
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

(УДЦПО) 
 

НАКАЗ 

 

 

від 31.05.2022 р.                                 м. Київ                                            № 05-04 

 

 

Про підсумки проведення  

Всеукраїнського відкритого  

фестивалю «Територія творчості»  

(заочний) 

 

 

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,                  

31 травня було проведено Всеукраїнський відкритий фестиваль «Територія 

творчості» (заочний). 

        Участь у фестивалі взяли 278  учасників з 16 областей України, а 

саме: Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Івано-

Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської,  

Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Хмельницької, 

Чернігвської областей. 

Відповідно до умов проведення фестивалю 

 

  

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити дипломами Українського державного центру 

позашкільної освіти учасників фестивалю: 

«Народний художній колектив» студію естрадного співу «Дивограй» 

обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради 

Миколаївської області, керівник Шепелевич Людмила Дмитрівна.  

Анастасію Хорт, вихованку Комунального навчального закладу «Центр 

позашкільної освіти» Троїцької сільської ради Дніпропетровської області, 

керівник Ніколаєнко Валентина Вікторівна. 



Камілу Івченко, вихованку комунального закладу «Центр позашкільної 

освіти» Губиниської селищної ради Новомосковського району 

Дніпропетровської області, керівник Міняйло Марина Олександрівна. 

Тетяну Сміликнує, вихованку «Зразковий художній колектив» 

вокального класу «Натхнення» Чернігівського обласного Палацу дітей та 

юнацтва Чернігівської області. 

Вокальний колектив «Росинки» комунального закладу Сумської 

обласної ради-обласного центру позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю Сумської області, керівник Баленко Любов Василівна. 

Владиславу Юрченко, вихованку Роменського центру позашкільної 

освіти та роботи з талановитою молоддю імені Івана Кавалерідзе Сумської 

області, керівник Вівчарюк Тетяна Миколаївна. 

Карину Олбок, вихованку гуртка «Крок до успішної кар’єри» 

Комунальної організації (установа, заклад) Комунального позашкільного 

навчального закладу «Шосткинська міська мала академія наук учнівської 

молоді Шосткинської міської ради Сумської області», керівник Запівахін 

Сергій Володимирович. 

Анастасію Юрчишин, вихованку гуртка «Театральне мистецтво» 

Перегінського будинку дитячої та юнацької творчості Перегінської селищної 

ради Івано-Франківської області, керівник Тичковська Ольга Олексіївна. 

Ілону Полянську, вихованку гуртка народознавства  «Коралі» 

Кам’янець-Подільського Центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник Лук‘янова Аліна Іванівна. 

Маргариту Терещенко, вихованку гуртка «Морський дизайн» 

Комунального закладу «Флотилія юних моряків і річковиків» Кам’янської 

міської ради Дніпропетровської області, керівник Нестеренко Олена 

Олександрівна. 

Валентину Кавтеладзе, вихованку гуртка «Морський дизайн» 

Комунального закладу «Флотилія юних моряків і річковиків» Кам’янської 

міської ради Дніпропетровської області, керівник Нестеренко Олена 

Олександрівна.  

Діану Євніцьку, вихованку Комунального закладу позашкільної освіти 

Дубов’язівської селищної ради Конотопського району Сумської області, 

«Центр дитячої та юнацької творчості», керівник Кириченко Тетяна 

Валеріївна. 

Людмилу Попрожук, вихованку Тлумацького Будинку дитячої та 

юнацької творчості Івано-Франківської області, керівник Козоріз Юлія 

Костянтинівна. 

Анастасію Задорожню, Руслана Пінчук, вихованців Євроклубу «Мрія» 

Комунального закладу «Устинівський будинок дитячої та юнацької 

творчості» Устинівської  селищної ради Кіровоградської області, керівник 

Пінчук Світлана Олександрівна.  

гурток «Мистецтво слова» Комунального закладу «Петрівський центр 

дитячої та юнацької творчості» Петрівської селищної ради-

Олександрійського району Кіровоградської області, керівник Мисік Оксана 

Миколаївна. 



Анастасію Папенко, вихованку Комунального закладу 

«Недригайлівський будинок дитячої та юнацької творчості Недригайлівської 

селищної ради Сумської області», керівник Нишкур Раїса Василівна. 

колектив театральне мистецтво «Фантазія» Центру позашкільної освіти 

Кролевецької міської ради Сумської області, керівник Якущенко Інна 

Дмитрівна. 

клуб спортивного бального танцю «Платінум» Комунального закладу 

позашкільної освіти «Центр позашкільної освіти» Дніпропетровської 

обласної ради», керівник Зінцова Віра Олександрівна. 

Діану Прикоту, вихованку Чернігівського обласного Палацу дітей та 

юнацтва Чернігівської області, керівник Мельниченко Ірина Олександрівна. 

Тетяну Борисюк, вихованку гуртка «Дивослово» Іршиківський 

навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад» Хмельницької області, керівник Столяр 

Анна Миколаївна. 

клуб лідерів «Лад» Конотопського Центру дитячо-юнацької творчості 

Конотопської міської ради Сумської області, керівник Шпінь Юлія 

Володимирівна. 

Олександра Шевченко, вихованця Комунального закладу «Центр 

позашкільної роботи та дитячої творчості» Кам’янської міськоі ради 

Дніпропетровської області, керівник Петренко Людмила Андріївна.  

Уляну Новікову, вихованку Комунального закладу «Центр позашкільної 

роботи та дитячої творчості» Кам’янської міської ради Дніпропетровської 

області, керівник Олійник Світлана Андріївна. 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Подолянчик» 

Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, 

керівник Гуреєв Іван Юрійович. 

Дарину Потербу, вихованку Комунального закладу «Немиринецький 

ліцей» Миролюбненської сільської ради Хмельницької області, керівник 

Крисько Надія Олександрівна. 

Тетяну Титенко, вихованку Комунального позашкільного навчального 

закладу «Березнянський будинок дитячої та юнацької творчості» 

Чернігівської області. 

Софію Луценко, вихованку Комунального закладу «Центр дітей та 

юнацтва «Палітра дитинства» Чернеччинської сільської ради Охтирського 

району Сумської області, керівник Усипенко Галина Василівна. 

Захара Мельник, вихованця Яблунівського центру дитячої творчості 

Івано-Франківської області, керівник Демянчук Мар’яна Миколаївна. 

Єгора Пелих, вихованця Комунального закладу позашкільної освіти 

«Центр дітей та юнацтва «Палітра дитинства» Чернеччинської сільської ради 

Сумської області, керівник Будко Людмила Василівна. 

Вікторію Годованець, вихованку Чорноострівської дитячої музичної 

школи Хмельницької області, керівник Боровська Ірина Григорівна. 

Марію Шепель, вихованку гуртка «Журавка» комунального закладу 

«Центр позашкільної освіти» Губиниської селищної ради Новомосковського 

району Дніпропетровської області.  



Анастасію Побігун, вихованку гуртка художнього читання «Промінь» 

Івано-Франківського Міського центру дитячої та юнацької творчості Івано-

Франківської області, керівник Косюк Світлана Мирославівна. 

