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Центр позашкільної освіти 

«Зміна» Криворізької міської ради, керівник Башта Ірина Леонідівна; 

Ткач Вікторію, здобувачку освіти Закладу загальної середньої освіти 

Горішненський ліцей Берестечківської міської ради Волинської області, 

керівник Шайдюк Надія Володимирівна; 

Ткачик Ігора, вихованця гуртка «Сонечко яскраве» Комунального закладу 

«Центр соціальної реабілітації (денного догляду) дітей з інвалідності» керівник 

– Петречук Олена Геннадіївна; 

Полтавець Альону, здобувачку освіти Нікопольського професійного ліцею 

керівник Зеваліна Оксана Володимирівна; 

Черненко Тетяну, керівника гуртка «Народні ремесла України» 

Комунального закладу «Березівський міський центр дитячої та юнацької 

творчості». 

за оригінальність та ступінь емоційного впливу: 

Славенського Святослава, вихованця гуртка «Майстерня чудес» Будинку 

творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради, керівник Славенська 

Софія Іванівна; 
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Сукмановського Кирила, здобувача освіти Комунального закладу освіти 

«Середня загальноосвітня школа № 6» Дніпровської міської ради, керівник  

Кирюшкіна Марина Олександрівна; 

Торбенко Нікіту, вихованця гуртка «Повір у себе» Комунального закладу 

позашкільної освіти «Олександрівський центр дитячої та юнацької творчості» 

Олександрівської селищної ради, керівник Ткаленко Надія Анатоліївна; 

Трацковського Андрія, вихованця гуртка «Авіамодельний» Комунального 

закладу позашкільної освіти «Одеська станція юних техніків «Аматор», 

керівник Самсонов Віктор Анатолійович; 

Федонюк Ірину, вихованку гуртка «Бісерне рукоділля» Зразкової 

художньої студії декоративно-прикладного мистецтва Старокостянтинівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Старокостянтинівської міської 

ради Хмельницької області, керівник Коханська Оксана Василівна; 

Фурманець Марію, вихованку Зразкового художнього колективу, гурток 

«Скринька-берегиня» Будинку дитячої творчості м. Славута Хмельницької 

області, керівник Свередюк Оксана Юріївна; 

Чепурко Меланію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Комунального закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва» Кам’янської 

міської ради, керівник Жерначук Віта Анатоліївна; 

Чорноус Дмитра, здобувача освіти Малятинського ліцею Гощанської 

селищної ради Рівненської області, керівник Чорноус Олена Леонідівна; 

Шмигатову Валерію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Комунального закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва» Кам'янської 

міської ради, керівник Жерначук Віта Анатоліївна; 

Юрчик Олександра, вихованця гуртка «Мистецтво нашого народу» 

Комунального закладу «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю 

Фортечної районної у місті Кропивницькому ради», керівник Васильєва Тетяна 

Анатоліївна; 

Яриновську Тетяну, вихованку гуртка «Паперова пластика» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області, керівник Шлапак 

Тетяна Анатоліївна; 

Соломе Дагундарадзе, м. Тбілісі, Грузія; 

Хаїнського Тараса, здобувача освіти Бережецької гімназії – філії опорного 

закладу «Вишнівський ліцей» Вишнівської сільської ради керівник Дудка 

Олена Станіславівна; 

Чабан Юлію, здобувачку освіти Веселівської гімназії-філії опорного 

закладу загальної середньої освіти «Торчинський ліцей Торчинської селищної 

ради», керівник Бабіюк Наталія Анатоліївна; 

Чабанову Анастасію, вихованку гуртка «Арт-проєкт» Криворізької 

загальноосвітньої школи І ІІІ ступенів № 113, керівник Шпак Надія Іванівна; 

Четверенко Євгенію, вихованця гуртка «Дивоцвіт» Комунального закладу 

освіти «Нікопольський навчально-реабілітаційний центр «Ніка» 

Дніпропетровської обласної ради», керівник Калинович Анастасія Анатоліївна; 
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Шабас Ангеліну, вихованку Народного гуртка «Фітодизайн» 

Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості, керівник Войтюк Віра 

Петрівна; 

Шевченко Андрія, здобувача освіти Чкаловського опорного ліцею 

Першотравневської сільської ради, керівник Сторожук Ганна Іллівна; 

Шевчук Артема, вихованця  гуртка «Творча майстерня» Ліцею №3 

Коростишівської міської ради, керівник Омельчук Таміла Володимирівна; 

Шевчук Дмитра, вихованця гуртка «Мистецтво нашого народу» 

комунального закладу «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю 

Фортечної районної у місті Кропивницькому ради», керівник Васильєва Тетяна 

Анатоліївна; 

Шевчук Світлану, вихованку Зразкового художнього колективу гурток 

«Чарівний бісер» Шепетівський міський центр дитячої та юнацької творчості, 

керівник Колотова Олена Володимирівна; 

Юзьков Ренат, вихованця гуртка «Лелеченька» Комунального закладу 

позашкільної освіти «Будинок творчості дітей та юнацтва» Покровської міської 

ради Дніпропетровської області», керівник Ляшенко Альона Іванівна; 

Яні Петро, здобувача освіти Кубейського закладу загальної середньої 

освіти Кубейської сільської ради Болградського району Одеської області, 

керівник Бошкова Олена Іванівна; 

Моргуненко Ольгу, вихованку гуртка «Чарівна намистинка» Центру 

дитячої та юнацької творчості Краснопільської селищної ради, керівник 

Овєчкіна Оксана Вікторівна; 

Олійник Олександру, здобувачку освіти Криворізької загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів №41 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

керівник Олійник Галина Віталіївна; 

Пересаду Валентину, учасницю Всеукраїнської громадської організації 

«Народна академія творчості інвалідів». 

У номінації «Образотворче мистецтво»: 

за композиційне та кольорове рішення: 

Нижник Івана, вихованця гуртка «Іванко» Новогуйвинської гімназії 

Житомирського району Житомирської області, керівник Гичко Ольга 

Василівна; 

Бабенко Анну, здобувачку освіти Нетішинської загальноосвітньої школи                    

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

Сотник Наталія Миколаївна; 

Басик Артема, здобувача освіти Городецького ліцею Сарненської міської 

ради Сарненського району Рівненської області, керівник Сернюк Людмила 

Василівна; 

Бащеванжі Ірину, здобувачку освіти Гімназії № 5 Шепетівської міської 

ради Хмельницької області, керівник Смалюк Оксана Олексіївна; 

Бойко Юлію, здобувачку освіти Гімназії №5 Шепетівської міської ради 

Хмельницької області, керівник Панцюк Олена Дмитрівна; 
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Ващинську Мілану, здобувачку освіти Гімназія № 5 Шепетівської міської 

ради Хмельницької області, керівник Тищук Ольга Іванівна; 

Глущенко Олександра, здобувача освіти Помічнянського ліцею 

«Універсум» Помічнянської міської ради Кіровоградської області, керівник 

Панасевич Юлія Сергіївна; 

Григорів Владиславу, здобувачку освіти Ліцею №12 імені Івана Франка 

Івано-Франківської міської ради, керівник Гуменюк Галина Миколаївна; 

Десяцьку Марію, здобувачку освіти Гімназії №5 Шепетівської міської ради 

Хмельницької області, керівник Івич Руслана Василівна; 

Заваду Романа, вихованця гуртка «Паляниця» Красноградського ліцею № 2 

Красноградської міської ради Харківської області, керівник Турчина Світлана 

Миколаївна; 

Калєнікова Валентина, здобувача освіти Нетішинської загальноосвітньої 

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

керівник Троцик Людмила Віталіївна; 

Кліменкову Христину, здобувачку освіти Нетішинської загальноосвітньої 

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

керівник Переятенець Валентина Борисівна; 

Кондратюк Марка, здобувача освіти Гімназії № 5 Шепетівської міської 

ради Хмельницької області, керівник Бахурська Олена Петрівна; 

