
 

 

 

 

УКРАЇНА 

КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ 

ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ»  

 

НАКАЗ 

від «23» травня 2022 року                      № 54 

 

м. Кропивницький 

 

Про підсумки ІІ Всеукраїнського  

творчого фестивалю до Дня Європи 

«Єврофест - 2022»  

(заочний/онлайн формат) 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від                

15.12.2021 року № 1379 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти)» з обов’язковим виконанням вимог 

Постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236, листа 

Українського державного центру позашкільної освіти від 01.02.2022 року № 02 – 

02, листа Українського державного центру позашкільної освіти від 19.04.2022 

року № 04-06, наказу Кіровоградського обласного ЦДЮТ від 29.04.2022 року № 

46 з метою знайомства дітей та молоді України з історією та культурою країн 

Європи засобами різних видів дитячої творчості, популяризації європейських 

цінностей у дитячому та молодіжному середовищі з 18 до 21 травня 2022 року в 

онлайн форматі проведено ІІ Всеукраїнський творчий фестиваль до Дня Європи 

«Єврофест - 2022» 

НАКАЗУЮ: 

1. Вважати виконаними заходи, передбачені планом підготовки та 

програмою ІІ Всеукраїнського творчого фестивалю до Дня Європи «Єврофест - 

2022» (далі – Фестиваль). 

2. Завідуючій гуманітарним відділом Юлії ОРЕЛ підготувати та розмістити 

дипломи переможців віртуального квесту «Мандри-вандри Європою» (kids) 

конкурсу «Квіз країнами Європи» та сертифікати учасників Фестивалю на 

офіційному сайті закладу (додатки 1, 2). 

3. Методистам Діані ВОЛОБУЄВІЙ, Людмилі МИРОНЕНКО, Альоні 

НЕДЯЛ  розіслати посилання на Google диск учасникам Фестивалю. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою 
 

Директор Кіровоградського        Ганна СУРКОВА 

обласного ЦДЮТ                                



Додаток 1 

до наказу директора 

Кіровоградського обласного 

ЦДЮТ 

від 23 травня 2022 р. № 54 
 

Переможці  

«Мандри-вандри Європою» (kids)  

в індивідуальному заліку конкурсу «Квіз країнами Європи» 

ІІ Всеукраїнського творчого фестивалю до Дня Європи «Єврофест - 2022»  

 

І місце 

Мазур Владислава, представниця євроклубу «SmartKids» комунального 

закладу «Компаніївське навчально-виховне об'єднання» Компаніївської 

селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, 

керівники  Ващенко Олена Анатоліївна, Придвір Наталія Олександрівна 

Гончаренко Данило,  представник євроклубу  «Діалог», комунального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Долинської міської ради» 

Кіровоградської області, керівник Удовіченко Ірина Петрівна 

Портянко Дар'я, представниця євроклубу "Діалог" комунального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості Долинської міської ради» Кіровоградської 

області, керівник Удовіченко Ірина Петрівна 

Савченко Аліса, представниця євроклубу "Діалог" комунального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості Долинської міської ради» Кіровоградської 

області, керівник Удовіченко Ірина Петрівна 

Дубінська Катерина, представниця євроклубу "Діалог" комунального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Долинської міської ради» 

Кіровоградської області, керівник Удовіченко Ірина Петрівна 

Шкробіт Юрій, представник команди «Соколята» комунального закладу 

«Будинок дитячої творчості» Кетрисанівської сільської ради Кропивницького 

району Кіровоградської області, керівник Шкробіт Олена Олексіївна 

Юхимець Анастасія, представниця команди "Характерники" гімназії №5 

Шепетівської міської ради Хмельницької області, керівник Томашкевич Ольга 

Петрівна 

Головань Олександра, представниця команди "Характерники" гімназії №5 

Шепетівської міської ради Хмельницької області, керівник Томашкевич Ольга 

Петрівна  

Калита Єгор, представник команди "Характерники" гімназії №5 Шепетівської 

міської ради Хмельницької області, керівник Томашкевич Ольга Петрівна  

Лебідь Євген, представник команди "Характерники" гімназії №5 Шепетівської 

міської ради Хмельницької області, керівник Томашкевич Ольга Петрівна  

Краснокутський Артем, представник команди «Юні патріоти» 

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 52», 

Дніпровської міської ради Дніпропетровської області, керівник Чепурко Олена 

Михайлівна. 

 



ІІ місце 

Слободян Ілля, представник команди “4U” Дунаєвецької ЗОШ І - ІІІ 

ступенів №4 Дунаєвецької міської ради Хмельницької області, керівник - 

Гандзюк Тетяна Антонівна  

Стаднік Дмитрій, представник команди “Fiesta junior” комунального 

закладу "Навчально-виховне об'єднання №32 "Спеціалізована загальноосвітня 

школа I-III ступенів, позашкільний центр "Школа мистецтв" Кропивницької 

міської ради Кіровоградської області", керівник - Таран Альона Олегівна 

Дешко Анастасія, представниця команди “Fiesta junior” комунального 

закладу "Навчально-виховне об'єднання №32 "Спеціалізована загальноосвітня 

школа I-III ступенів, позашкільний центр "Школа мистецтв" Кропивницької 

міської ради Кіровоградської області", керівник - Таран Альона Олегівна 

Кармаліт Володимир, представник команди “Fiesta junior” комунального 

закладу "Навчально-виховне об'єднання №32 "Спеціалізована загальноосвітня 

школа I-III ступенів, позашкільний центр "Школа мистецтв" Кропивницької 

міської ради Кіровоградської області", керівник - Таран Альона Олегівна 

Сивий Артем, представник команди “Fiesta junior” комунального закладу 

"Навчально-виховне об'єднання №32 "Спеціалізована загальноосвітня школа I-

III ступенів, позашкільний центр "Школа мистецтв" Кропивницької міської ради 

Кіровоградської області", керівник - Таран Альона Олегівна 

Погорілий Ярослав, представник команди “Freedom” Конотопської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Конотопської міської ради Сумської 

області, керівник - Лопа Людмила Іванівна  

Чайка Аріна,  представниця команди “Freedom” Конотопської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Конотопської міської ради Сумської 

області, керівник - Лопа Людмила Іванівна  

Бойченко Анастасія,  представниця євроклубу “SmartKids” 

комунального закладу “Компаніївське навчально-виховне об‘єднання” 

Компаніївської селищної ради Кіровоградської області, керівники - Ващенко 

Олена Анатоліївна, Придвір Наталіїя Олександрівна 

Ващенко Діана, представниця євроклубу “SmartKids” комунального 

закладу «Компаніївське навчально-виховне об‘єднання» Компаніївської 

селищної ради Кіровоградської області, керівники - Ващенко Олена Анатоліївна, 

Придвір Наталіїя Олександрівна 

Доцюк Анастасія, представниця євроклубу “SmartKids” комунального 

закладу «Компаніївське навчально-виховне об‘єднання» Компаніївської 

селищної ради Кіровоградської області, керівники - Ващенко Олена Анатоліївна, 

Придвір Наталіїя Олександрівна 

Дяжур Софія, представниця євроклубу “SmartKids” комунального 

закладу «Компаніївське навчально-виховне об‘єднання» Компаніївської 

селищної ради Кіровоградської області, керівники - Ващенко Олена Анатоліївна, 

Придвір Наталіїя Олександрівна 

Кушніренко Поліна, представниця євроклубу “SmartKids” комунального 

закладу «Компаніївське навчально-виховне об‘єднання» Компаніївської 

селищної ради Кіровоградської області, керівники - Ващенко Олена Анатоліївна, 

Придвір Наталіїя Олександрівна 



Інякіна Поліна, представниця команди “Візаві” комунального закладу 

"Плетеноташлицький ліцей" Злинської сільської ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області, керівник - Іванченко Катерина Віталіївна 

Інякіна Яна,  представниця команди “Візаві” комунального закладу 

"Плетеноташлицький ліцей"  Злинської сільської ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області, керівник - Іванченко Катерина Віталіївна 

Коваленко Інна, представниця команди “Візаві” комунального закладу 

"Плетеноташлицький ліцей"  Злинської сільської ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області, керівник - Іванченко Катерина Віталіївна 

Мегель Артем, представник команди “Гімназисти” Кам’янець-Подільського 

навчально-виховного комплексу №14 у складі спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови та гімназії 

Хмельницької області, керівник - Корогода Юлія Вікторівна  

Ващенко Анна, представниця команди Народного художнього колективу 

“Театр моди "Дебют” комунального позашкільного навчального закладу "Центр 

позашкільної освіти "Зміна" Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, керівник - Ширшова Тетяна Тарасівна 

Стась Софія,  представниця команди Народного художнього колективу 

“Театр моди "Дебют” комунального позашкільного навчального закладу "Центр 

позашкільної освіти "Зміна" Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, керівник -  Ширшова Тетяна Тарасівна 

Герасименко Маргарита, представниця команди євроклубу "Євродрузі" 

Центру дитячої та юнацької творчості "ЗОРІТ" Новоукраїнської міської ради 

Кіровоградської області, керівник - Драган Олена Павлівна 

Рачкован Олег, представник команди євроклубу "Євродрузі" Центру 

дитячої та юнацької творчості "ЗОРІТ" Новоукраїнської міської ради 

Кіровоградської області, керівник - Драган Олена Павлівна 

Яковлєв Артем, представник команди євроклубу "Євродрузі" Центру 

дитячої та юнацької творчості "ЗОРІТ" Новоукраїнської міської ради 

Кіровоградської області, керівник - Драган Олена Павлівна 

Кричунова Анастасія, представниця команди євроклубу "Євродрузі" 

Центру дитячої та юнацької творчості "ЗОРІТ" Новоукраїнської міської ради 

Кіровоградської області, керівник - Драган Олена Павлівна 

Гриб Михайло, представник команди євроклубу “Кліо” комунального 

закладу ''Онуфріївський центр дитячої та юнацької творчості" Кіровоградської 

області, керівник - Салангіна Галина Іванівна 

Корєнєва Діана, представниця команди євроклубу “Кліо” комунального 

закладу ''Онуфріївський центр дитячої та юнацької творчості" Кіровоградської 

області, керівник - Салангіна Галина Іванівна 

Сіпітіна Марія, представниця команди євроклубу “Кліо” комунального 

закладу ''Онуфріївський центр дитячої та юнацької творчості" Кіровоградської 

області, керівник - Салангіна Галина Іванівна 

Лускіна Лідія, представниця команди євроклубу “Кліо” комунального 

закладу  ''Онуфріївський центр дитячої та юнацької творчості" Кіровоградської 

області, керівник - Салангіна Галина Іванівна 

Івасюк Катерина, представниця команди “МАКСИМУМ” комунального 

закладу освіти "Навчально-виховний комплекс 70 "середня загальноосвітня 



школа - дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Дніпровської міської ради, 