Матвія Алєксєєв, Сніжану Сокол, Дашу Лесик, Крістіну Сокол, Діму 

Шевченко, Діану Лесик, вихованців Селищного комунального закладу 

позашкільної освіти «Межівський будинок дитячої та юнацької творчості» 

Дніпропетровської області, керівник Гриценко Світлана Вікторівна. 

духовий ансамбль, Комунального закладу «Центр позашкільної освіти та 

дитячої творчості» Кам’янської міської ради Дніпропетровської області, 

керівник Мізюліна Тетяна Володимирівна.  

Діану Дегтяренко, вихованку Комунального закладу позашкільної освіти 

«Центр творчості дітей та юнацтва «Сузір’я» Вербківської сільської ради 

Дніпропетровської області. 

Володимира Кузьменко, вихованця «Зразковий художній колектив» 

театральної студії «Лицедії» Комунального позашкільного навчального 

закладу  «Палац  дитячої та юнацької творчості Центрально-Міського 

району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівник 

Мотрюк Люся Михайлівна, Хоружко Людмила Іванівна. 

«Народний художній колектив» ансамбль народного танцю «Дружба» 

Рівненського міського палацу дітей та молоді Рівненської області, керівник 

Дзюбенко Наталія Миколаївна. 

театральний колектив «Реп’ях» комунального закладу Сумської 

обласної ради-обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю Сумської області, керівник Нянькіна Тетяна Володимирівна. 

Зоряну Линник, вихованку Охтирського міського центру позашкільної 

освіти-Мала академія наук учнівської молоді Сумської області, керівник 

Темнишева Марина Владиславівна. 

Олександру Курочку, вихованку Охтирського міського центру 

позашкільної освіти-Мала академія наук учнівської молоді Сумської області, 

Темнишева Марина Владиславівна. 

«Зразковий художній колектив» ансамбль народного танцю «Каблучок» 

Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді 

Полтавської обласної ради Полтавської області, керівник Зірка Юлія 

Сергіївна. 

Дарію Литвинюк, вихованку гуртка «Об’ємна тканепластика» 

Рівненського міського центру творчості учнівської молоді Рівненської 

області, керівник Хилько Любов. 

гурток видовищно-театралізованих заходів «Імпровіз-шоу» 

Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді 

Полтавської обласної ради Полтавської області, керівник Зірка Юлія 

Сергіївна. 

гурток видовищно-театралізованих заходів «Імпровіз-шоу» 

Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді 

Полтавської обласної ради, керівник Зірка Юлія Сергіївна.  

Софію Черкасову, вихованку Будинку дитячоі та юнацької творчості 

Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, 

керівник Гузь Валентина Олександрівна. 



гурток лялькового театру «Золотий ключик» Центру дитячої та юнацької 

творчості Гуменецької сільської ради Хмельницької області, керівник Кирик 

Ольга Дмитрівна. 

Катерину Білоусову, Матвія Гордовського, Марію Ткачук, вихованців 

Закладу позашкільної освіти «Будинок дитячої творчості» Нетішинської 

міської ради Хмельницької області, керівник Челишева Олена. 

Карину Ткачук, вихованку гуртка акро-йога, колектив  «Енергія» 

комунального позашкільного навчального закладу «Центр спорту для дітей, 

юнацтва та молоді «Олімп» Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, керівник Петраченко Ольга Валентинівна. 

Маргариту Бзинко, вихованку гуртка естрадної пісні Центру дитячої та 

юнацької творчості Гуменецької сільської ради Хмельницької області, 

керівник Бзинко Ганна Василівна. 

Максима Шведченко, вихованця Комунального закладу позашкільної 

освіти «Центр дітей та юнацтва «Палітра дитинства» Чернеччинської 

сільської ради Охтирського району Сумської області, керівник Бікулова Анна 

Володимирівна. 

Вікторію Видря, вихованку шоу-група «Квінта» Комунального закладу 

позашкільної освіти «Центр позашкільної освіти» Дніпропетровської 

обласної ради» Дніпропетровської області, керівник Данильченко Інна 

Володимирівна. 

Еліну Куліш, вихованку гуртка письменницької майстерності, 

журналістики та дубляжу «ART-простір» Палацу творчості дітей та юнацтва 

Броварської міської ради Броварського району Київської області, керівник 

Глінчук Тетяна Петрівна. 

Вероніку Климець, вихованку гуртка «Майстерня ведучого» 

Комунального закладу-центр позашкільної роботи Путивльської міської ради 

Сумської області, керівник Новікова Ольга Володимирівна. 

«Народний художній колектив» вокальний ансамбль та студія естрадної 

пісні «Вернісаж» Хмельницького обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Хмельницької області, керівник Дьячина Ольга. 

Єлизавету Музиченко, вихованку гуртка «Джура» Мамайські вовки» 

Центру позашкільної освіти Великосеверинівської сільської ради 

Кропивницького району Кіровоградської області, керівник Миргородський 

Костянтин Вільович. 

Ірину Охремчук, вихованку комунального закладу «Будинок учнівської 

молоді» Зарічненської селищної ради Вараського району Рівненської області, 

керівник Бокій Тетяна Олексіївна. 

лялькову студію «Сонечко» Будинку дітей та молоді Дубенської міської 

ради Рівненської області, керівник Угарова Тамара Сергіївна. 

Андрія Куликович, вихованця Комунального закладу «Будинок 

учнівської молоді» Зарічненської селищної ради Вараського району 

Рівненської області, керівник Бокій Тетяна Олексіївна.  

Ірину Василів, вихованку гуртка акторської майстерності «Овація» 

Центр художньої творчості дітей, юнацтва та молоді Калуської міської ради 

Івано-Франківської області, керівник Кохан Людмила Володимирівна. 



Іванну Немерицьку, вихованку Малинського міського центру дитячої та 

юнацької творчості Житомирської області, керівник Парфіненко Наталія 

Юріївна. 

Андрія Кузьмич, вихованця гуртка «Пластуни» Комунального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості» Клеванської селищної ради 

Рівненського району Рівненської області, керівник Ясвильчук Олександр 

Ігорович. 

Олесю Великород, вихованку гуртка «Театральне мистецтво» 

комунального закладу позашкільної освіти Тростянецької міської ради 

«Палац дітей та юнацтва» Сумської області, керівник Гробов Руслан 

Анатолійович. 

Анну Яскула, вихованку гуртка «Народний танець» Комунального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Клеванської селищної ради 

Рівненського району Рівненської області, керівник Добродзій Любов 

Адольфівна. 

Валерію Троценко, вихованку Краснокутського центру дитячої та 

юнацької творчості Краснокутської селищної ради Богодухівського району 

Харківської області, керівник Дейнека Валентина Миколаївна. 

колектив «Світанок», Комунального закладу Андріяшівської сільської 

ради-центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю Сумської 

області, керівник Гупало Лариса Миколаївна.  

Єву Хамазюк, вихованку Ладигівського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня ЗОШ І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» 

Хмельницької області, керівник Шульган Яна Петрівна. 

ансамбль народного танцю «Ровесник» Комунального закладу  

Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» 

Київської області, керівник Нікітчук Валентина Олександрівна. 

колектив вихованців гуртка «Літературне краєзнавство», 

Краснокутського центру дитячої та юнацької творчості Краснокутської 

селищної ради Богодухівського району Харківської області, керівник 

Чередник Валентина Володимирівна. 