Коперлян Анну, здобувачку освіти Опорного закладу загальної середньої 

освіти «Торчинський ліцей Торчинської селищної ради», керівник Кулик Олена 

Володимирівна; 

Бабаєву Марину, здобувачку освіти Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка, керівник Малежик 

Юлія Миколаївна; 

Бойко Анну, вихованку Народного художнього колективу студії 

образотворчих мистецтв «Журавочка» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Міський палац дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» 

Криворізької міської ради, керівник Кульнєва Мар'яна Костянтинівна; 

Буженко Олександру, вихованку Народного художнього колективу студії 

образотворчих мистецтв «Журавочка» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Міський палац дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» 

Криворізької міської ради, керівник Кульнєва Мар'яна Костянтинівна; 

Бурачонок Михайла, вихованця гуртка «Прикладна графіка» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Палац дитячої та юнацької 

творчості Центрально-Міського району» Криворізької міської ради, керівник 

Бурачонок Наталя Володимирівна; 

Гончарук Тетяну, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №5 Подільської міської ради 

Подільського району Одеської області, керівник Гричулевич Лариса 

Ступанівна; 
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Грилюк Руслану, вихованку гуртка «Дизайн» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної освіти «Зміна» 

Криворізької міської ради, керівник Кривенко Оксана Анатоліївна; 

Грица Соломію, вихованку Народного художнього колективу студії 

образотворчих мистецтв «Журавочка» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Міський палац дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» 

Криворізької міської ради, керівник Кульнєва Мар'яна Костянтинівна. 

за креативність: 

Крючкова-Льовкіну Кароліну, здобувачку освіти Криворізького науково-

технічного металургійного ліцею №16, керівник Лагода Юлія Григорівна; 

Мерзлікіна Віталія, здобувача освіти Красноградського ліцею №2 

Красноградської міської ради Харківської області, керівник Шилько Юлія 

Анатоліївна; 

Міньковську Марію, вихованку Зразкового художнього колективу «Юний 

художник» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, керівник 

Назарук Ірина Миколаївна; 

Навроцького Іллю, вихованця гуртка «Нове життя» Гімназії № 4 ім.Валі 

Котика Шепетівської міської ради Хмельницької області, керівник Шевчук 

Людмила Миколаївна; 

Нагорного Тимура, здобувача освіти Гімназії №5 Шепетівської міської 

ради Хмельницької області, керівник Смалюк Оксана Олексіївна; 

Обуховську Єву, здобувачку освіти Хмельницького ліцею №15 імені 

Олександра Співачука, керівник Лук’янчук Наталія Юріївна; 

Овдієнко Тетяну, вихованку гуртка «Нове покоління» Гімназії № 4 ім.Валі 

Котика Шепетівської міської ради Хмельницької області, керівник Шевчук 

Людмила Миколаївна; 

Ренкас Ангеліну, вихованку гуртка «Веселі олівці» Нововолинського 

ліцею №6 Виконавчого комітету Нововолинському міської ради, керівник 

Дзяйло Тетяна Ігорівна; 

Сидорак Андрія, здобувача освіти Гімназії №5 Шепетівської міської ради 

Хмельницької області. керівник Гарбар Ольга Олександрівна; 

Степанюк Альбіну, здобувачку освіти Гімназії № 5 Шепетівської міської 

ради Хмельницької області, керівник Смалюк Оксана Олексіївна; 

Терешук Софію, вихованку гуртка «Нове покоління» Гімназії №4 ім.Валі 

Котика Шепетівської міської ради Хмельницької області, керівник Сарахман 

Вікторія Олександрівна; 

Федорняк Максима, здобувача освіти Галицького ліцею імені Ярослава 

Осмомисла Галицької міської ради Івано-Франківської області, керівник 

Боєчко-Ткачишак Леся Володимирівна; 

Шекель Мар'яну, здобувачку освіти Опорного закладу Соснівський ліцей 

Соснівської селищної ради Рівненського району Рівненської області, керівник 

Пугач Марія Валеріївна; 