керівник - Карначова Ірина Володимирівна 

Горбачов Богдан, представник команди “МАКСИМУМ” комунального 

закладу освіти "Навчально-виховний комплекс 70 "середня загальноосвітня 

школа - дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Дніпровської міської ради, 

керівник - Карначова Ірина Володимирівна 

Салівонов Євгеній, представник команди “Пікаділлі” навчально-виховного 

комплексу "Кіровоградський колегіум - спеціалізований загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад - центр 

естетичного виховання" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, 

керівник - Наталія Валентинівна 

Барабаш Вероніка,  представниця команди “Успіх” Славутського 

навчально-виховного комплексу "Спеціалізована школа І - ІІІ ступенів, ліцей 

"Успіх" Славутської міської ради Хмельницької області, керівник - Чапайло 

Олена Дмитрівна 

Ромашина Аліна, представниця команди “Успіх” Славутського навчально-

виховного комплексу "Спеціалізована школа І - ІІІ ступенів, ліцей "Успіх" 

Славутської міської ради Хмельницької області, керівник - Чапайло Олена 

Дмитрівна 

Мельник Анастасія,  представниця команди “Успіх” Славутського 

навчально-виховного комплексу "Спеціалізована школа І - ІІІ ступенів, ліцей 

"Успіх" Славутської міської ради Хмельницької області, керівник - Чапайло 

Олена Дмитрівна 

Ромашина Анна, представниця команди “Успіх” Славутського навчально-

виховного комплексу "Спеціалізована школа І - ІІІ ступенів, ліцей "Успіх" 

Славутської міської ради Хмельницької області, керівник - Чапайло Олена 

Дмитрівна 

Гаєвська Владислава, представниця команди “Успіх” Славутського 

навчально-виховного комплексу "Спеціалізована школа І - ІІІ ступенів, ліцей 

"Успіх" Славутської міської ради Хмельницької області, керівник - Чапайло 

Олена Дмитрівна 

Олександра Стрельчук, представник команди “Успіх” Славутського 

навчально-виховного комплексу "Спеціалізована школа І - ІІІ ступенів, ліцей 

"Успіх" Славутської міської ради Хмельницької області, керівник - Стрельчук 

Олександра Валентинівна 

Алексєєва Вероніка,  представниця команди “Успіх” Славутського 

навчально-виховного комплексу "Спеціалізована школа І - ІІІ ступенів, ліцей 

"Успіх" Славутської міської ради Хмельницької області, керівник - Чапайло 

Олена Дмитрівна 

Нетикша Максим, представник команди “Успіх” Славутського навчально-

виховного комплексу "Спеціалізована школа І - ІІІ ступенів, ліцей "Успіх" 

Славутської міської ради Хмельницької області, керівник - Чапайло Олена 

Дмитрівна 

Іванець Вікторія, представниця команди “Хвиля єдності” комунального 

закладу "Компаніївський центр дитячої та юнацької творчості" Кіровоградської 

області, керівник - Іванець Олена Вікторівна 



Тригубенко Валерія, представниця команди «Юні європейці» Назарівської 

загальноосвітньої філії Карлівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Соколівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської 

області,  керівник - Пастушенко Марія Олексіївна 

Чернявська Дар'я,  представниця команди «Юні європейці» Назарівської 

загальноосвітньої філії Карлівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Соколівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської 

області, керівник - Пастушенко Марія Олексіївна 

Дащенко Злата,  представниця команди «Юні європейці» Назарівської 

загальноосвітньої філії Карлівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Соколівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської 

області,  керівник - Пастушенко Марія Олексіївна 

Шишка Маргарита,  представниця команди «Юні європейці» 

Назарівської загальноосвітньої філії Карлівського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Соколівської сільської ради Кропивницького району 

Кіровоградської області, керівник - Пастушенко Марія Олексіївна 

Рвачова Валерія, представниця команди «Юні європейці» Петрівського 

навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Знам'янської міської ради Кіровоградської 

області, керівник - Кононенко Ірина Олексіївна. 

 

ІІІ місце 

Бабій Анастасія, представниця команди “4U” Дунаєвецької ЗОШ І - ІІІ 

ступенів №4 Дунаєвецької міської ради Хмельницької області, керівник - 

Гандзюк Тетяна Антонівна  

Бугрєєв Денис, представник команди “4U” Дунаєвецької ЗОШ І - ІІІ 

ступенів №4 Дунаєвецької міської ради Хмельницької області, керівник - 

Гандзюк Тетяна Антонівна  

Сасюк Софія, представниця команди “4U”  Дунаєвецької ЗОШ І - ІІІ 

ступенів №4 Дунаєвецької міської ради Хмельницької області,  керівник - 

Гандзюк Тетяна Антонівна  

Королькова Марія, представниця команди “Draudzibu” комунального 

закладу "Академічний ліцей №15" Кам'янської міської ради  Дніпропетровської 

області, керівник - Зозуля Олеся Іванівна  

Мирошниченко Артем, представник команди “Draudzibu” комунального 

закладу"Академічний ліцей №15" Кам'янської міської ради  Дніпропетровської 

області, керівник - Зозуля Олеся Іванівна  

Кармаліт Дмитро, представник команди “Fiesta junior” комунального 

закладу "Навчально-виховне об'єднання №32 "Спеціалізована загальноосвітня 

школа I-III ступенів, позашкільний центр "Школа мистецтв" Кропивницької 

міської ради Кіровоградської області", керівник - Таран Альона Олегівна 

Денис Єфіменко, представник команди “Fiesta junior” комунального 

закладу "Навчально-виховне об'єднання № 32 "Спеціалізована загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр "Школа мистецтв" Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області", керівник - Таран Альона Олегівна 



Браліна Марина, представниця команди “M&M’s” навчально-виховного 

комплексу "Олександрійський колегіум - спеціалізована школа" 

Олександрійської міської ради, керівник - Вожлакова Ольга Сергіївна  

Артеменко Мирослава, представниця команди “Freedom” Конотопської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Конотопської міської ради Сумської 

області, керівник - Заїка Олег Славович  

Рязанцева Вікторія, представниця команди “Freedom” Конотопської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Конотопської міської ради Сумської 

області, керівник - Заїка Олег Славович  

Гірник Софія, представниця команди "Млади сьрдца" Вільшанського 

центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, керівник - 

Каленик Людмила Андріївна  

Нікіта Барзіков, представник команди "Млади сьрдца" Вільшанського 

центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, керівник - 

Каленик Людмила Андріївна  

Олександра Клименко,  представниця команди "Млади сьрдца" 

Вільшанського центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, 

керівник - Каленик Людмила Андріївна  

Сілівко Анна,   представниця команди "Млади сьрдца" 

Вільшанського центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, 

керівник - Каленик Людмила Андріївна  

Лісовий Владислав, представник команди євроклубу “Нове покоління” 

Голованівського будинку творчості дитячої та юнацької творчості 

Голованівської селищної ради Кіровоградської області, керівник – Іщак 

Олександра Анатоліївна 

Покотілова Таїсія, представниця команди євроклубу “Нове покоління” 

Голованівського будинку творчості дитячої та юнацької творчості 

Голованівської селищної ради Кіровоградської області, керівник - Іщак 

Олександра Анатоліївна 

Робу Анастасія, представниця команди євроклубу “Нове покоління” 

Голованівського будинку творчості дитячої та юнацької творчості 

Голованівської селищної ради Кіровоградської області, керівник - Іщак 

Олександра Анатоліївна 

Руда Дарія, представниця команди євроклубу “Нове покоління” 

Голованівського будинку Голованівський Будинок творчості дитячої та 

юнацької творчості Голованівської селищної ради Кіровоградської області, 

керівник - Іщак Олександра Анатоліївна 

Купріян Тетяна, представниця команди “Паляниця” комунального закладу 

"Боківський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Гурівської 

сільської ради" Кіровоградської області, керівник – Комишан Юлія Вікторівна 

Герб Сергій, представник команди “Юні європеці” Назарівської 

загальноосвітньої філії Карлівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Соколівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської 

області, керівник - Пастушенко Марія Олексіївна 

Усенко Петро, представник команди  “Юні патріоти” комунального закладу 

освіти "Середня загальноосвітня школа № 52" Дніпровської міської ради, 

керівник - Чепурко Олена Міхайлівна. 
 



IV місце 

Тимченко Анна, представниця команди “M&M’s” навчально-виховного 

комплексу "Олександрійський колегіум - спеціалізована школа" 

Олександрійської міської ради, керівник - Вожлакова Ольга Сергіївна  

Волков Кирило, представник команди “Паляниця” комунального закладу 

"Боківський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Гурівської 

сільської ради" Кіровоградської області, керівник - Комишан Юлія Вікторівна 

Жуган Іван, представник команди євроклубу “Промінь Європи” 

Балахівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, філія Новостародубської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської селищної ради 

Олександрійського району Кіровоградської області,  керівник - Узлова 

Людмила Альфредівна 

Яцишин Сергій, представник команди "Характерники" гімназії № 5 

Шепетівської міської ради Хмельницької області, керівник - Томашкевич Ольга 

Петрівна 

Півень Катерина, представниця команди "Характерники" гімназії 

Шепетівської міської ради Хмельницької області, керівник - Томашкевич Ольга 

Петрівна 

 

V місце 

Ніжніченко Дмитро,  представник команди “M&M’s” навчально-

виховного комплексу "Олександрійський колегіум - спеціалізована школа" 

Олександрійської міської ради, керівник - Вожлакова Ольга Сергіївна  

Незіроска Таїсія,  представниця команди “M&M’s” навчально-виховного 

комплексу "Олександрійський колегіум - спеціалізована школа" 

Олександрійської міської ради, керівник - Вожлакова Ольга Сергіївна  

Таранець Іван,  представниця команди “M&M’s” навчально-виховного 

комплексу "Олександрійський колегіум - спеціалізована школа" 

Олександрійської міської ради, керівник - Вожлакова Ольга Сергіївна  

Байзо Артем, представник команди євроклубу “Промінь Європи” 

Балахівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, філія Новостародубської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської селищної ради 

Олександрійського району Кіровоградської області,  керівник - Узлова 

Людмила Альфредівна 

Голубнік Софія,  представниця команди євроклубу “Промінь Європи” 

Балахівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, філія Новостародубської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської селищної ради 

Олександрійського району Кіровоградської області,  керівник - Узлова 

Людмила Альфредівна 

Долбня Анжеліка,  представниця команди “Успіх” Славутського навчально-

виховного комплексу "Спеціалізована школа І - ІІІ ступенів, ліцей "Успіх" 

Славутської міської ради Хмельницької област, керівник - Чапайло Олена 

Дмитрівна 

Афанасьєв Тимур, представник команди  “Юні патріоти” комунального 

закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 52" Дніпровської міської 

ради, керівник - Чепурко Олена Міхайлівна.  