Марію Кирнос, вихованку гуртка «Театральне мистецтво» 

Комунального закладу «Софіївський центр творчості» Софіївської селищної 

ради Дніпропетровської області, керівник Білоус Наталя Олександрівна. 

Альбіну Романцову, вихованку Комунального закладу «Софіївський 

центр творчості» Софіївської селищної ради Дніпропетровської області, 

керівник Білоус Наталя Олександрівна. 

Вікторію Пасєка, Софію Рівна, Альону Козачук, вихованців 

Антонінського будиноку творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, 

керівник Суха Леся Валеріївна. 

Анну Зрум, вихованку гуртка естрадної пісні Центру дитячої та 

юнацької творчості Гуменецької сільської ради Хмельницької області, 

керівник Бзинко Ганна Василівна. 

Дарію Шалунову, вихованку гуртка естрадної пісні Центру дитячої та 

юнацької творчості Гуменецької сільської ради Хмельницької області, 

керівник Бзинко Ганна Василівна. 



ансамбль танцю «Ровесник» Харківського державного будинку 

художньої та технічної творчості Харківської області, керівник Кощавець 

Максим Петрович. 

Яну Присяжнюк, вихованку народного фольклорного ансамблю 

«Вишиванка» Центру позашкільної освіти «Веселка» Таращанської міської 

ради Київської області, керівник Маслюк Віра Михайлівна. 

гурток «Cros Fit” Шосткинського міського клубу дитячої та юнацької 

творчості «Орлятко» Сумської області, керівник Алпанова Надія 

Михайлівна. 

Олесю Холодюк, вихованку гуртка сучасної хореографії Центру дитячої 

та юнацької творчості Гуменецької сільської ради Хмельницької області, 

керівник Вознюк Дар’я Анатоліївна. 

Марію Рудник, вихованку Комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Соснівської селищної ради Рівненської області, 

керівник Хилюк Людмила Миколаївна. 

Анну Ільєву, вихованку Центру Дитячої Юнацької Творчості 

Гуменецької сільської ради Хмельницької області, керівник Фікс Галина 

Леонідівна. 

Поліну Шевченко, вихованку Комунального позашкільного навчального 

закладу «Станція юних техніків Покровського району» Криворізької міської 

ради Дніпропетровської області, керівник Вовненко Ольга Михайлівна. 

Поліну Гоменюк, вихованку Комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Соснівської селищної ради Рівненської області, 

керівник Хилюк Людмила Миколаївна. 

театр пісні «Гармонія» Центру художньої творчості дітей, юнацтва та 

молоді Калуської міської ради Івано-Франківської області, керівник 

Липовська Віта Андріївна. 

Дениса Сквіру, вихованця Будинку дитячої та юнацької творчості 

Верхньосироватської сільської ради Сумського району  Сумської області, 

керівник Гузь Валентина Олександрівна. 

Вадима Наумович,  вихованця Комунального позашкільного 

навчального закладу «центр позашкільної роботи» Галицинівської сільської 

ради Миколаївської області, керівник Зосімова Ліана Георгіївна. 

Поліну Помазан, вихованку колективу сценічної майстерності 

«Витівники» Білозерського освітньо-культурного центру Білозерської міської 

ради Донецької області, керівник Афонічева Алла Леонідівна. 

Дарину Годованюк, вихованку гуртка «Паперопластика» Центру дитячої 

та юнацької творчості Гуменецької сільської ради Хмельницької області, 

керівник Швець Вікторія Валеріївна. 

Софію Тихонову, вихованку колективу сценічної майстерності 

«Витівники» Білозерського освітньо-культурного центру Білозерської міської 

ради Донецької області, керівник Афонічева Алла Леонідівна. 

Дмитра Корінецького, вихованця колективу сценічної майстерності  

«Витівники» Білозерського освітньо-культурного центру Білозерської міської 

ради Донецької області, керівник Афонічева Алла Леонідівна. 

Альбіну Дужак, вихованку Комунального закладу позашкільної освіти 

«Центр дітей та юнацтва «Палітра дитинства» Чернеччинської сільської ради 



Охтирського району Сумської області, керівник Бікулова Анна 

Володимирівна. 

Юрія Васильєва, вихованця колективу сценічної майстерності  

«Витівники» Білозерського освітньо-культурного центру Білозерської міської 

ради Донецької області, керівник Афонічева Алла Леонідівна. 

Софію Воронько, вихованку Комунального закладу позашкільної освіти 

«Центр дітей та юнацтва «Палітра дитинства» Чернеччинської сільської ради 

Охтирського району Сумської області, керівник Бікулова Анна 

Володимирівна. 

Анну Усипенко, вихованку Комунального закладу позашкільної освіти 

«Центр дітей та юнацтва «Палітра дитинства» Чернеччинської сільської ради 

Охтирського району Сумської області, керівник Бікулова Анна 

Володимирівна. 

Ілону Горпинченко, вихованку Комунального закладу позашкільної 

освіти «Центр дітей та юнацтва «Палітра дитинства» Чернеччинської 

сільської ради Охтирського району Сумської області, керівник Бікулова Анна 

Володимирівна. 

Іванна Кузан, вихованку Рожнятівського будинку дитячої та юнацької 

творчості Рожнятівської селищної ради Івано-Франківської області, керівник 

Савчук Надія Миколаївна. 

Анастасію Кучер, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Школа журналістики» Обласного Будинку художньої творчості 

Миколаївської обласної ради Миколаївської області, керівник Панченко 

Вікторія Ігорівна. 

Дарію Журавель, вихованку «Зразковий художній колектив» гурток 

«Школа журналістики» Обласного Будинку художньої творчості 

Миколаївської обласної ради Миколаївської області, керівник Панченко 

Вікторія Ігорівна. 

Анну Махиню, вихованку «Народний художній колектив» студії  

естрадного співу «Дивограй» Обласного Будинку художньої творчості 

Миколаївської обласної ради Миколаївської області, керівник Шепелевич 

Людмила Дмитрівна. 

Юлію Сімонову, вихованку «Народний художній колектив» студії  

естрадного співу «Дивограй» Обласного Будинку художньої творчості 

Миколаївської обласної ради Миколаївської області, керівник Шепелевич 

Людмила Дмитрівна. 

Лізу Пісна, вихованку «Народний художній колектив» студії  естрадного 

співу «Дивограй» Обласного Будинку художньої творчості Миколаївської 

обласної ради Миколаївської області, керівник Шепелевич Людмила 

Дмитрівна. 

Єлізавету Степанову, вихованку «Народний художній колектив» студії  

естрадного співу «Дивограй» Обласного Будинку художньої творчості 

Миколаївської обласної ради Миколаївської області, керівник Шепелевич 

Людмила Дмитрівна. 

Софію Улітко, вихованку Комунального закладу «Будинок учнівської 

молоді» Зарічненської селищної ради Вараського району Рівненської області, 

керівник Мельникович Людмила Іванівна. 



Евеліну Підгорну, вихованку «Народний художній колектив» студії 

естрадного співу «Сузір’я» Обласного Будинку художньої творчості 

Миколаївської обласної ради Миколаївської області, керівник Доленко 

Людмила Олександрівна. 