Ващинську Мілану, здобувачку освіти Гімназії №5 Шепетівської міської 

ради Хмельницької області, керівник Тищук Ольга Іванівна; 
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Неумивайченко Марію, здобувачку освіти Криворізького науково-

технічного металургійного ліцею № 16 Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, керівник Лагода Юлія Григорівна; 

Каланча Станіслава, здобувача освіти Затишанського закладу загальної 

середньої освіти Роздільнянського району Одеської області, керівник Шевченко 

Наталія Анатоліївна; 

Гришко Владислава, здобувача освіти Ліцею №12 імені Івана Франка 

Івано-Франківської міської ради, керівник Гуменюк Галина Миколаївна; 

Грушецьку Марію, вихованку гуртка «Пикасо» Комунального закладу 

Навчально - виховне об'єднання (середня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад – позашкільний навчальний заклад) м. Покров 

Дніпропетровської області, керівник Матюшенко Оксана Іванівна; 

Добровольського Романа, здобувача освіти Гімназії №5 Шепетівської 

міської ради Хмельницької області, керівник Смалюк Оксана Олексіївна; 

Дроботову Карину, вихованку гуртка «Диво акварель» Комунального 

закладу освіти «Котовська спеціальна школа» Дніпропетровської обласної 

ради», педагог-організатор Какарека Валентина Миколаївна; 

Климчук Володимира, здобувача освіти Красновільського ліцею 

Колківської селищної ради Луцького району Волинської області, керівник 

Гайдучик Ірина Володимирівна; 

Ковалик Романа, здобувача освіти Дружбівського ліцею Радивилівської 

міської ради Дубенського району Рівненської області, керівник Демчук Леся 

Дмитрівна; 

Ковальова Богдана, вихованця гуртка «Умілі руки» Великоплосківського 

закладу загальної середньої освіти Великоплосківської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області, керівник Карпова Інна Іванівна. 

за творчий підхід: 

Хамзін Івана, здобувача освіти Затишанського закладу загальної середньої 

освіти Роздільнянського району Одеської області, керівники Спену Наталія 

Миколаївна, Феденко Анна Вадимівна; 

Дражан Марію, вихованку гуртка «Майстерня чудес» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області, керівник Кучерук 

Алла Броніславівна; 

Мельник Артура, здобувача освіти Перещепинської гімназії «Родина» 

Перещепинської міської ради Новомосковського району Дніпропетровської 

області, керівник Лопан Оксана Володимирівна; 

Колдун Вікторію, вихованку гуртка «Вікторія» Сарненської гімназії № 3 

Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області, керівник 

Бакунець Оксана Миколаївна; 

Самойленко Марію, здобувачку освіти Криворізької гімназії № 51 

Криворізької міської ради, керівник Ковган Світлана Іванівна; 
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Камінського Олександра, здобувача освіти Помічнянського ліцею 

«Універсум» Помічнянської міської ради Кіровоградської області, керівник 

Моргуненко Інна Степанівна; 

Мамалат Шейну, вихованку студії «Веселка» Комунального закладу 

позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької творчості» Одеської області, 

керівник Згурський Вячеслав Михайлович; 

Коперлян Анну, здобувачку освіти Опорного закладу загальної середньої 

освіти «Торчинський ліцей Торчинської селищної ради», керівник Кулик Олена 

Володимирівна; 

Войчук Івана, здобувача освіти Олеського ліцею Вишнівської сільської 

ради, керівник Гурко Леся Вікторівна; 

Буравську Надію, здобувачку освіти Лищенського ліцею Підгайцівської 

сільської ради Луцького району Волинської області, керівник Александрович 

Наталія Миколаївна; 

Калістратов Олександра, здобувача освіти Миропільського ліцею 

Житомирської області, керівник Канцир Дар'я Петрівна; 

Мариконь Ганну, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Станція 

юних техніків Кіровоградської міської ради, керівник Федорова Мілада 

Ігорівна; 