Додаток 2 

до наказу директора 

Кіровоградського обласного 

ЦДЮТ 

від 23 травня 2022 р. № 54 
 
 

Учасники 

ІІ Всеукраїнського творчого фестивалю до Дня Європи «Єврофест - 2022» 

Конкурс постерів «Європейське Майбутнє України» 

Аберніхін Артем, вихованець гуртка «Основи програмування «LOGO» 

Комунального закладу «Станція юних техніків» Кам’янської міської ради, 

керівник – Колеснік Вікторія Олександрівна; 

Яржинов Ален, вихованець гуртка «Анімація» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Дніпропетровський обласний дитячо-

юнацький кіноцентр «Веснянка» Дніпропетровської обласної ради», керівник – 

Павловець Людмила Володимирівна; 

Жищінська Анна, вихованка гуртка «Валяння вовни» Хмельницького 

палацу творчості дітей та юнацтва, керівник – Ксьонзик Наталія Василівна;  

Асмолова Анастасія, здобувачка освіти Комунального закладу 

«Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2», керівник – 

Раєвська Тетяна Іванівна; 

Бадран Ахмед-Карім, вихованець гуртка  «Українці» Нововолинського 

ліцею № 3 Нововолинської міської ради Волинської області, керівник  – Баглай 

Олена Миколаївна; 

Бацура Діана, вихованка гуртка «Барви Поділля» Новоушицького будинку 

дитячої творчості, керівник – Голосняк Світлана Анатоліївна 

Бевзюк Владислав, здобувач освіти Навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована школа», керівник – Волошина 

Вікторія Миколаївна; 

Безвербна Аделіна, вихованка Народної студії образотворчого мистецтва 

Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та 

юнацтва Київщини», керівник – Синякевич Ірина Валентинівна; 

Боговід Євгенія, вихованка гуртка «Веселий пензлик» Річицького ліцею 

Забродівської сільської ради, керівник – Супрунюк Інна Степанівна; 

Бойчук Ірина, вихованка гуртка образотворчого мистецтва «Барви» 

закладу позашкільної освіти «Ковельський Палац учнівської молоді імені Івана 

Франка», керівник – Шаварська Іванна Степанівна; 

Бондар Анастасія, здобувачка освіти Великокостромського ліцею 

Зеленодольської міської ради Криворізького району Дніпропетровської області, 

керівник – Магда Тетяна Вікторівна; 

Бондаренко Анастасія, здобувачка освіти Криворізького Центрально-

міського ліцею Криворізької міської ради, керівник – Шкляр Оксана Богданівна; 

Бондаренко Тіна, здобувачка освіти Комунального закладу освіти  

«Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 9 з поглибленим вивченням 

англійської мови» Дніпровської міської ради, керівник – Кіба Анжела 

Леонідівна; 



Бояр Марина, вихованка гуртка «Ми – європейці!» Новгородківського 

навчально-виховного комплексу імені заслуженого вчителя України 

П.Ф. Козуля «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 

заклад» Новгородківської селищної ради Кіровоградської області, керівник – 

Куріленко Ніна Іванівна; 

Бричка Анна, здобувачка освіти Комунального закладу «Димитровське 

навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Устинівської селищної ради», керівник – Григор Оксана Геннадіївна; 

Бубенок Марія, вихованка Зразкового художнього колективу «Народна 

художня творчість» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, керівник 

– Костенко Тетяна Михайлівна; 

Бурніс Вікторія, вихованка гуртка декоративно-ужиткового мистецтва 

«Фіто-стиль-дизайн» комунального позашкільного навчального закладу «Центр 

художньо-естетичної творчості дітей та юнацтва «Орфей» Криворізької міської 

ради, керівник – Мороз Анна Василівна; 

Верба Вікторія, вихованка Комунального закладу «Онуфріївський центр 

дитячої та юнацької творчості» Онуфріївської селищної ради, керівник – 

Артишук Віта Анатоліївна; 

Верхола Богдана, вихованка Студії образотворчого мистецтва гуртка 

«Чарівний пензлик» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, керівник 

–  Гайдашевська Леся Василівна; 

Войшель Валерія, вихованка масової інформаційної групи «МІГ» 

Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 117 Криворізької міської 

ради Дніпропетровської області, керівник – Колісник Світлана Валентинівна; 

Воляник Анастасія, здобувачка освіти Закладу загальної середньої освіти 

Перемильського ліцею Берестечківської міської ради, керівник – Коцюба Лариса 

Олексіївна; 

Гамаюнова Ганна, вихованка творчого об’єднання «Палітра» міського 

комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої творчості 

«Надія» міста Першотравенська», керівник – Захваткіна Катерина Олексіївна; 

Герасименко Вікторія, вихованка гуртка «Громадянин XXI століття» 

Кам’янець-Подільської школи І-Ш ступенів № 10 Хмельницької області, 

керівник – Желізник Аліна Віталіїївна; 

Глинська Світлана, здобувачка освіти Комунального закладу освіти 

«Середня загальноосвітня школа № 52» Дніпровської міської ради, керівник – 

Демченко Олександра Євгенівна; 

Горбунова Катерина, здобувачка освіти Криворізької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 50 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

керівник – Небилиця Марія Олександрівна; 

Гребінь Вікторія, вихованка гуртка «Нове покоління» Гімназії № 4 ім. Валі 

Котика Шепетівської міської ради, керівник – Сарахман Вікторія Олександрівна; 

Гречко Данііл, здобувач освіти Орлівщинського ліцею Піщанської 

сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, керівник – 

Резниченко Анастася Сергіївна; 

Гусєва Діана, здобувачка освіти Криворізької гімназії № 51 Криворізької 

міської ради, керівник – Стецишин Юрій Любомирович; 



Гуцулюк Олена, вихованка гуртка «Прикладна графіка» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Палац дитячої та юнацької творчості 

Центрально-Міського району» Криворізької міської ради, керівник – Бурачонок 

Наталя Володимирівна; 

Демченко Нікіта, здобувач освіти Комунального закладу «Нікопольська 

середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2», керівник – Раєвська Тетяна 

Іванівна; 

Дєєва Венера, здобувачка освіти Комунального закладу «Нікопольська 

середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2», керівник – Раєвська Тетяна 

Іванівна; 

Діброва Анастасія, вихованка Творчого об’єднання «Палітра» Міського 

комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої творчості 

«Надія» міста Першотравенська», керівник – Захваткіна Катерина Олексіївна; 

Доморацька Злата, вихованка Творчого об’єднання «Палітра» Міського 

комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої творчості 

«Надія» міста Першотравенська» керівник – Захваткіна Катерина Олексіївна; 

Дьоміна Діана, вихованка євроклубу «Євро-UA» Новомиргородського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Новомиргородської міської ради 

Кіровоградської області, керівник – Калашник Олена Миколаївна; 

Дьошина Вікторія, вихованка євроклубу «Крок назустріч» Кам’янець-

Подільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Кам’янець-Подільської 

міської ради, керівник – Горобець Інна Сергіївна; 

Дядина Олександра, вихованка гуртка «Юні дизайнери» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

«Терноцвіт» Криворізької міської ради, керівник – Трошина Юлія Юріївна; 

Вихованці євроклубу «Кліо» Комунального закладу «Онуфріївський центр 

дитячої та юнацької творчості» Онуфріївської селищної ради Олександрійського 

району Кіровоградської області, керівник – Салагіна Галина Іванівна; 

Єлисаветська Мирослава, вихованка гуртка декоративно-ужиткового 

мистецтва «Фіто-стиль-дизайн» Комунального позашкільного навчального 

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

Криворізької міської ради, керівник – Мороз Анна Василівна; 

Єлісєєв Богдан, здобувач освіти Володимирівської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів, філії Ганнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області, 

керівник – Давлєтшина Євгенія Сергіївна; 

Єрьоменко Поліна, здобувачка освіти Кислянського ліцею Зайцівької 

сільської ради Синельниківського району Дніпропетровської області, керівник – 

Забара Олена Олександрівна; 

Задорожняк Дарина, вихованка євроклубу «СКІФ» Комунального закладу 

«Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22», керівник –

Черновол Ігор Віталійович; 

Засіменко Карина, вихованка гуртка «Історичне краєзнавство» 

Комунального закладу «Станція юних техніків Кіровоградської міської ради», 

керівник – Гейко Сергій Володимирович; 



Затямін Єгор, вихованець гуртка «Основи програмування «LOGO» 

Комунального закладу «Станція юних техніків» Кам’янської міської ради, 

керівник –  Колеснік Вікторія Олександрівна;  

Іванісік Валерія, здобувачка освіти Комунального закладу «Нікопольська 

середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2», керівник – Раєвська Тетяна 

Іванівна;  

Іванов Іван, здобувач освіти Криворізького навчально-виховного 

комплексу № 35 «Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – багатопрофільний 

ліцей «Імпульс» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівник 

– Шелест Валентина Лукінівна; 

Іванова Аліна, здобувачка освіти Криворізької загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 60 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівник 

–  Каральова Марина Валеріївна; 

Казбан Єгор, вихованець гуртка самоврядування «Лідери» Комунального 

закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю, керівник – Скорик Валентина Миколаївна; 

Карита Анна, вихованка гуртка «Майстерня філіграні» Хмельницького  

палацу творчості дітей та юнацтва, керівник – Назарук Сергій Валерійович; 

Кацюк Антоніна, вихованка гуртка образотворчого мистецтва «Барви» 

Закладу позашкільної освіти «Ковельський Палац учнівської молоді імені Івана 

Франка», керівник – Шаварська Іванна Степанівна; 

Кірієнко Вікторія, здобувачка освіти Комунального закладу освіти 

«Середня загальноосвітня школа № 52» Дніпровської міської ради, керівник – 

Демченко Олександра Євгенівна; 

Клименко Богдан, вихованець гуртка «Ерудит» Центру позашкільної 

освіти Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району, керівник – 

Клименко Лілія Борисівна; 

Бойчук Вікторія, вихованка гуртка «Мальви» Комунального закладу 

«Кам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Софіївської селищної ради 

Софіївського району Дніпропетровської області, керівник – Коваленко Альона 

Юріївна; 

Коваленко Анна, вихованка гуртка «Мальви» Комунального закладу 

«Кам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Софіївської селищної ради 

Софіївського району Дніпропетровської області, керівник – Коваленко Альона 

Юріївна; 

Коваленко Олександра, вихованка Зразкового художнього 

хореографічного гуртка «Самоцвіти» Старокостянтинівського міського центру 

дитячої та юнацької творчості, керівник – Сукач Оксана Олексіївна; 

здобувачі освіти Баговицького ліцею (зі структурними підрозділами 

гімназія та початкова школа) Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради 

Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, керівник – Підлісний 

Сергій Павлович;  