Іванну Супрун, вихованку «Народний художній колектив» студії 

естрадного співу «Сузір’я» Обласного Будинку художньої творчості 

Миколаївської обласної ради Миколаївської області, керівник Доленко 

Людмила Олександрівна. 

Богдана Мельников, вихованця «Народний художній колектив» студії 

естрадного співу «Сузір’я» Обласного Будинку художньої творчості 

Миколаївської обласної ради Миколаївської області, керівник Доленко 

Людмила Олександрівна. 

Надію Боднарук, вихованку Комунального закладу позашкільної освіти 

«Центр дитячої та юнацької творчості» Городенківської міської ради Івано-

Франківської області, керівник Левінська Антоніна Євдокимівна. 

Ольгу Панченко, вихованку «Зразковий художній колектив» гурток 

аплікації соломкою і соломоплетіння «Сонячне сяйво» Обласного Будинку 

художньої творчості Миколаївської обласної ради Миколаївської області, 

керівник Губська Наталія Михайлівна. 

Анастасію Цаль, вихованку «Зразковий художній колектив» гурток 

сучасного танцю «Свято мрій» Обласного Будинку художньої творчості 

Миколаївської обласної ради Миколаївської області, керівник Томова 

Наталія Євгенівна. 

Антоніна Лєшан, вихованку «Зразковий художній колектив» 

хореографічний колектив «Зорянка» Обласного Будинку художньої творчості 

Миколаївської обласної ради Миколаївської області, керівник Даниленко 

Тетяна Іванівна. 

Емілія Швець, вихованку «Зразковий художній колектив» ансамбль 

танцю «Щасливе дитинство» Обласного Будинку художньої творчості 

Миколаївської обласної ради Миколаївської області, керівник Горшкова 

Світлана Андріївна. 

Катерину Танасова, вихованку «Зразковий художній колектив» гурток 

«Школа журналістики» Обласного Будинку художньої творчості 

Миколаївської обласної ради Миколаївської області, керівник Чуприна 

Дмитро Олегович. 

Дар’я Зворигіна, вихованка гуртка «Відповідальне лідерство - шлях 

успіху» Обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної 

ради Миколаївської області, керівник Чуприна Дмитро Олегович. 

Марію Шепель, вихованку гуртка «Журавка» комунального закладу 

«Центр позашкільної освіти» Губиниської селищної ради Новомосковського 

району Дніпропетровської області, керівник Міняйло Марина Олександрівна. 

Марію Шуляк, вихованку театрального колективу «СМАЙЛ» 

Конотопської дитячої школи мистецтв Конотопської міської ради Сумської 

області, керівник Яценко-Мех Юлія Миколаївна. 

Камілу Івченко, вихованку комунального закладу «Центр позашкільної 

освіти» Губиниської селищної ради Новомосковського району 

Дніпропетровської області, керівник Міняйло Марина Олександрівна. 



Марію Євдоченко, вихованку театрального колективу «СМАЙЛ» 

Конотопської дитячої школи мистецтв Конотопської міської ради Сумської 

області, керівник Яценко-Мех Юлія Миколаївна. 

Софію Костюк, вихованку гуртка «Живопис» Центру дитячої та 

юнацької творчості Гуменецької сільської ради на базі Заліського-2 

навчально-виховного комплексу у складі загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів та дошкільного навчального закладу Хмельницької області, 

керівник Бузюк Олена Валентинівна. 

Дарію Вербицьку, вихованку Комунального закладу «Березівський 

міський центр дитячої та юнацької творчості» Одеської області, керівник 

Іскра Світлана Анатоліївна, Передерко Ірина Миколаївна. 

Валерію Федюкіна, вихованку Комунального закладу «Березівський 

міський центр дитячої та юнацької творчості» Одеської області, керівник 

Іскра Світлана Анатоліївна, Передерко Ірина Миколаївна. 

Валерію Хоренко, вихованку комунального позашкільного навчального 

закладу «Березнянський будинок дитячої та юнацької творчості» 

Чернігівської області, керівник Хоренко Олександра Олександрівна. 

Діану Осипенко, вихованку Комунального закладу «Березівський 

міський центр дитячої та юнацької творчості» Одеської області, керівник 

Іскра Світлана Анатоліївна, Передерко Ірина Миколаївна. 

Єлизавету Зіневич, вихованку Центру позашкільної роботи 

Галицинівської сільської ради Миколаївської області, керівник Зосімова Ліна 

Георгіївна. 

Кіру Виливну, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків 

Довгинцівського району» Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, керівник Столітня Олена Олексіївна. 

Марію Онуфрак, вихованку шоу-група «Квінта» Комунального закладу 

позашкільної освіти «Центр позашкільної освіти» Дніпропетровської 

обласної ради» Дніпропетровської області, керівник Данильченко Інна 

Володимирівна. 

гурток літературної творчості «Альтанка» Дитячого Центру 

позашкільної роботи Корабельного району м. Миколаєва Миколаївської 

області, керівник Паламарчук Ніна Миколаївна. 

Назара Періг, вихованця Олешнянського навчально-виховного 

комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - заклад дошкільної освіти 

імені Героя Радянського Союзу Степана Долгого Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області, керівник Періг Павло Андрійович. 

Ганну Філенко, вихованку драматичного гуртка «Барвінок» 

Врадіївського Будинку дитячої творчості Миколаївської області, Тоніца 

Марина Григорівна. 

Дарію Лохоня, Дарію Подопригор, Поліну Мірошниченко, вихованців 

дитячого музичного театру «Дзвіночок» Комунального закладу Сумського 

Палацу дітей та юнацтва Сумської області, керівник Винник Ольга 

Олексіївна та Гайдук Інна Валеріївна. 



Дарію Бутько, вихованку Арт-студії акторської майстерності «Престиж» 

Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості Донецької 

області, керівник Цецхладзе Лілі Романівна. 

«Народний художній колектив» вокальну студію «Heartbeat», 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Усмішка» Донецького 

обласного палацу дитячої та юнацької творчості Донецької області, керівник 

Орєхова Валентина Володимирівна. 

Анастасію Піддубна, вихованку «Народний художній колектив» балетна 

студія «Престиж» Комунального закладу сумської обласної ради-Обласного 

центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю Сумської 

області, керівник Шабельска Інна Василівна. 

Аміну Омельченко, вихованку театрального колективу «СМАЙЛ» 

Конотопської дитячої школи мистецтв Конотопської міської ради Сумської 

області, керівник Яценко-Мех Юлія Миколаївна. 

Андріану Сенчишин, вихованку Центру Позашкільної роботи 

Миколаївської області, керівник Зосімова Ліана Георгіївна.  

Марину Сидоренко, вихованку театрального колективу «СМАЙЛ» 

Конотопської дитячої школи мистецтв Конотопської міської ради Сумської 

області, керівник Яценко-Мех Юлія Миколаївна. 

Альону Зайцеву, вихованку театрального колективу «СМАЙЛ» 

Конотопської дитячої школи мистецтв Конотопської міської ради Сумської 

області, керівник Яценко-Мех Юлія Миколаївна. 

Марію Дребог, вихованку гуртка «Акторська майстерня», «Зразковий 

художній колектив» хореографічний колектив театр сучасної хореографії 

«Гармонія» Комунального позашкільного навчального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості» «Сонях» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, керівник Жук Ірина Іванівна, Бокулева Наталія 

Олександрівна. 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Щасливе дитинство» 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» Харківської області, керівник Курукіна Тетяна. 