Тушаковського Максима, вихованця гуртка декоративно-прикладного 

мистецтва Радивилівського ліцею № 2 ім. П.Г. Стрижака Радивилівської міської 

ради Дубенського району Рівненської області, керівник Губіна Іванна 

Вікторівна; 

Ковальов Даніїла, вихованця гуртка «Сонечко яскраве» Комунального 

закладу «Центр комплекснох реабілітації для дітей з інвалідностю Фортечної 

районної у місті Кропивницькому ради», керівник Петречук Олена Геннадіївна; 

Колесник Ярослава, вихованця гуртка «Витоки» Старокостянтинівського 

міського центру  дитячої та юнацької творчості Старокостянтинівської міскої 

ради Хмельницької області, керівник Шерстобітова Лариса Володимирівна; 

Кудельського Костянтина, здобувача освіти Грицівського закладу 

позашкільної освіти «Школа сприяння здоров'ю», керівник Шампаніна Поліна 

Сергіївна; 

Кулик Владислава, здобувача освіти Опорного закладу загальної середньої 

освіти «Торчинський ліцей Торчинської селищної ради», керівник Томащук 

Любов Яківна; 

Лютого Михайла, вихованця гуртка «Сонечко яскраве» Комунального 

закладу «Центр комплекснох реабілітації для дітей з інвалідностю Фортечної 

районної у місті Кропивницькому ради», керівник Петречук Олена Геннадіївна; 

Матлаш Максима, здобувача освіти Помічнянського ліцею «Універсум» 

Помічнянської міської ради Кіровоградської області, керівник Моргуненко Інна 

Степанівна; 

Медвідь Ірину, здобувачку освіти Радехівської гімназії - філії опорного 

закладу «Вишнівський ліцей» Вишнівської сільської ради, керівник Бородчук 

Світлана Йосипівна. 
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за рівень володіння обраною технікою: 

Гунтік Миколу, здобувача освіти Губківської філії опорного закладу 

«Соснівський ліцей», керівник Шекель Тетяна Олександрівна; 

Тернавського Дмитра, здобувача освіти Зорянського ліцею Мирівської 

сільської ради Нікопольського району Нікопольського району, керівник 

Буртняк Світлана Григорівна; 

Годлевську Єлизавету, здобувачку освіти Опорного закладу загальної 

середньої освіти «Торчинський ліцей Торчинської селищної ради», керівник 

Єпішко Тетяна Миколаївна; 

Мельник Давида, здобувача освіти Галицького ліцею імені Ярослава 

Осмомисла Галицької міської ради Івано-Франківської області, керівник Жидан 

Катерина Петрівна; 

Вівчарик Адріану, вихованку художньої студії Центру розвитку дитини 

«Академія знань» м. Івано Франківськ, керівник Перін Наталя Ярославівна; 

Ковальчук Вероніку, здобувачку освіти Ліцею № 7 Івано-Франківської 

міської ради, керівник Мельник Оксана Михайлівна; 

Доброгурську Кіру, вихованку гуртка «Колорит» Конотопського центру 

дитячо-юнацької творчості Конотопської міської ради Сумської області, 

керівник Федченко Світлана Олександрівна; 

Обуховську Єву, здобувачку освіти Хмельницького ліцею № 15 імені 

Олександра Співачука, керівник Лук'янчук Наталія Юріївна; 

Чемпояш Михайла, здобувача освіти Залізничненського закладу загальної 

середньої освіти Болградської міської ради Одеської області, керівник Топалова 

Тетяна Дмитрівна; 

Сукмановського Кирила, здобувача освіти Комунального закладу освіти 

«Середня загальноосвітня школа № 6» Дніпровської міської ради, керівник 

Кирюшкіна Марина Олександрівна; 

Жмурик Антоніну, вихованку студії образотворчого мистецтва «Мозаїка» 

Івано-Франківського міського центру дитячої та юнацької творчості Івано-

Франківської міської ради Івано-Франківської області, керівник Мельничук 

Наталія Микитівна; 

Терещук Софію, вихованку гуртка «Нове покоління» Гімназії №4 ім.Валі 

Котика Шепетівської міської ради, керівник – Сарахман Вікторія 

Олександрівна; 