Колесник Діана, здобувачка освіти Криворізької гімназії № 51 

Криворізької міської ради, керівник – Стецишин Юрій Любомирович; 

команда «Мрія» Вершино-Кам’янської філії комунального закладу 

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



ступенів – дошкільний навчальний заклад», керівник –  Лук’янчук Світлана 

Євгеніївна; 

команда «Стійкі» Парламенту дітей Петрівської територіальної громади 

Комунального закладу «Петрівський центр дитячої та юнацької творчості» 

Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області, 

керівник – Дементьєва Наталія Василівна; 

команда «Юний патріот» Новгородківської філії комунального закладу 

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

ступенів – дошкільний навчальний заклад», керівник – Ковальова Валентина 

Миколаївна; 

Кондор Любов, здобувачка освіти Орлівщинського ліцею Піщанської 

сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, керівник – 

Резниченко Анастасія Сергіївна; 

Коновалова Яна, вихованка євроклубу «Співдружність» Комунального 

Закладу «Середня загальноосвітня школа № 9 м. Покров Дніпропетровської 

області», керівник – Галаніна Лариса Олегівна; 

Коратач Ангеліна, вихованка Зразкового художнього хореографічного 

гуртка «Самоцвіти» Старокостянтинівського міського центру дитячої та 

юнацької творчості, керівник – Сукач Оксана Олексіївна; 

Коробка Олексій, вихованець гуртка «ЮККА» Комунального закладу 

«Ганнівський академічний ліцей – центр позашкільної освіти» Ганнівської 

сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області, керівник – 

Катеринюк Ірина Пилипівна; 

Королюк Софія, вихованка Студії образотворчого мистецтва, гуртка 

«Чарівний пензлик» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, керівник 

– Гайдашевська Леся Василівна; 

Котляр Самір, здобувач освіти Державного навчального закладу 

«Професійно- технічне училище № 40 м. Новоукраїнка», керівник – Іщенко 

Надія Петрівна; 

Кочуренкова Катерина, здобувачка освіти Нетішинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 Нетішинської міської ради Хмельницької області, 

керівник – Гусар Ольга Василівна; 

Кошарова Єлизавета, здобувачка освіти Криворізької гімназії № 29 

Криворізької міської ради, керівник – Кущій Світлана Семенівна; 

Кравченко Катерина, здобувачка освіти Криворізької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. № 110 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

керівник – Погонець Лариса Михайлівна; 

Кравченко Світлана, вихованка гуртка з акторської майстерності «Артист-

студія» Вознесенського міського Центру дитячої та юнацької творчості, керівник 

– Рахуба Надія Борисівна; 

Кримчук Олександр, вихованець гуртка «Козачок» Івашковецького 

Закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Шаргородської міської ради, 

керівник – Іщенко Галина Іванівна; 

Кузнєцова Неллі, вихованка Комунального закладу Сумської обласної 

ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, 

керівник – Скорик Валентина Миколаївна; 



Кузьменко Софія, вихованка гуртка декоративно-ужиткового мистецтва 

«Фіто-стиль-дизайн» Комунального позашкільного навчального закладу «Центр 

художньо-естетичної творчості дітей та юнацтва «Орфей» Криворізької міської 

ради, керівник –  Мороз Анна Василівна; 

Кулєшова Анастасія, вихованка гуртка «Фотоаматор» Комунального 

закладу «Петрівський центр дитячої та юнацької творчості» Петрівської 

селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області, керівник – 

Стець Катерина Дмитрівна;  

Кундік Анна, вихованка євроклубу «Eurolight» відокремленого 

структурного підрозділу «Любешівський технічний фаховий коледж Луцького 

національного технічного університету», керівник – Невірець Оксана 

Володимирівна;  

Куренна Софія, вихованка гуртка «Юні художники» Жовківського центру 

дитячої та юнацької творчості, керівник – Брухаль Ірина Володимирівна; 

Ланевська Валерія, здобувачка освіти Закладу загальної середньої освіти 

Перемильського ліцею Берестечківської міської ради Волинської області, 

керівник – Коцюба Лариса Олексіївна; 

Лебедєва Аксенія, здобувачка освіти Криворізької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 12 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

керівник – Мельницька Тетяна Олегівна; 

Лебідь Нікіта, вихованець гуртка «Майстерня умілих рук» Гімназії № 5 

Шепетівської міської ради Хмельницької області, керівник – Томашкевич Ольга 

Петрівна; 

Липка Адріана, здобувачка освіти Вищого професійного училища № 25 

м.Хмельницького, керівник – Тарасюк Іванна Іванівна; 

Лисенко Михайло, вихованець гуртка «Етно-арт» Комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області», керівник – Добровольська Валентина Яківна; 

Максімко Даша, здобувачка освіти Криворізької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 1 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівник 

–Легецька Оксана Вікторівна; 

Малахова Анжела, вихованка гуртка «З умінням і фантазією» 

Комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної 

освіти та роботи з талановитою молоддю, керівник – Москаленко Наталія 

Анатоліївна; 

Мартинюк Роман, здобувач освіти Навчально-виховного комплексу 

«Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня, 

гімназія» м.Славути Хмельницької області, керівник – Сахман Тетьяна 

Вікторівна; 

Марчук Аполлінарія, вихованка гуртка «Майбутні Європейці» Гімназії                

№ 2 м. Хмельницького, керівник – Маруняк Вікторія Олександрівна; 

Мар’янич Наталія, вихованка Зразкового художнього колективу «Народна 

художня творчість» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, керівник 

– Костенко Тетяна Михайлівна; 



Маховикова Олександра, вихованка масової інформаційної групи «МІГ» 

Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 117 Криворізької міської 

ради Дніпропетровської області, керівник – Колісник Світлана Валентинівна; 

Мацібора Надія, вихованка гуртка «Соняшник» Будинку дитячої та 

юнацької творчості опорного закладу освіти «Новоархангельський заклад 

загальної середньої освіти I-III ступенів» Новоархангельської селищної ради 

Голованівського району Кіровоградської області, керівник – Лагодієнко 

Світлана Олександрівна; 

Білик Ірина, здобувачка освіти Комунального закладу «Вінницький ліцей 

№ 4 ім. Д.І. Менделєєва», керівник – Теплякова Світлана Юріївна; 

Мельник Аліна, здобувачка освіти Комунального закладу «Вінницький 

ліцей № 4 ім. Д.І. Менделєєва», керівник – Теплякова Світлана Юріївна; 

Мельник Валерія, вихованка  гуртка образотворчого мистецтва «Творча 

майстерня» закладу позашкільної освіти «Ковельський Палац учнівської молоді 

імені Івана Франка», керівник – Онофрійчук Наталія Василівна; 

Мережко Марія, вихованка колективу «Червона калина» Митрофанівської 

філії Комунального Закладу «Новгородківський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Новгородківської селищної ради» Кіровоградської області, керівник – Ягоденко 

Любов Анатоліївна; 

Мироненко Артур, вихованець колективу дитячого гімназійного 

об’єднання «Мрія» Криворізької гімназії № 91 Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, керівник – Верзан Олексій Дмитрович; 

Мирошниченко Євгеній, вихованець предметного гуртка «МАНДРІВКА 

ПО ЄВРОПІ» Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Апостолівський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів», 

керівник – Отирко Олександр Петрович; 

Мисюкевич Кира, здобувач освіти Спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 14 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, 

керівник – Верещак Світлана Петрівна; 

Мінчик Дмитро, вихованець гуртка «КВАНТ» Комунального закладу 

«Ганнівський академічний ліцей – центр позашкільної освіти» Ганнівської 

сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області, керівник – 

Мінчик Ірина Вікторівна; 

Моторна Маргарита, вихованка дитячо-юнацького центру «Зорецвіт» 

Комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 – дошкільний 

навчальний заклад-дитячий юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області, керівник – Козак Наталія Володимирівна 

Музичук Сергій, здобувач освіти Комунального закладу «Вінницький 

ліцей № 4 ім. Д.І. Менделєєва», керівник – Теплякова Світлана Юріївна;  

Назарук Анна, вихованка Зразкового художнього колективу «Юний 

художник» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, керівник – 

Назарук Ірина Миколаївна; 

Ніколайчук Поліна, здобувачка освіти Криворізької гімназії № 101 

Криворізької міської ради, керівник – Гусєва-Ніколаєва Тетяна Анатоліївна; 



Новенко Ольга, здобувачка освіти Криворізького навчально-виховного 

комплексу № 35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – багатопрофільний ліцей 

«Імпульс» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівник – 

Кучеренко Олена Вячеславівна; 

Огієнко Поліна, здобувачка освіти Конотопської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 10 Конотопської міської ради Сумської області, керівник – Сівер 

Наталія Миколаївна; 

Окаринська Ангеліна, здобувачка освіти Комунального закладу 

«Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2», керівник – 

Раєвська Тетяна Іванівна; 

Паніна Катерина, вихованка гуртка «Ерудит» Центру позашкільної освіти 

Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району, керівник – 

Клименко Лілія Борисівна; 

Пасько Владислав, вихованець комп’ютерного гуртка Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної освіти «Зміна» 

Криворізької міської ради, керівник – Кисельова Тетяна Василівна; 

Петровська Анастасія, здобувачка освіти Комунального закладу освіти 

«Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 9 з поглибленим вивченням 

англійської мови» Дніпровської міської ради, керівник – Самохвалова Наталія 

Андріївна; 

Плахотнюк Анастасія, вихованка гуртка «Казка» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

«Терноцвіт» Криворізької міської ради, керівник – Лянна Наталія Миколаївна; 

Плужник Максим, вихованець гуртка «Водограй» Центру позашкільної 

освіти Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району, керівник – 

Плужник Тетяна Михайлівна; 

Подгорна Марія, вихованка гуртка «Геометричне моделювання» 

Комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної 

освіти та роботи з талановитою молоддю, керівник – Подгорна Тетяна 

Володимирівна; 

Приймак Марія, здобувачка освіти Воютинського ліцею Торчинської 

селищної ради, керівник – Приймак Руслана Андріївна; 

Ворошило Віталій, вихованець гуртка LEGO-робототехніки Комунального 

закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю, керівники – Южакова Аліна Сергіївна, Южаков 

Євген Євгенович; 

Приходин Денис, вихованець гуртка LEGO-робототехніки Комунального 

закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю, керівники – Южакова Аліна Сергіївна, Южаков 

Євген Євгенович; 

Процюк Анна, вихованка Зразкового художнього колективу гуртка 

«Перлинки» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, керівник – 

Гуменюк Лариса Миколаївна; 

Рекун Катерина, здобувачка освіти Синельниківський ліцей № 5 

Синельниківської міської ради Дніпропетровської області, керівник – 

Ємельянова Світлана Валентинівна; 