«Зразковий художній колектив» театральна студія «Фора» Будинку 

дитячої творчості м. Славути Хмельницької області, керівник Приймак 

Тамара Яківна, Рибіцька Світлана Іванівна. 

Дарію Калантай, вихованку гуртка «Ерудит» Комунального закладу 

«Зачепилівський будинок дитячої та юнацької творчості» Зачепилівської 

селищної  ради Харківської області, керівник Бесчасна Віра Яківна. 

Дарію Панову, вихованку гуртка «Ерудит» Комунального закладу 

«Зачепилівський будинок дитячої та юнацької творчості» Зачепилівської 

селищної  ради Харківської області, керівник Бесчасна Віра Яківна. 

Валерію Лук’янову, вихованку Комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Клеванської селищної ради Рівненського району 

Рівненської області, Сульжик Олександр Васильович.  

Єлизавету Гуда, вихованку гуртка «Акторська майстерність» 

Вознесенського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Миколаївської області, керівник Юрпольська Наталія Олегівна. 



Анастасію Лігоцьку, Ольгу Іващук, Максима Буднік, вихованців 

Комунальної установи Дунаєвецької міської ради «Центр позашкільної 

освіти» Хмельницької області, керівник Деркалюк Людмила Степанівна. 

Юлію Палічук, вихованку гуртка ляльковий театр Комунального закладу 

«Ізяславський будинок творчості дітей та юнацтва» Хмельницької області, 

керівник Карпіна Ірина Миколаївна. 

Євгенію Заєць, вихованку Чернещинського навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад» Зачепилівської селищної ради Харківської області, 

керівник Четвертак Світлана Михайлівна. 

Анну Донську, вихованку Хмельницького дитячо-юнацького центру 

Хмельницької області, керівник Олійник Ірина Ігорівна. 

Мар’ян Воскобойник, вихованця Рогатинського центру дитячої та 

юнацької творчості Рогатинської міської ради Івано-Франківської області, 

керівник Луцак Світлана Богданівна. 

Карину Бардась, вихованку гуртка акро-йога, колектив «Енерджи» 

комунального позашкільного навчального закладу «Центр спорту для дітей, 

юнацтва та молоді «Олімп» Криворізької міської ради»  Дніпропетровської 

області, керівник Жарова Тетяна Іванівна. 

вихованців Комунального позашкільного закладу Білопільської  міської 

ради «Центр дитячої та юнацької творчості» Сумської області, керівник 

Єфіменко Олена Миколаївна. 

Софію Савош, вихованку Комунального закладу «Будинок дитячої 

творчості Любомльської міської ради» Волинської області, керівник Савош 

Наталія Миколаївна. 

Вікторію Ляховецьку, вихованку Будинку творчості школярів 

Полонської  міської ради об’єднаної територіальної громади Хмельницької 

області, керівник Карнасель Галина Львівна. 

Анну Лізанець, вихованку Комунального закладу «Будинок дитячої 

творчості Любомльської міської ради» Волинської області, керівник Лізанець 

Олена Геннадіївна. 

Вікторію Ляховецька, вихованку Полонського Будинку творчості 

школярів Полонської міської ради об'єднаної територіальної громади 

Хмельницької області, керівник Карнасель Галина Львівна. 

Яну Кухаркову, вихованку Комунальної організації (установа, заклад) 

Шосткинської міської станції юних натуралістів Шосткинської міської Ради 

Сумської області, керівник Калюжна Анастасія Петрівна. 

хореографічний колектив «Пролісок» та дитяча телестудія «Ракурс» 

Комунального закладу «Верхньодніпровський Палац дитячої та юнацької 

творчості» Верхньодніпровської міської ради Дніпропетровської області, 

керівник Бацко Тетяна Володимирівна, Солдатенко Галина Миколаївна. 

Анну Птуха, вихованку гуртка естрадної пісні Центру дитячої та 

юнацької творчості Гуменецької сільської ради Хмельницької області, 

керівник Бзинко Ганна Василівна. 

Дарію Гайдук, вихованку Новоушицького будинку дитячої творчості 

Хмельницької області, керівник Бідна Ольга Олександрівна. 



«Народний художній колектив» шоу-театр молодіжного клубу «Імідж», 

«Зразковий художній колектив» студія художнього слова «Юність» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський 

обласний центр дитячої та  юнацької творчості» Кіровоградської області, 

керівник Долгополова Наталія Костянтинівна. 

ансамбль української пісні «Пролісок» Здолбунівського центру 

творчості дітей та юнацтва Здолбунівської міської ради Рівненської області, 

керівник Гук Юлія Миколаївна. 

Кирило Зорю, вихованця Комунального закладу «Центр позашкільної 

освіти «Джерело» Височанської селищної ради Харківського району 

Харківської області», керівник Зоря Ганна Сергіївна. 

Софію Руденко, вихованку Комунального закладу «Центр позашкільної 

освіти «Джерело» Височанської селищної ради Харківського району 

Харківської області», керівник Зоря Ганна Сергіївна. 

Аліну Моргун, вихованку Комунального закладу «Центр позашкільної 

освіти «Джерело» Височанської селищної ради Харківського району 

Харківської області», керівник Глуховецька Вікторія Вікторівна. 

Дарину Камзьол, вихованку гуртка «Мистецтво живого слова» 

Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Сарненської 

міської ради Сарненського району Рівненської області, керівник Мась Інна 

Петрівна. 

Софію Кривонос, вихованку Позашкільного комунального закладу 

«Центр дитячої  та юнацької творчості» Есманьської селищної ради Сумської 

області, керівник Пилипенко Наталія Миколаївна. 

Анастасію Синюк, вихованку Центру художньої творчості дітей 

юнацтва та молоді Івано-Франківської області, керівник Гаврилів Тетяна 

Богданівна. 

артстудію «Веселунчики» Комунального позашкільного навчального 

закладу «Центр позашкільної освіти «Зміна» Криворізької міської ради» 

Дніпропетровської області, керівник Охрімчук Наталія Володимирівна. 

«Народний художній колектив» студія вокального мистецтва «Антарес» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський 

обласний центр дитячої та юнацької творчості» Кіровоградської області, 

керівник Дороганич Олена Сергіївна. 

Катерину Баранову, вихованку фольклорно-літературного гуртка 

«Берегиня» Будинку дитячої творчості Лугинської селищної ради 

Житомирської області, керівник Атаманчук Оксана Дмитрівна. 

Яну Логан, вихованку «Зразковий художній колектив» драматичного 

гуртка «Дивослово» Закладу позашкільної освіти «Ковельський Палац 

учнівської молоді імені Івана Франка» Волинської області, керівник Чарнюк 

Руслана Валентинівна. 

«Зразковий художній колектив» театр естрадної пісні «Сузір’я мрії» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості «Дружба» Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, керівник Грицай Ольга Василівна. 

Олександру Воробей, вихованку «Зразковий художні колектив» 

драматичного гуртка «Дивослово» Закладу позашкільної освіти 



«Ковельський Палац учнівської молоді імені Івана Франка» Волинської 

області, керівник Чарнюк Руслана Валентинівна. 