Ковальчук Вероніку, здобувачку освіти Ліцею № 7 Івано-Франківської 

міської ради, керівник Мельник Оксана Михайлівна; 

Нікітюк Вікторію, здобувачку освіти Білостоцької гімназії-філії опорного 

закладу загальної середньої освіти «Торчинський ліцей Торчинської селищної 

ради», керівник Ус Василина Василівна; 

Олініченко Єву, здобувачку освіти Комунальний заклад загальної 

середньої освіти І- ІІ ступенів Жовтоводської міської ради, керівник Гладкі 

Ольга Юріївна; 

Брудар Єлизавету, здобувачку освіти Оріхівського закладу загальної 

середньої освіти імені Олександра Павловича Малінова Кубейської сільської 
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ради Болградського району Одеської області, керівник Желяскова Анастасія 

Сергіївна; 

Пустовідко Олександра, вихованця гуртка «Майстерня умілих рук» 

Гімназії № 5 Шепетівської міської ради Хмельницької області, керівник 

Томашкевич Ольга Петрівна; 

Лебідя Нікіту, вихованця гуртка «Майстерня умілих рук» Гімназії № 5 

Шепетівської міської ради Хмельницької області, керівник Томашкевич Ольга 

Петрівна; 

Карпов Володимира, вихованця гуртка «Народне мистецтво» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості «Сонях» Криворізької міської ради, керівник Водяна Інна Петрівна; 

Ковалюк Максима, вихованця гуртка «Народне мистецтво» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

«Сонях» Криворізької міської ради, керівник Водяна Інна Петрівна; 

Мустеца Дмитра, здобувача освіти Ходоровецького ліцею Кам'янець-

Подільської міської ради Хмельницької області, керівник Роїк Валентина 

Михайлівна; 

Соломе Дагундарадзе, м. Тбілісі, Грузія; 

Подповідного Олексія, вихованця Народного художнього колективу студії 

образотворчих мистецтв «Журавочка» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Міський палац дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» 

Криворізької міської ради, керівник Кульнєва Мар’яна Костянтинівна; 

Поліновську Яну, здобувачку освіти Глибочицького ліцею Глибочицької 

сільської ради, керівник Сидорчук Ганна Василівна; 

Приходько Артема, здобувача освіти Малятинського ліцею Гощанської 

селищної ради Рівненської області, керівник Чорноус Олена Леонідівна; 

Рунтова Владиславу, вихованку гуртка «Чарівна палітра» Кам’янського 

закладу загальної середньої освіти Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області, керівник Найденська Людмила Миколаївна; 

Саказли Юстину, вихованку гуртка «Чарівна палітра» Кам’янського 

закладу загальної середньої освіти Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області, керівник Найденська Людмила Миколаївна; 

Ткачик Ігора, вихованця гуртка «Сонечко яскраве» Комунального закладу 

«Центр соціальної реабілітації (денного догляду) дітей з інвалідністю», 

керівник  Петречук Олена Геннадіївна; 

Хаїнського Тараса, здобувача освіти Бережецької гімназії-філії опорного 

закладу «Вишнівський ліцей» Вишнівської сільської ради, керівник Дудка 

Олена Станіславівна. 

за оригінальність та ступінь емоційного впливу: 

Ярчевську Анастасію, вихованку гуртка «Сувенір» Благовіщенського 

центру дитячої та юнацької творчості Благовіщенської міської ради, керівник 

Таран Аліна Андріївна; 

Дудник Аліну, учасницю Кіровоградської обласної громадської організації 

інвалідів «Народна академія творчості», керівник Небесна Ельміра Вікторівна; 
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Біятенко Вікторію, вихованку гуртка «Світ мистецтва» Комунального 

закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 87 «школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради, 

керівник Мала Наталія Вікторівна; 

Харитонову Софію, здобувачку освіти Опорного закладу загальної 

середньої освіти «Торчинський ліцей Торчинської селищної ради», керівник 

Нікітюк Катерина Вікторівна; 