Рибалко Вероніка, здобувачка освіти Комунального закладу «Ліцей 

«Науковий» міської ради міста Кропивницького», керівник – Щербина Людмила 

Олександрівна; 

Рубан Анна, здобувачка освіти Комунального закладу «Вінницький ліцей 

№ 4 ім. Д.І. Менделєєва», керівник – Теплякова Світлана Юріївна; 

Савчук Юлія, здобувачка освіти Гораймівського ліцею Колківської 

селищної ради Волинської області, керівник – Кукла Іванна Анатоліївна; 

Сафонова Кіра, вихованка Зразкового художнього колективу «Народна 

художня творчість» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, керівник 

– Костенко Тетяна Михайлівна; 

Сафронова Софія, вихованка гуртка декоративно-ужиткового мистецтва 

«Фіто-стиль-дизайн» Комунального позашкільного навчального закладу «Центр 

художньо-естетичної творчості дітей та юнацтва «Орфей» Криворізької міської 

ради, керівник – Мороз Анна Василівна; 

Скрипник Поліна, здобувачка освіти Криворізькиого Центрально-

Міського ліцею Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівник 

– Ткаченко Олена Володимирівна; 

Слободянюк Дарія, вихованка гуртка «За Україну» Комунального закладу 

«Вінницький ліцей № 4 ім. Д.І. Менделєєва», керівник – Куперштейн Ірина 

Миколаївна; 

Скрипніченко Анастасія, вихованка гуртка «За Україну» Комунального 

закладу «Вінницький ліцей № 4 ім. Д.І. Менделєєва», керівник – Куперштейн 

Ірина Миколаївна; 

Смалюк Андрій, здобувач освіти Гімназії № 5 Шепетівської міської ради 

Хмельницької області, керівник – Смалюк Оксана Олексіївна; 

Смірнова Аліна, вихованка гуртка «Мистецтво краси» Комунального 

закладу «Будинок дитячої творчості» Кетрисанівської сільської ради, керівник – 

Рибачук Маргарита Романівна; 

Сокур Мар’яна, вихованка Олександрійського молодіжного парламенту 

Центру дитячої та юнацької творчості ім. О. Шакала, керівник – Кошель Інна 

Григорівна; 

Стецюк Владислав, вихованець гуртка «МАЙБУТТЯ» Сахкамінської 

гімназії Гуменецької сільської ради Кам’янець-Подільського району 

Хмельницької області, керівник – Заплітна Тетяна Георгіївна; 

Сус Софія, вихованка масової інформаційної групи «МІГ»» Криворізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 117 Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, керівник – Колісник Світлана Валентинівна; 

Суханова Олександра, вихованка Студії фотоаматорів Криворізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, керівник – Заблуда Ольга Олександрівна; 

Сушко Руслана, вихованка гуртка «Школа лідера» Комунального закладу 

«Будинок дитячої творчості» Кетрисанівської сільської ради, керівник – 

Слободяник Олена Михайлівна; 

Таран Ірина, вихованка гуртка «Школа лідера» Комунального закладу 

«Будинок дитячої творчості» Кетрисанівської сільської ради, керівник – 

Слободяник Олена Михайлівна; 



Тихонова Софія, вихованка колективу сценічної майстерності 

«Витівники» Білозерського освітньо-культурного центру Білозерської міської 

ради Донецької області, керівник – Афонічева Алла Леонідівна; 

Ткачук Катерина, вихованка Зразкового художнього колективу «Народна 

художня творчість» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, керівник 

– Костенко Тетяна Михайлівна; 

Ткачук Софія, вихованка євроклубу «Сузір’я» Піддубцівського ліцею 

Підгайцівської сільської ради Луцького району Волинської області, керівник – 

Чухілевич Ольга Пилипівна; 

Товпашко Анна, здобувачка освіти Комунального закладу освіти 

«Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 141» Дніпровської міської 

ради, керівник – Кухтенко Анастасія В’ячеславова; 

Трахнова Софія, вихованка євроклубу «Сузір’я» «Нікопольської середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4» Дніпропетровської області, керівник 

– Талибова Наталя Миколаївна; 

Трофімова Богдана, здобувачка освіти Комунального закладу 

«Димитровське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» Устинівської селищної ради, керівник – Григор Оксана Геннадіївна; 

Устимчук Ярослав, здобувач освіти Відокремленого структурного 

підрозділу «Любешівський технічний фаховий коледж Луцького національного 

технічного університету», керівник – Менделюк Тетяна Михайлівна; 

Устінова Владислава, здобувачка освіти Криворізької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 8 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

керівник – Заблуда Ольга Олександрівна; 

Філон Анастасія, здобувачка освіти Ліцею імені Олени Пчілки м.Ковеля 

Волинської області, керівник – Козачук Руслана Іванівна; 

Третяк Софія, вихованка євроклубу «Євроленд» Комунального закладу 

позашкільної освіти «Олександрівський центр дитячої та юнацької творчості» 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області, керівник – Москаленко Інна Миколаївна; 

Хоменко Анна, вихованка євроклубу «Євроленд» Комунального закладу 

позашкільної освіти «Олександрівський центр дитячої та юнацької творчості» 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області, керівник – Москаленко Інна Миколаївна; 

Циганкова Марина, вихованка шкільного самоврядування «Агенти Змін» 

Комунального закладу «Ліцей № 40» Кам’янської міської ради, керівник – Білик 

Юлія Сергіївна; 

Цуцман Дарія, вихованка Зразкового художнього колективу гуртка 

«Перлинки» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, керівник – 

Гуменюк Лариса Миколаївна; 

Чала Вероніка, вихованка гуртка «Волошка» Тарасівської філії 

комунального закладу «Новгородківський навчально-виховний комплекс імені 

заслуженого вчителя України П.Ф. Козуля «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

– дошкільний навчальний заклад» Новгородківської селищної ради 

Кіровоградської області, керівник – Невінчана Олена Сергіївна; 



Чепак Станіслава, вихованка Комунального закладу «Онуфріївський центр 

дитячої та юнацької творчості» Онуфріївської селищної ради, керівник – 

Артишук Віта Анатоліївна; 

Черкасова Дана, вихованка гуртка «Альтаїр» Смолінського ліцею № 2 

(позашкільного навчального закладу) Смолінської селищної ради 

Кіровоградської області, керівник – Подопригора Світлана Павлівна; 

Чупік Марина, вихованка Творчого об’єднання «Палітра» Міського 

комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої творчості 

«Надія» міста Першотравенська», керівник – Захваткіна Катерина Олексіївна; 

Шалін Олександр, здобувач освіти Комунального закладу «Навчально-

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

заклад-позашкільний навчальний заклад) м. Покров Дніпропетровської області», 

керівник – Охота Людмила Іванівна; 

Щепанська Марта, вихованка Зразкового художнього колективу «Юний 

художник» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, керівник – 

Назарук Ірина Миколаївна; 

Юрка Артем, здобувач освіти Конотопської загальноосвітньої школт І-ІІІ 

ступенів № 10 Конотопської міської ради Сумської області, керівник – Шайденко 

Олена Василівна; 

Якимова Валерія, вихованка гуртка «В єдності сила!» Комунального 

закладу навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Великоандрусівської сільської ради 

Світловодського району Кіровоградської області, керівник – Іванютенко Ірина 

Ігорівна; 

Янченко Анна, вихованка гуртка «З умінням і фантазією» Комунального 

закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю, керівник – Москаленко Наталія Анатоліївна; 

Яременко Роман, здобувач освіти Комунального закладу «Вінницький 

ліцей № 4 ім. Д.І. Менделєєва», керівник – Білозор Віта Іванівна; 

Борщова Каміла, здобувачка освіти Комунального закладу освіти «Середня 

загальноосвітня школа № 52» Дніпровської міської ради, керівник – Демченко 

Олександра Євгенівна. 

 

Конкурс світлин «Європа – наш спільний дім» 

 

Адамський Давид, вихованець гуртка «Непереможні» Марганецької 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням англійської 

мови Марганецької міської ради Дніпропетровської області, керівник – 

Мамонтова Наталя Володимирівна; 

Алєксєєнко Ростислав, вихованець гуртка «Дипломат» Нігинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Гуменецької сільської ради Кам'янець-

Подільського району Хмельницької області, керівник – Григорчук Ліана 

Миколаївна; 

Андрущенко Ростислав, здобувач освіти Комунального закладу 

«Димитровське навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» Устинівської селищної ради», керівник – Григор Оксана Геннадіївна; 



Анішкін Сергій, здобувач освіти Комунального закладу «Академічний 

ліцей № 15» Кам’янської міської ради, керівник – Кобзева Алла Іванівна; 

Астахова Єлизавета, вихованка гуртка «Колегіанти» Комунального 

закладу «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І 

ступеня – колегіум № 16» Кам’янської міської ради, керівник – Можлянська 

Ірина Геннадіївна 

Бабенко Анастасія, здобувачка освіти Комунального закладу 

«Академічний ліцей № 15» Кам’янської міської ради, керівник – Мосійчук Дар’я 

Миколаївна; 

Бабенко Крістіна, здобувачка освіти Комунального закладу «Навчально-

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

заклад – позашкільний навчальний заклад) м. Покров Дніпропетровської області, 

керівник – Кирпа Тетяна Олександрівна; 

Байбуз Златослава, вихованка євроклубу «Співдружність» Комунального 

закладу «Середня загальноосвітня школа № 9 м. Покров Дніпропетровської 

області», керівник – Галаніна Лариса Олегівна; 

Байда Вероніка, здобувачка освіти Криворізької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 108 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

керівник – Сальнікова Наталія Віталіївна; 

Бараннік Ярослав, вихованець гуртка гурток «Образотворче мистецтво» 

Комунального закладу «Центр профільного навчання та дитячої творчості» 

Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, керівник – Селезньова 

Катерина Радиславівна; 

Белоусова Альона, вихованка колективу повітряної гімнастики «Fly» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацький центр 

«Штурм» Дніпровської міської ради, керівник – Чадаєва Алла Володимирівна; 

Березніков Дмитро, вихованець євроклубу «Європейські горизонти» 

Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 68 Криворізької міської 

ради Дніпропетровської області, керівник – Мановицька Яна Валеріївна; 

Бессоліцина Аріелла, здобувачка освіти Комунального закладу 

«Академічна гімназія Кропивницької міської ради», керівник – Богданова 

Світлана Вікторівна; 

Бицюк Данило, здобувач освіти Криворізької гімназії № 13 Криворізької міської 

ради, керівник – Нікольська Тетяна Олександрівна; 

Білявський Єгор, вихованець гуртка «Образотворче мистецтво» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості «Гармонія» Криворізької міської ради, керівник – Злиднєва Надія 

Василівна; 

Білявцев Володимир, здобувач освіти Комунального закладу освіти 

«Середня загальноосвітня школа» № 52 Дніпровської міської ради, керівник – 

Олефіренко Олеся Сергіївна; 