Анастасію Прокопчук, вихованку «Зразковий художній колектив» 

драматичного гуртка «Дивослово» Закладу позашкільної освіти 

«Ковельський Палац учнівської молоді імені Івана Франка» Волинської 

області, керівник Чарнюк Руслана Валентинівна. 

«Народний художній колектив» шоу-театр молодіжного клубу «Імідж» 

та театр-студія «Маска» «Зразковий художній колектив» студія художнього 

слова «Юність» Комунального позашкільного навчального закладу 

«Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості» 

Кіровоградської області, керівник Долгополова Наталія, Фільченкова Надія, 

Політаєва Валентина. 

Валерію Смичик, вихованку «Зразковий художній колектив» 

драматичного гуртка «Дивослово» Закладу позашкільної освіти 

«Ковельський Палац учнівської молоді імені Івана Франка» Волинської 

області, керівник Чарнюк Руслана Валентинівна. 

«Народний художній колектив» оркестр народних інструментів «Орія» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський 

обласний центр дитячої та юнацької творчості» Кіровоградської області, 

керівник Матрос Софія. 

 Олександру Кондратюк, вихованку Ізяславського Будинку творчості 

дітей та юнацтва Шепетівського району Хмельницької області, керівник 

Онищук Людмила Петрівна. 

Дарину Артемовець, вихованку Рокитнівського комунального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості» Рівненської області, керівник Волевач 

Альона Сергіївна. 

Богдану Крутій, Анну Герасимюк, вихованок Будинку дитячої та 

юнацької творчості Локачинської селищної ради Волинської області, 

керівник Ковальчук Інна Олегівна. 

Анастасію Сірко, вихованку Комунального закладу «Радивилівська 

дитяча школа мистецтв» Радивилівської міської ради Рівненської області, 

керівник Сірко Тетяна Олександрівна. 

Вероніку Петрюк, вихованку гуртка акторської майстерності «Амплуа» 

Полтавського міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради 

Полтавської області, керівник Негрій Мирослава Василівна. 

Василісу Сазонову, вихованку гуртка акторської майстерності «Амплуа» 

Полтавського міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради 

Полтавської області, керівник Негрій Мирослава Василівна. 

Вероніку Яресько, вихованку гуртка акторської майстерності «Амплуа» 

Полтавського міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради 

Полтавської області, керівник Негрій Мирослава Василівна. 

Аню Бондаренко, вихованку студії театрального мистецтва «АніКа» 

Комунального закладу позашкільної освіти одеського будинку дитячої та 

юнацької творчості «Тоніка» Одеської області, керівник Бондаренко Антон 

Володимирович. 



вокальний гурток «Starlight» Державний навчальний заклад 

«Малинський професійний ліцей» Житомирської області, керівник Верстак 

Олена. 

вихованців гуртка «Виготовлення сувенірів» Міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Івано-Франківської області, керівник 

Суходольна Мар’яна Михайлівна. 

колектив фахового інженерного коледжу ВПС «Кропивницький 

інженерний фаховий коледж ЦНТУ» Кіровоградської області, керівник 

Александренко Анастасія Олегівна. 

ансамбль «Октава» комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня 

«Гармонія» - гімназія імені Тараса Шевченка - центр позашкільного 

виховання «Контакт» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», 

керівник Александренко Анастасія Олегівна. 

Юрія Фрунза, студента ВПС «Кропивницький інженерний фаховий 

коледж ЦНТУ» Кіровоградська область, керівник Александренко Анастасія 

Олегівна. 

Єлизавету Носач, вихованку комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня 

«Гармонія» - гімназія імені Тараса Шевченка - центр позашкільного 

виховання «Контакт» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», 

керівник Александренко Анастасія Олегівна. 

дует Єлизавету Носач, Катерину Жарова, вихованок комунального 

закладу «Навчально-виховне об’єднання «Спеціалізований загальноосвітній 

навчальний заклад І ступеня «Гармонія» - гімназія імені Тараса Шевченка - 

центр позашкільного виховання «Контакт» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області», керівник Александренко Анастасія Олегівна. 

ансамбль «Александрит» комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня 

«Гармонія» - гімназія імені Тараса Шевченка - центр позашкільного 

виховання «Контакт» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», 

керівник Александренко Анастасія Олегівна. 

колектив інженерного фахового коледжу ВПС «Кропивницький 

інженерний фаховий коледж ЦНТУ» Кіровоградська область, керівник 

Александренко Анастасія Олегівна. 

колектив «Мрія» Рожнятівський будинок дитячої та юнацької творчості 

Івано-Франківської області, керівник Чопей Ольга Вікторівна. 

 Марію Михайліченко, вихованку гуртка акторської майстерності 

«Амплуа» Полтавського міського центру позашкільної освіти Полтавської 

міської ради Полтавської області, керівник Негрій Мирослава Василівна. 

Олександра Решетник, вихованця гуртка акторської майстерності 

«Амплуа» Полтавського міського центру позашкільної освіти Полтавської 

міської ради Полтавської області, керівник Негрій Мирослава Василівна. 

Зоряну Рибалко, вихованку гуртка акторської майстерності «Амплуа» 

Полтавського міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради 

Полтавської області, керівник Негрій Мирослава Василівна. 



Софію Коротку, вихованку гуртка акторської майстерності «Амплуа» 

Полтавського міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради 

Полтавської області, керівник Негрій Мирослава Василівна. 

Назара Короткого, вихованця гуртка акторської майстерності «Амплуа» 

Полтавського міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради 

Полтавської області, керівник Негрій Мирослава Василівна. 

«Народний художній колектив» ансамбль народного танцю «Дивограй» 

Коломийського будинку дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської 

області, керівник Чаленко Надія Михайлівна. 

«Зразковий художній колектив» студія сучасної хореографії «Стиль 

життя» «Центр позашкільної роботи та дитячої творчості» Кам’янської 

міської ради Дніпропетровської області, керівник Колесник Анастасія 

Сергіївна. 

Анастасію Петроченко, вихованку Коростишівського Будиноку дитячої 

творчості Житомирської області, керівник Водотиєць Оксана Миколаївна. 

Анастасію Велісейко, ученицю Довжанської гімназії Рівненської 

області, керівник Сергійчук Наталія Василівна. 

театральний колектив «Барвінок» Малинського міського центру дитячої 

та юнацької творчості Житомирської області, керівник Парфіненко Наталія 

Юріївна. 

«Народний художній колектив» «Карпатське джерельце «жерельце» 

Коломийського будинку дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської 

області, керівник Кирничук Любов Миколаївна. 

Тетяну Михайлову, ученицю Циківської гімназії (зі структурним 

підрозділом початкова школа) Гуменецької сільської ради Кам’янець-

Подільського району Хмельницької області, керівник Гожа Оксана Іванівна. 

Гордія Любцева, вихованця гуртка акторської майстерності «Амплуа» 

Полтавського міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради 

Полтавської області, керівник Негрій Мирослава Василівна. 

Михайло Сорока, вихованець хореографічного колективу 

«НЕПОСИДИ» Коростського ліцею Сарненської міської ради Рівненської 

області, керівник Сорока Наталія Іванівна. 

студія сучасного танцю «Memory» Тлумацького Будинку дитячої та 

юнацької творчості Івано-Франківської області, керівник Марчук Марта 

Романівна. 