Чабан Юлію, здобувачку освіти Веселівської гімназії – філії опорного 

закладу загальної середньої освіти «Торчинський ліцей Торчинської селищної 

ради», керівник Бабіюк Наталія Анатоліївна; 

Чаплинськ Дмитро, вихованець гуртка «Петриківський дивоцвіт 

Комунального закладу позашкільної освіти «Будинок творчості дітей та 

юнацтва» Покровської міської ради Дніпропетровської області», керівник 

Якимова Ніна Леонідівна; 

Черепенко Тараса, здобувача освіти Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка, керівник Малежик 

Юлія Миколаївна; 

Шабас Ангеліну, вихованку гуртка образотворчого мистецтва 

Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості, керівник Климко 

Руслана Володимирівна; 

Шевченко Андрія, здобувача освіти Чкаловського опорного ліцею 

Першотравневської сільської ради, керівник Сторожук Ганна Іллівна;  

Шевчук Катерину, здобувачку освіти Ліцею № 12 імені Івана Франка 

Івано-Франківської міської ради, керівник Гуменюк Галина Миколаївна; 

Яцишин Сергія, здобувача освіти Гімназії №5 Шепетівської міської ради 

Хмельницької області, керівник Смалюк Оксана Олексіївна. 

3. Оголосити подяку Українського державного центру позашкільної освіти: 

3.1. За сприяння розвитку та підтримку соціальної інтеграції дітей та 

молоді з інвалідністю засобами мистецтва, просування ідеї ставлення до осіб з 

інвалідністю як до повноправних членів суспільства, привернення уваги 

суспільства до проблем  дітей та молоді з інвалідністю та професійне 

оцінювання конкурсної програми відкритого творчого Всеукраїнського 

інклюзивного фестивалю «Натхнення без кордонів»: 

Ірині Мурованій, Заслуженому  працівнику освіти України, кандидату 

педагогічних наук, керівнику «Народного художнього колективу» 

хореографічного ансамблю «Час Пік», старшому викладачу кафедри 

хореографії та естетичного виховання Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка; 

Юрію Сивоконю, Відміннику освіти України,  старшому викладачу 

кафедри хореографії та естетичного виховання Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; 

Надії Фільченковій, Відміннику освіти України, керівнику Народного 

художнього колективу театру-студії «Маска»; 
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Інні Валуйко, педагогу, режисеру-постановнику, сценаристу Народного 

художнього колективу театру-студії «Маска» 

Оксані Береславській, психологу, юнгіанському консультанту, 

казкотерапевту, представниці Арт терапевтичної асоціації України, авторці і 

ведучій  практики «Психологічна гра». 

3.2. За сприяння розвитку та підтримку соціальної інтеграції дітей та 

молоді з інвалідністю засобами мистецтва та професійне оцінювання 

конкурсної програми Відкритого Всеукраїнського творчого інклюзивного 

фестивалю «Натхнення без кордонів»: 

Гладченко Тетяні Олексіївні, завідувачу відділу народних мистецтв 

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»; 

Стороженко Світлані Василівні, керівнику Народного художнього 

колективу студія образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва 

«Писанка» комунального позашкільного навчального закладу 

«Кіровоградський  обласний  центр  дитячої та юнацької творчості», 

Відміннику освіти України. 

3.3. За плідну й ефективну роботу в складі журі номінацій «Вокальне 

мистецтво» і «Музичне мистецтво» відкритого Всеукраїнського творчого 

інклюзивного фестивалю «Натхнення без кордонів»: 

Чанковській Алевтині Миколаївні, Відміннику освіти України, керівнику 

Народного художнього колективу ансамблю бандуристів «Орія»; 

Гавазі Вікторії Степанівні, Відміннику освіти України, керівнику 

Народного художнього колективу студія сучасної естрадної дитячої пісні 

«Вікторія»; 

Дороганич Олені Сергіївні, керівнику Народного художнього колективу 

студiї вокального мистецтва «Антарес». 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Т.в.о. директора                                                                          Олена ПЕДОРЕНКО 

 

 

 

 