Бобко Крістіна, вихованка підрозділу «Штурм-Калинова» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацький центр «Штурм» 

Дніпровської міської ради, керівник – Смирнова Вікторія Вікторівна; 

Богобояща Леся, вихованка студії паперової пластики «Папірус» Будинку 

творчості дітей та юнацтва м. Українська Донецької області, керівник – 

Немченко Антоніна Олексіївна; 



Бондаренко Гліб, здобувач освіти Комунальної установи Сумської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, керівник 

– Блужан Тетяна Валеріївна; 

Борисенко Ірина, здобувачка освіти Назарівської загальноосвітньої філії 

Карлівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Соколівської 

сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області, керівник – 

Пастушенко Марія Олексіївна; 

Ботвіннікова Арина, вихованка журналістського гуртка «Гімн+Аз і Я» 

Комунального закладу освіти «Криворізька Тернівська гімназія» Криворізької 

міської ради Дніпропетровської області, керівник – Дорошенко Лілія 

Володимирівна; 

Брильов Данило, здобувач освіти Комунального закладу освіти «Середня 

загальноосвітня школа № 123» Дніпровської міської ради, керівник – Полішко 

Наталія Олександрівна; 

Буряк Катерина, вихованка гуртка «Фартух» Криворізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 108 Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області; 

Василевський Ілля, здобувач освіти Комунального закладу «Академічний 

ліцей № 15» Кам’янської міської ради, керівник – Мосійчук Дар’я Миколаївна; 

Василенко Поліна, здобувачка освіти Комунального закладу 

«Академічний ліцей № 15» Кам’янської міської ради, керівник – Гречко Вікторія 

Євгенівна; 

Видай Карина, здобувачка освіти загальноосвітньої школи I-II ступенів           

№ 4 Мирноградської міської ради, керівник – Климентова Юлія Сергіївна; 

Висоцька Софія, вихованка гуртка «Фотоаматор» Комунального закладу 

«Петрівський центр дитячої та юнацької творчості» Петрівської селищної ради 

Олександрійського району Кіровоградської області, керівник – Стець Катерина 

Дмитрівна; 

Горбаткова Вікторія, вихованка гуртка «Фантазія» Кам'янець-

Подільського центру дитячої та юнацької творчості, керівник – Лук’янова Аліна 

Іванівна; 

Вінник Євгеній, вихованець гуртка «Вільненські патріоти» Вільненського 

ліцею Губиниської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської 

області, керівник – Дика Світлана Миколаївна; 

Володін Максим, здобувач освіти Комунального заклад освіти «Середня 

загальноосвітня школа» № 52 Дніпровської міської ради, керівник – Олефіренко 

Олеся Сергіївна; 

Вороненко Олександр, здобувач освіти Криворізької гімназії № 36 

Криворізької міської ради, керівник – Вороненко Анастасія Олександрівна; 

Геворкян Самвел, вихованець гуртка декоративного мистецтва 

Комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», керівник – Тарасенко 

Світлана Анатоліївна; 

Говенько Віолета, вихованка євроклубу «Сузір’я» Комунального закладу 

«Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4», керівник –  

Талибова Наталя Миколаївна; 



Голоднова Софія, здобувачка освіти Криворізького Центрально-Міського 

ліцею Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівник – Падалка 

Анастасія Григорівна; 

Голуб Макар, здобувач освіти Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 108 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівник – 

Статівка Оксана Сергіївна; 

Гончар Крістіна, здобувачка освіти Великосеверинівського ліцею 

Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району, керівник – 

Сущенко Володимир Володимирович; 

Гончаренко Ярослава, вихованка гуртка «Євроленд» Комунального 

закладу позашкільної освіти «Олександрівський центр дитячої та юнацької 

творчості» Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області, керівник – Москаленко Інна Миколаївна; 

Гончарук Аміна, здобувачка освіти Комунального закладу освіти 

«Інгулецький ліцей» Дніпропетровської обласної ради», керівник – Рой Катерина 

Олексіївна; 

Горбань Софія, здобувачка освіти Комунального закладу освіти «Середня 

загальноосвітня школа № 52» Дніпровської міської ради, керівник – Олефіренко 

Олеся Сергіївна; 

Горблянський Андрій, вихованець гуртка «ProFoto» Комунального закладу 

Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю, керівник – Причиненко Юлія Володимирівна; 

Гордієнко Марія, вихованка «Народного художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва «Жар-птиця» Будинку творчості дітей та юнацтва 

Мирноградської міської ради, керівник – Горбунова Тетяна Олексіївна; 

Гошта Матвій, вихованець гуртка «Юні екскурсоводи» Комунального 

закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю, керівник – Кучмиста Юлія Миколаївна; 

Грамотна Серафіма, вихованка телерадіостудії «Зміна» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної освіти «Зміна» 

Криворізької міської ради, керівник – Охрімчук Наталія Володимирівна; 

Грязнова Єлизавета, вихованка євроклубу «Кліо» Комунального закладу 

«Онуфріївський центр дитячої та юнацької творчості» Онуфріївської селищної 

ради Олександрійського району Кіровоградської області, керівник –  Салангіна 

Галина Іванівна; 

Гуменюк Дарина, вихованка Зразкового художнього колективу гуртка 

«Перлинки» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, керівник – 

Гуменюк Лариса Миколаївна; 

Данилюк Катерина, вихованка Зразкової драматичної студії «Літорост» 

Комунального закладу «Центр музично-естетичної освіти школярів» 

Берестечківської міської ради, керівник – Данилюк Оксана Анатоліївна; 

Даскал Костянтин, вихованець колективу «Червона калина» 

Митрофанівської філії Комунального закладу «Новгородківський навчально-

виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Новгородківської селищної ради Кіровоградської області, 

керівник – Рябуха Жанна Гарніківна; 



Дедерко Кіра, здобувачка освіти Конотопської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 10 Конотопської міської ради Сумської області, керівник – 

Ахтимірова Мальвіна Михайлівна; 

Деменкова Єлизавета, здобувачка освіти Навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад – Тернівський ліцей», керівник – 

Козаченко Світлана Яківна; 

Дерябіна Єва, вихованка танцювального колективу «Дзвіночок» 

Комунального закладу «Богодухівський центр дитячої та юнацької творчості» 

Богодухівської міської ради Харківської області, керівник – Курко-Дерябіна 

Алла Володимирівна; 

Диско Анна, вихованка євроклубу «СКІФ» Комунального закладу 

«Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 22», керівник – 

Черновол Ігор Віталійович; 

Дрибас Крістіна, здобувачка освіти Комунального закладу освіти 

«Варварівська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – центр позашкільної 

освіти» Юр’ївської селищної ради, керівник – Заброда Тетяна Андріївна; 

Дьячина Поліна, вихованка Центру творчого розвитку «Вулик» закладу 

позашкільної освіти «Будинок дитячої творчості» Нетішинської міської ради, 

керівник – Стицюк Юрій Олександрович; 

Ерліх Анна, вихованка Народного художнього колективу «Театр моди 

«Дебют» Комунального позашкільного навчального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Зміна» Криворізької міської ради, керівник – Ширшова 

Тетяна Тарасівна; 

Євтушенко Марія, здобувачка освіти Криворізької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 114 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

керівник – Дєрусова Ірина Юріївна; 

Єлисаветська Мирослава, вихованка хореографічного гуртка «Перфект» 

Комунального позашкільного навчальний закладу «Центр художньо-естетичної 

творчості дітей та юнацтва «Орфей» Криворізької міської ради, керівник – 

Хілько Анастасія Володимирівна; 

Єлісєєва Євгенія, здобувачка освіти Комунальної установи Сумської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, керівник 

– Блужан Тетяна Валеріївна;  

Єрешко Марія, здобувачка освіти Комунального закладу «Навчально-

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

заклад-позашкільний навчальний заклад) м.Покров Дніпропетровської області», 

керівник – Охота Людмила Іванівна; 

Єрмакова Анастасія, вихованка гуртка «Юні охоронці природи» 

Комунального закладу «Плетеноташлицький ліцей» Злинської сільської ради, 

керівник – Шабанова Лілія Сергіївна; 

Єрмакова Каміла, вихованка студії паперової пластики «Папірус» Будинку 

творчості дітей та юнацтва м. Українська Донецької області, керівник – 

Немченко Антоніна Олексіївна; 

Єрьоменко Поліна, здобувачка освіти Кислянського ліцею Зайцівської 

сільської ради Синельниківського району Дніпропетровської області, керівник – 

Забара Олена Олександрівна; 



Жабокрицька Христина, вихованка Парламенту дітей 

Великосеверинівської територіальної громади Центру позашкільної освіти 

Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району, керівник – 

Крицька Ярослава Володимирівна; 

Жайворонок Тамара, вихованка гуртка «Цікаве дозвілля» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

«Сузір’я» Криворізької міської ради, керівник – Коробкіна Світлана Сергіївна; 

Жбанко Олексій, здобувач освіти Володимирівської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів, філії Ганнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області, 

керівник – Хомич Людмила Миколаївна; 

Жека Анастасія, вихованка хореографічного колективу «СМАЙЛ» 

Комунального закладу «Інгульське навчально-виховне об'єднання 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Устинівської селищної ради», керівник – 

Довгенко Емілія Костянтинівна; 

Соболєва Марія, вихованка Народного художнього колективу, студії 

естрадного танцю «Ренесанс» Комунального позашкільного навчального 

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

Криворізької міської ради, керівник – Рідош Алла Григорівна; 

Добрик Мілана, вихованка Народного художнього колективу, студії 

естрадного танцю «Ренесанс» Комунального позашкільного навчального 

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

Криворізької міської ради, керівник – Рідош Алла Григорівна; 

Жекалова Тіна, вихованка Народного художнього колективу, студії 

естрадного танцю «Ренесанс» Комунального позашкільного навчального 

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

Криворізької міської ради, керівник – Рідош Алла Григорівна; 

Жиган Віолєтта, здобувачка освіти Злинської філії Комунального закладу 

«Злинський ліцей» Злинської сільської ради, керівник – Ковальова Людмила 

Іванівна; 

Журба Анастасія, здобувачка освіти Комунального закладу освіти 

«Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 9 з поглибленим вивченням 

англійської мови» Дніпровської міської ради, керівник – Філіна Ірина 

Миколаївна; 

Заєзжай Валентина, вихованка гуртка «Гармонія» Великокостромського 

ліцею Зеленодольської міської ради Дніпропетровської області, керівник – 

Мельник Тетяна Іванівна; 

Закревський Володимир, здобувач освіти Марганецької спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням англійської мови 

Марганецької міської ради Дніпропетровської області, керівник – Кривощокова 

Марія Іванівна; 

Звездюк Вікторія, вихованка гуртка «Дипломат» Нігинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Гуменецької сільської ради Кам’янець-