Олександра Мельник, Любомира Нікітчук, Вероніку Поліщук, учнів 

Крупецького ліцею Крупецької сільської ради Шепетівського району 

Хмельницької області, керівник Гарбарук Світлана Віталіївна. 

«Народний художній колектив» ансамбль народного танцю «Дружба» 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді Рівненської області, керівник 

Первушевська Ірина Олександрівна. 

духовий ансамбль Комунального закладу «Центр позашкільної освіти та 

дитячої творчості» Кам’янської міської ради м. Кам’янське 

Дніпропетровської області, керівник Мізюліна Тетяна Володимирівна. 

Серафіму Міщаніна, вихованку гуртка естетичної гімнастики, колектив 

«Грація» Комунального позашкільного навчального закладу «Центр спорту 



для дітей, юнацтва та молоді «Олімп»КМР Дніпропетровської області, 

керівник Балаєва Валентина Веніамінівна. 

вихованці гуртків Комунального закладу «Будинок дитячої творчості» 

Кам’янської міської  ради Дніпропетровської області. 

вокальний колектив «Диво» Комунального закладу «Будинок дитячої 

творчості» Кам’янської міської  ради Дніпропетровської області. 

театр ляльок «Буратіно» Комунального закладу «Будинок дитячої 

творчості» Кам’янської міської  ради Дніпропетровської області, керівник 

Макарова Наталія Юхимівна. 

танцювальний колектив «Кристал» Комунального закладу «Будинок 

дитячої творчості» Кам’янської міської  ради Дніпропетровської області, 

керівник Сягайло Наталія Анатоліївна. 

хореографічний колектив «Мрія» Конотопського Центру дитячо-

юнацької творчості Конотопської міської ради Сумської області, керівник 

Юрченко Ганна Геннадіївна. 

Олександра Буренко, вихованку Комунального закладу «Будинок 

дитячої творчості» Кам’янської міської  ради Дніпропетровської області, 

керівник Саверська Лариса Кузьмівна. 

театральна студія «4.09» Комунального закладу «Центр позашкільної 

роботи та дитячої творчості» Кам’янської міської  ради Дніпропетровської 

області, керівник Олійник Світлана Андріївна. 

Анжела Шостак, вихованку гуртка «Патріот» опорного закладу 

«Оженинський НВК» Школа І-ІІІ ступенів 2-ДНЗ Рівненської області, 

керівник Аношко Марія Олександрівна. 

тріо «UNICE» у складі: Тарасенко Катерина, Кушнір Максим, Холуяко 

Валерія, вихованці Комунального позашкільного навчального закладу 

«Березнянський будинок дитячої та юнацької творчості» Чернігівської 

області, керівник Хоренко Олександра Олександрівна. 

«Народний художній колектив» ансамбль народного танцю «Дружба» 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді Рівненської області, керівник 

Дзюбенко Наталія Миколаївна. 

Захара Мельник, вихованця Яблунівського центру дитячої творчості 

Яблунівської селищної ради Івано-Франківської області, керівник Демянчук 

Мар’яна Миколаївна. 

гурток «Боярики» Яблунівського центру дитячої творчості Яблунівської 

селищної ради Івано-Франківської області, керівник Ільницька Леся. 

студія сучасно-естрадного танцю «Райдуга» Комунального закладу 

позашкільної освіти «Центр творчості дітей та юнацтва «Сузір’я» 

Вербківської сільської ради Дніпропетровської області. 

Володимира Кузьменко, вихованця «Зразковий художній колектив» 

театральної студії «Лицедії» Комунального позашкільного навчального 

закладу «Палац дитячої та юнацької творчості Центрально-Міського району» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівник Мотрюк 

Люся Михайлівна.  

«Зразковий художній колектив» театральна студія «Лицедії» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Палац дитячої та 



юнацької творчості Центрально-Міського району» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, керівник Мотрюк Люся Михайлівна.  

гурток естрадної пісні та гурток хореографічний Будинок дитячої  та 

юнацької творчості Верхньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області. 

студія сучасно-естрадного танцю «Райдуга» Комунального закладу 

позашкільної освіти «Центр творчості дітей та юнацтва «Сузір’я» 

Вербківської сільської ради Дніпропетровської області, керівник Кібець 

Наталія Вікторівна. 

Софію Кривонос, вихованку Позашкільного комунального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості» Есманьської селищної  ради Сумської 

області, керівник Пилипенко Наталія Миколаївна. 

Богдану Петрук, вихованку гуртка «Об’ємна тканепластика» 

Рівненського міського центру творчості учнівської молоді Рівненської 

області, керівник Хилько Любов. 

Діану Стрілець, вихованку гуртка «Об’ємна тканепластика» 

Рівненського міського центру творчості учнівської молоді Рівненської 

області, керівник Хилько Любов. 

«Зразковий художній колектив» хореографічний колектив «Ренесанс» 

Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 34» 

Полтавської області, керівник Стрілець Анна Іванівна. 

гурт «Фольк-драйв» Будинку творчості школярів Полонської ОТГ 

Хмельницької області, керівник Маринич Ганна Олександрівна. 

Софію Дунаєвську, вихованку гуртка естетичної гімнастики, колектив 

«Лосвенседорес» комунального позашкільного навчального закладу «Цетр 

спорту для дітей, юнацтва та молоді «Олімп» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, керівник Зубенко Олена Володимирівна.  

«Народний художній колектив» «Театр народної пісні «Слов’яночка» 

Палацу творчості дітей та юнацтва Броварської міської  ради Броварського 

району Київської області, керівник Мурзай Тетяна Вікторівна. 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Барвінок» Закладу 

позашкільної освіти «Ковельський Палац учнівської молоді імені Івана 

Франка» Волинської області, керівник Солоп Марія В’ячеславівна. 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Барвінок» Закладу 

позашкільної освіти «Ковельський Палац учнівської молоді імені Івана 

Франка» Волинської області, керівник Гулечко Тетяна Миколаївна. 

Марка та Еліну Ковальчук вихованців «Народний художній колектив» 

студії  естрадного співу «Нові таланти» Закладу позашкільної освіти 

«Ковельський Палац учнівської молоді імені Івана Франка» Волинської 

області, керівник Шиманська Світлана Зіновіївна. 

Ірину Гулечко, вихованку «Зразковий художній колектив» драматичного 

гуртка «Дивослово» Закладу позашкільної освіти «Ковельський Палац 

учнівської молоді імені Івана Франка» Волинської області, керівник Чарнюк 

Руслана Валентинівна. 

Георгій Приступчук, вихованця «Зразковий художній колектив» 

драматичного гуртка «Дивослово» Закладу позашкільної освіти 



«Ковельський Палац учнівської молоді імені Івана Франка» Волинської 

області, керівник Чарнюк Руслана Валентинівна. 

«Народний художній колектив» ансамбль спортивного бального танцю 

«Ритм» Житомирського Центру творчості дітей і молоді Житомирської 

області, керівник Мельник Тетяна Вікторівна. 

Михаїла  Тарадай, учня Глибочицького ліцею Житомирської області, 

керівник Сова Лариса Дмитрівна. 

Дмитра Петраков, учня Глибочицького ліцею Житомирської області. 