Подільського району Хмельницької області, керівник – Катериніна Анна 

Іванівна; 

Зубков Іван, здобувач освіти Першотравенського ліцею № 3 

Першотравенської міської ради, керівник – Лісовенко Олена Вікторівна; 



Зуєнок Максим, вихованець школа «Кікбоксинг-Штурм» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацький центр «Штурм» 

Дніпровської міської ради, керівник – Галоян Артур Камович; 

Іваніцька Марія, вихованка гуртка «Ткацтво» Кам’янець-Подільського 

центру дитячої та юнацької творчості, керівник – Степанюк Юлія Анатоліївна; 

Іванова Діана, вихованка Зразкового театру-студії «Мельпомена» 

Кам’янець-Подільського центру дитячої та юнацької творчості, керівник – 

Суханова Людмила Олександрівна; 

Іващенко Іоанна, здобувачка освіти Криворізької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 108 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

керівник – Статівка Оксана Сергіївна; 

Ільченко  Артем, вихованець колективу «Червона калина» 

Митрофанівської філії Комунального закладу «Новгородківський навчально-

виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Новгородківської селищної ради  Кіровоградської області, 

керівник – Ягоденко Любов Анатоліївна; 

Йовенко Ольга, вихованка гуртка «Іграшка-сувенір» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» 

«Сузір’я» Криворізької міської ради, керівник – Воронько Олена Володимирівна; 

Кавун Назар, здобувач освіти Комунального закладу «Великобалківська 

гімназія Кропивницької міської ради», керівник – Стародубцова Оксана Іванівна; 

Казюлін Михайло, вихованець гуртка «Лідер» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

«Терноцвіт», керівник – Капуста Катерина Володимирівна; 

Калинюк Анна, вихованка гуртка «Україночка» Циківської гімназії (зі 

структурним підрозділом початкова школа) Гуменецької сільської ради 

Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, керівник – Ткачук Олена 

Володимирівна; 

Касаткін Нікіта, здобувач освіти Криворізької гімназії № 101 Криворізької 

міської ради, керівник – Бєлікчі-Капустинська Ірина Анатоліївна; 

Кисельов Єгор, здобувач освіти Криворізького навчально-виховного 

комплексу № 35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – багатопрофільний ліцей 

«Імпульс» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівник – 

Омельченко Євгенія Олександрівна; 

Кібенко Єгор, вихованець гуртка «Сумизнавство» Комунального закладу 

Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю, керівник – Залужна Наталія Сергіївна; 

Кірєєва Антоніна, здобувачка освіти Комунального закладу «Ліцей 

«Надія» Великоандрусівської сільської ради Світловодського району 

Кіровоградської області», керівник – Лащенко Вікторія Сергіївна; 

Кітаєва Поліна, здобувачка освіти Криворізької загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 108 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

керівник – Полозок Олена Володимирівна; 

Клиженко Артем, вихованець Комунального позашкільного навчального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» Криворізької міської 

ради, керівник – Резніченко Наталія Василівна; 



Клименко Софія, вихованка гуртка «Колегіанти» Комунального закладу 

«Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня – 

колегіум № 16» Кам’янської міської ради, керівник – Можлянська Ірина 

Геннадіївна; 

Кліндухова Любов, здобувачка освіти Комунального закладу освіти 

«Варварівська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – центр позашкільної 

освіти» Юр’ївської селищної ради, керівник – Кравченко Анастасія Сергіївна; 

Коваленко Олександра, вихованка Зразкового художнього 

хореографічного  гуртка «Самоцвіти» Старокостянтинівського міського центру 

дитячої та юнацької творчості, керівник  – Сукач Оксана Олексіївна; 

Кожухар Евеліна, вихованка Зразкового художнього лялькового театру-

студії Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області, керівник – Старкова 

Ірина Борисівна; 

Козаринська Поліна, вихованка групи «Акробатика-Штурм» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацький центр 

«Штурм» Дніпровської міської ради, керівник – Жданюк Олександр Вадимович; 

Козаринський Даня, вихованець групи «Акробатика-Штурм» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацький центр 

«Штурм» Дніпровської міської ради, керівник – Жданюк Олександр Вадимович; 

Колісник Ксенія, вихованка Комунального закладу «Онуфріївський центр 

дитячої та юнацької творчості» Онуфріївської селищної ради, керівник –

Артишук Віта Анатоліївна; 

Кологрива Сафіна, вихованка гуртка естрадної пісні Комунального 

закладу «Навчально-виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області», керівник – Бадеха Вікторія Андріївна; 

Коляда Катерина, вихованка гуртка «Лідер» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості «Терноцвіт» 

Криворізької міської ради, керівник – Капуста Катерина Володимирівна; 

«Команда П’ятнадцятої» гуртка «Сузір’я» Кам’янець-Подільської 

загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів № 15 Хмельницької області, керівник – 

Петрова Тетяна Анатоліївна; 

Кондаков Данило, здобувач освіти Комунального закладу 

«Великобалківська гімназія Кропивницької міської ради», керівник – 

Стародубцова Оксана Іванівна; 

Короткий Дмитро, вихованець Комунального закладу Сумської обласної 

ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, 

керівник – Зикова Лілія Іванівна; 

Косов Артем, здобувач освіти Шепетівської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 2 з поглибленим вивченням основ 

економіки і правознавства Хмельницької області, керівник – Перепелиця 

Людмила Василівна; 

Коссова Аріна, здобувачка освіти Марганецької спеціалізованої школи І-

ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням англійської мови Марганецької 

міської ради Дніпропетровської області, керівник – Копійка Олена Анатоліївна 



Коссова Марія, здобувачка освіти Марганецької спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів № 2 з поглибленим вивченням англійської мови Марганецької міської 

ради Дніпропетровської області, керівник –  Єщенко Ірина Федорівна; 

Котович Аліса, вихованка колективу сценічної майстерності «Витівники» 

Білозерського освітньо-культурного центру Білозерської міської ради, керівник 

– Афонічева Алла Леонідівна; 

Кошева Марія, вихованка «Народного художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва «Жар-птиця» Будинку творчості дітей та юнацтва 

Мирноградської міської ради, керівник – Горбунова Тетяна Олексіївна; 

Кошицька Крістіна, здобувачка освіти Злинської філії Комунального 

закладу «Злинський ліцей» Злинської сільської ради, керівник – Ковальова 

Людмила Іванівна; 

Кручак Матвій, вихованець Дитячого юнацького центру «Сузір’я» 

Комунального закладу «Академічна гімназія Кропивницької міської ради», 

керівник – Клюй Ірина Степанівна; 

Кубрак Ганна, вихованка гуртка «Історичне краєзнавство» Комунального 

закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю, керівник – Залужна Наталія Сергіївна; 

Кузніцова Неллі, вихованка гуртка «Мій рідний край» Комунального 

закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю, керівник Мишакова Тетяна Вікторівна; 

Кузьмінський Михайло, вихованець гуртка «Непереможні» Марганецької 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням англійської 

мови Марганецької міської ради Дніпропетровської області, керівник – 

Мамонтова Наталя Володимирівна; 

Кулинич Софія, вихованка гуртка «Дизайн» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Дніпровської 

міської ради, керівник – Вишнякова Наталiя Сергіївна; 

Курмак Орина, вихованка гуртка «Колегіанти» Комунального закладe 

«Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня –  

колегіум № 16» Кам’янської міської ради, керівник – Можлянська Ірина 

Геннадіївна; 

Кучер Дарина, вихованка Театру мод «Адамант» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр художньо-естетичної творчості 

дітей та юнацтва «Орфей» Криворізької міської ради, керівник – Трачук Ксенія 

Олександрівна; 

Кучерук Мар’яна, вихованка Центру творчого розвитку «Вулик» Закладу 

позашкільної освіти «Будинок дитячої творчості», керівник – Стицюк Юрій 

Олександрович; 

Кучма Таїсія, вихованка гуртка «Юні екскурсоводи» Комунального 

закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю, керівник – Сліпченко Тетяна Володимирівна; 

Лазарєва Софія, здобувачка освіти Шепетівського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Хмельницької 

області, керівник – Колесник Олена Сергіївна; 

Лепеха Ольга, вихованка Театру мод «Адамант» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр художньо-естетичної творчості 



дітей та юнацтва «Орфей» Криворізької міської ради, керівник – Трачук Ксенія 

Олександрівна; 

Литвин Богдан, здобувач освіти Криворізької загальноосвітньої школи                   

І-ІІІ ступенів № 108 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

керівник – Полозок Олена Володимирівна; 

Лонська Маргарита, вихованка євроклубу «Кліо» Комунального закладу 

«Онуфріївський центр дитячої та юнацької творчості» Онуфріївської селищної 

ради Олександрійського району Кіровоградської області, керівник – Салангіна 

Галина Іванівна; 

Лужанський Дмитро, здобувач освіти Великосеверинівського ліцею 

Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району, керівник – 

Сущенко Володимир Володимирович; 

Лупандін Марк, здобувач освіти Комунального закладу «Академічна 

гімназія Кіровоградської міської ради», керівник – Богданова Світлана 

Вікторівна; 

Лучко Софія, вихованка гуртка «Юні екскурсоводи» Комунального 

закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю, керівник – Сліпченко Тетяна Володимирівна; 

Лясковська Ельза, вихованка Зразкової театральної студії «Тандем» 

Кам’янець-Подільського центру дитячої та юнацької творчості, керівник – 

Коротенко Галина Вікторівна; 

Мазур Софія, вихованка гуртка «Колегіанти» Комунального закладу 

«Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня – 

колегіум № 16» Кам’янської міської ради, керівник – Можлянська Ірина 

Геннадіївна; 

Максименко Анастасія, вихованка гуртка «Екологічне краєзнавство» 

Комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної 

освіти та роботи з талановитою молоддю, керівник – Ванідовська Юлія 

Анатоліївна; 

Мала Ольга, вихованка «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Школа журналістики» Обласного Будинку художньої творчості Миколаївської 

області, керівник – Василенко Ірина Анатоліївна; 

Маліновський Ілля, вихованець гуртка «Майстерня умілих рук» Гімназії № 

5 Шепетівської міської ради Хмельницької області, керівник – Томашкевич 

Ольга Петрівна; 

Мамонтова Наталя, вихованка гуртка «Непереможні» Марганецької 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням англійської 

мови Марганецької міської ради Дніпропетровської області, керівник – Кучінов 

Тімур Антонович; 

Мартін Лука, вихованець гуртка «Колегіанти» Комунального закладу 

«Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня – 

колегіум № 16» Кам’янської міської ради, керівник – Можлянська Ірина 

Геннадіївна; 

Мартовицька Поліна, здобувачка освіти Комунального закладу 

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

ступенів – дошкільний навчальний заклад» Новгородківської селищної ради 



Кіровоградської області Білозернівська філія», керівник – Кімак Каріна 

Олегівна; 