ансамбль естрадного вокалу «SUNRISE» Палацу творчості дітей та 

юнацтва Броварської міської ради Броварського району Київської області, 

керівник Пірожак Володимир Олексійович. 

Єлизавету Хоменчук, ученицю Хорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Рівненської області, керівник Тоненчук Ірина Іванівна. 

танцювальний гурток «Веселка» Комунального закладу освіти 

«Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр 6 «ДОР» 

Дніпропетровської області, керівник Стойко Ганна Володимирівна. 

танцювальний колектив «Пірует» Ратнівський центр дитячої та юнацької 

творчості Волинської області, керівник Мерчук Наталія Миколаївна. 

вокальний колектив «SoloWay» Комунального закладу Сумського 

Палацу дітей та юнацтва Сумської області, керівник Велітченко Марина 

Володимирівна. 

вихованців хореографічного колективу «Непоседи» та школи 

«Тхеквондо - Штурм» Комунального позашкільного навчального закладу 

«Дитячо-юнацький центр Штурм» Дніпропетровської міської ради 

Дніпропетровської області, керівник Герліванова Ірина Анатоліївна. 

«Зразковий художній колектив» «Дитячо-юнацький вокальний ансамбль 

«Усмішка» Сєвєродонецького міського Центру дитячої та юнацької творчості 

Луганської області, керівник Панаріна Ольга Валентинівна, Черних Роман 

Георгійович. 

«Зразковий художній колектив» «Хореографічний ансамбль народно-

сценічного та сучасного танцю «СИЛУЕТ» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Центр позашкільної роботи 1» Дніпропетровської 

міської ради Дніпропетровської області, керівник Винник Ольга Олексіївна, 

Гайдук Інна Валеріївна. 

вихованців гуртка «Театр ляльок» Будинок творчості дітей та юнацтва 

Красилівської  міської ради Хмельницької області, керівник Голенко Раїса 

Дмитрівна.  

школа естрадної майстерності «Зоряний Дощ»-молодша група та соло - 

Діана Назарьок Центр позашкільної роботи та дитячої творчості міста 

Кам’янське Дніпропетровської області, керівник Бондар Катерина 

Олександрівна. 

студію сучасної хореографії «Натхнення» Комунального закладу «Центр 

позашкільної роботи та дитячої творчості» Кам’янської міської  ради 

Дніпропетровської області, керівник Олексів Наталія Олександрівна. 

гурток сучасного танцю «Dreams» Вознесенського міського центру 

дитячої та юнацької творчості Миколаївської області, керівник Юрпольська 

Наталія Олегівна. 



Амелін Матвій, вихованця комунального закладу «Сільський клуб 

с.Старовірівка» Старовірівської сільської  ради Красноградського району, 

Харківської області, керівник Івлєєва Ольга Михайлівна. 

Тетяну Тишківська, Сергія Грищук, Дарину Коханчук, Сніжану 

Трофимчук, учнів Глибочицького ліцею Житомирської області, керівник 

Гукова Н.Г. 

«Народний художній колектив» ансамбль народного танцю «Дружба» 

Навчально-методичного центру естетичного виховання учнів професійно-

технічних навчальних закладів у Рівненській області, керівник Дзюбенко 

Наталія Миколаївна. 

Анастасію Ігнатюк, студентку Державного професійного технічного 

навчального закладу «Сарненський професійний аграрний ліцей» Рівненської 

області, керівник Олещук Лариса Василівна. 

вокальний ансамбль «Дивосвіт» Рогатинського центру дитячої  та 

юнацької  творчості Рогатинської  міської  ради Івано-Франківської області, 

керівник Луцак Світлана Богданівна. 

хореографічний колектив «Опільчанка» та Аліса Крамарюк 

Рогатинського центру дитячої та юнацької творчості Рогатинської міської 

ради Івано-Франківської області, керівник Горинь Лілія Михайлівна, Луцак 

Світлана Богданівна. 

хореографічний колектив «Опільчанка» Рогатинського центру дитячої та 

юнацької творчості Рогатинської міської ради Івано-Франківської області, 

керівник Горинь Лілія Михайлівна. 

Божена Заобурна, ученицю Нетішинської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів 1 Хмельницької області, керівник Кострич Леся Сергіївна, 

Ніколаєва Олександра Миколаївна. 

Сергія Мєдлярський, учень Нетішинської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів 1 Хмельницької області, керівник Кострич Леся Сергіївна, 

Ніколаєва Олександра Миколаївна. 

Артема Ситницький, учень Нетішинської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів 1 Хмельницької області, керівник Кострич Леся Сергіївна, 

Ніколаєва Олександра Миколаївна. 

«Народний художній колектив» ансамбль естрадного танцю «Апельсин» 

Кам’янець-Подільського Центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник Пащенко Алла Миколаївна. 

гурток «Star Dream» Новоушицького будинку дитячої  творчості 

Хмельницької області, керівник Стасишева Леся Петрівна. 

Маргариту Дядечкина, ученицю Криворізької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів 68 Дніпропетровської області, керівник Гакало Олена 

Миколаївна. 

Валерію Денисенко, вихованку театральної студії «Кредо» 

комунального позашкільного навчального закладу «Центр художньо-

естетичної творчості учнівської молоді» Дніпровської міської ради 

Дніпропетровської області, керівник Слінкіна Наталія Вікторівна. 

Марію Голянська, ученицю Жванецького ліцею Жванецької сільської 

ради Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. 



Анастасію Ганіна, ученицю Слобідсько-Рихтівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Жванецької сільської ради Кам’янець-Подільського 

району Хмельницької області, керівник Марчук Алла Іванівна. 

Еліну Кирилюк, ученицю Нетішинської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів 1 Хмельницької області, керівник Кострич Леся Сергіївна, 

Ніколаєва Олександра Миколаївна. 

вокальний ансамбль «Зернятко» Рогатинський центр дитячої та 

юнацької творчості Рогатинської  міської ради Івано-Франківської області, 

керівник Луцак Світлана Богданівна. 

Карину Підгурську, ученицю Новосільського ліцею Сахновецької 

сільськоі ради Шепетівського району Хмельницької області, керівник 

Онищук Людмила Петрівна. 

Богдану Крутій, Анну Герасимюк, вихованців дуету «Крила» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Локачинської селищної ради Волинської 

області, керівник Ковальчук Інна Олегівна. 

Вікторію Годованець, вихованку Чорноострівської дитячої  музичної 

школи Хмельницької області, керівник Боровська Ірина Григорівна. 

Мар’ян Січковський, учня Нетішинської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів 4 Хмельницької області, керівник Гапорюк Тетяна Олександрівна. 

Маргариту Лященя, ученицю Нетішинської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів 4 Хмельницької області, керівник Яцюк Марина Віталіївна. 

Марію Амінєва, вихованку гуртка «Юний художник» Черкаського ліцею 

Черкаської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської 

області, керівник Ісайкіна Євгенія Василівна. 

вокальний ансамбль Березівської мистецької школи Хмельницької 

області, керівник Чорнокрилюк Ольга Євстафіївна. 

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

3. Дипломи можна завантажити за електронним посиланням 

https://drive.google.com/drive/folders/1mX3iTfSZqT4hm3glTdJQvJTCve9gvrss?u

sp=sharing 
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