Медвєдєв Кирило, вихованець Комунального закладу Сумської обласної 

ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, 

керівник – Зикова Лілія Іванівна; 

Мельник Альона, вихованка гуртка «Екологічне краєзнавство» 

Комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної 

освіти та роботи з талановитою молоддю, керівник – Ванідовська Юлія 

Анатоліївна; 

Мельник Андрій, здобувач освіти Гораймівського ліцею Колківської 

селищної ради Волинської області, керівник – Кукла Іванна Анатоліївна; 

Мельник Дмитро, вихованець гуртка декоративного мистецтва 

Комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», керівник – Тарасенко 

Світлана Анатоліївна; 

Мельник Катерина, вихованка гуртка «Екологічне краєзнавство» 

Комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної 

освіти та роботи з талановитою молоддю, керівник – Ванідовська Юлія 

Анатоліївна; 

Мельнік Юлія, вихованка Комунального закладу позашкільної освіти 

«Клуб «Юний авіатор» Криворізької міської ради, керівник – Мельнік Ірина 

Миколаївна; 

Мєдвєдєва Софія, вихованка гуртка «Козацько-лицарський гарт» 

Комунального закладу «Станція юних техніків Кіровоградської міської ради», 

керівник – Гейко Сергій Володимирович; 

Михайленко Діана, здобувачка освіти Криворізького навчально-виховного 

комплексу № 35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – багатопрофільний ліцей 

«Імпульс» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівник – 

Орлик Оксана Миколаївна; 

Міга Станіслав, здобувач освіти Криворізької загальноосвітньої школи                  

І-ІІІ ступенів № 119 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

керівник – Похлеба Юлія Петрівна; 

Мізіна Анна, здобувачка освіти Комунального закладу «Новгородківський 

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

дошкільний навчальний заклад» Новгородківської селищної ради 

Кіровоградської області, керівник – Мізіна Анна Юріївна; 

Горбаткова Мілана, вихованка гуртка «Фантазія» Кам’янець-Подільського 

центру дитячої та юнацької творчості, керівник – Лук’янова Аліна Іванівна; 

Міхновський Віктор, вихованець гуртка «Історичне краєзнавство» 

Комунального закладу «Станція юних техніків Кіровоградської міської ради», 

керівник – Гейко Сергій Володимирович; 

Молокан Євгенія, вихованка гуртка «Робототехніка» Центру позашкільної 

освіти Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району, керівник – 

Клименко Лілія Борисівна; 



Муляр Марта, вихованка Зразкового театру-студії «Мельпомена» 

Кам’янець-Подільського центру дитячої та юнацької творчості, керівник – 

Суханова Людмила Олександрівна; 

Нагорна Анастасія, здобувачка освіти Комунальної установи Сумської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, керівник 

– Блужан Тетяна Валеріївна; 

Назаренко Михайло, вихованець гуртка «Комп`ютерна грамота» 

Комунального закладу «Богодухівський центр дитячої та юнацької творчості» 

Богодухівської міської ради Харківської області, керівник – Соловйова Олена 

Олексіївна; 

Найко Софія, вихованка Зразкового художнього танцювального гурту 

«Арабеск» Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької 

творчості, керівник – Буєва Оксана Володимирівна; 

вихованці Народного художнього колективу ансамблю сучасного танцю 

«Апельсин» Кам’янець-Подільського центру дитячої та юнацької творчості, 

керівник – Пащенко Алла Миколаївна; 

Настасенко Нікіта, вихованець Комунального закладу Сумської обласної 

ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, 

керівник – Зикова Лілія Іванівна; 

Настусенко Ольга, здобувачка освіти Криворізької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 108 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

керівник – Полозок Олена Володимирівна; 

Недихалова Євгенія, здобувачка освіти Комунальної установи Сумської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, керівник 

– Блужан Тетяна Валеріївна; 

Немченко Тімур, вихованець студії паперової пластики «Папірус» Будинку 

творчості дітей та юнацтва м. Українська Донецької області, керівник – 

Немченко Антоніна Олексіївна; 

Несвідомін Нікіта, здобувач освіти Конотопської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 10 Конотопської міської ради Сумської області, керівник – 

Ахтимірова Мальвіна Михайлівна; 

Нестер Владислава, вихованка гуртка «Мрія» Комунального закладу 

«Ярмолинецький Будинок дитячої та юнацької творчості» Ярмолинецької 

селищної ради Хмельницької області, керівник – Граб Тетяна Володимирівна; 

Ницюк Олександр, вихованець фотогуртка «Кадр» Благовіщенського 

центру дитячої та юнацької творчості Благовіщенської міської ради, керівник – 

Коцюруба Ольга Дмитрівна; 

Нікулін Ілля, вихованець студії паперової пластики «Папірус» Будинку 

творчості дітей та юнацтва м. Українська Донецької області, керівник – 

Немченко Антоніна Олексіївна; 

Ніцук Уляна, вихованка гуртка «Калейдоскоп творчості» Комунального 

позашкільного навчального закладу Центру дитячої та юнацької творчості 

«Терноцвіт» Криворізької міської ради, керівник – Ніцук Діана Валеріївна; 

Оліхнович Ірина, вихованка Театру мод «Адамант» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр художньо-естетичної творчості 

дітей та юнацтва «Орфей» Криворізької міської ради, керівник – Трачук Ксенія 

Олександрівна; 



Онисько Каріна, вихованка Комунального закладу «Онуфріївський центр 

дитячої та юнацької творчості» Онуфріївської селищної ради, керівник – 

Артишук Віта Анатоліївна; 

Отрощенко Богдан, вихованець гуртка «Юні екскурсоводи» Комунального 

закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю, керівник – Кучмиста Юлія Миколаївна; 

Ошуркевич Оксана, здобувачка освіти Закладу загальної середньої освіти 

«Перемильський ліцей Берестечківської міської ради Волинської області», 

керівник – Коцюба Лариса Олексіївна; 

Павлюченко Валерія, вихованка гуртка «Екологічне краєзнавство» 

Комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної 

освіти та роботи з талановитою молоддю, керівник – Ванідовська Юлія 

Анатоліївна; 

Панова Софія, здобувачка освіти Криворізької гімназії № 101 Криворізької 

міської ради, керівник – Нагорна Оксана Дмитрівна; 

Пасло Матвій, здобувач освіти Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 108 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівник – 

Полозок Олена Володимирівна; 

Пащенко Злата, здобувачка освіти Криворізької гімназії № 101 

Криворізької міської ради, керівник – Одношевна Світлана Станіславівна; 

Переясловець Валерія, здобувачка освіти Криворізького навчально-

виховного комплексу № 35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

багатопрофільний ліцей «Імпульс» Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, керівник – Орлик Оксана Миколаївна; 

Петренко Влада, вихованка гуртка «В єдності сила!» Комунального 

закладу навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Великоандрусівської сільської ради 

Кіровоградської області, керівник – Іванютенко Ірина Ігорівна; 

Петренко Ярослав, здобувач освіти Комунального закладу «Середня 

загальноосвітня школа № 9 м. Покров Дніпропетровської області», керівник – 

Галаніна Лариса Олегівна; 

Петріщева Уляна, здобувачка освіти Комунальний заклад «Академічний 

ліцей № 15» Кам’янської міської ради, керівник – Кулинич Тамара Тихінівна 

Півень Катерина, вихованка гуртка «Майстерня умілих рук» Гімназії № 5 

Шепетівської міської ради Хмельницької області, керівник – Томашкевич Ольга 

Петрівна; 

Півоварчук Ганна, вихованка гуртка «Вокальне мистецтво» 

Вознесенського міського центру дитячої та юнацької творчості, керівник – 

Мар'янкіна Любов Іванівна; 

Підкопаєва Дар’я, здобувачка освіти Миколаївського ліцею Губиниської 

селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області, керівник – 

Галата Олена Іванівна; 

Піянка Ніколь, вихованка гуртка образотворчого мистецтва «АRT-

ПРОСТІР» Комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, керівник – Транкова 

Світлана Євгенівна; 



Повх Юстина, вихованка гуртка «Діти України» Закупненського ліцею 

Закупненської селищної ради Кам'янець-Подільського району Хмельницької 

області, керівник – Кухаришена Людмила Станіславівна; 

Полєвода Єлизавета, вихованка гуртка «Колегіанти» Комунального 

закладу «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов                           

І ступеня – колегіум № 16» Кам’янської міської ради, керівник – Можлянська 

Ірина Геннадіївна; 

Полтавцева Поліна, здобувачка освіти Комунальної установи Сумської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, керівник 

– Блужан Тетяна Валеріївна; 

Похилько Юлія, здобувачка освіти Криворізького навчально-виховного 

комплексу № 35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – багатопрофільний ліцей 

«Імпульс» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівник – 

Рудницьких Анна Сергіївна; 

Прохоренко Максим, здобувач освіти Криворізької загальноосвітньої 

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

керівник – Яковенко Марина Анатоліївна; 

Процак Назар, вихованець гуртка «Вокальне мистецтво» Вознесенського 

міського центру дитячої та юнацької творчості, керівник – Мар’янкіна Любов 

Іванівна; 

Прянічнікова Вікторія, здобувачка освіти Комунальної установи Сумської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, керівник 

– Блужан Тетяна Валеріївна; 

Пушкар Ірина, вихованка гуртка «Етнографічне краєзнавство» 

Комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної 

освіти та роботи з талановитою молоддю, керівник – Олійник Наталія 

Вікторівна; 

Пушкар Олексій, вихованець гуртка «Сумизнавство» Комунального 

закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю, керівник – Олійник Наталія Вікторівна; 

Рибалко Вероніка, здобувачка освіти Комунального закладу «Ліцей 

«Науковий» Міської ради міста Кропивницького», керівник – Щербина Людмила 

Олександрівна; 

Романенко Софія, здобувачка освіти Криворізької загальноосвітньої 

школи І - ІІІ ступенів № 110 Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, керівник – Захаренко Оксана Анатоліївна; 

Рудик Дмитро, здобувач освіти Шепетівської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 2 з поглибленим вивченням основ 

економіки і правознавства Хмельницької області, керівник – Перепелиця 

Людмила Василівна; 

Рябоконь Катерина, вихованка Народного художнього колективу «Студії 

хореографії «Dancer» Комунального позашкільного навчального закладу 

«Дитячо-юнацький центр «Штурм» Дніпровської міської ради, керівник 

Молодан Оксана Володимирівна; 

Сверчкова Каріна, вихованка гуртка «Енергія добра»  Освітнього закладу 

загальної середньої освіти «Любешівський ліцей» Любешівської селищної ради 

Волинської області, керівник – Мельничук Анна Анатоліївна; 



Семеніна Гордій, здобувач освіти Криворізької загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 108 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

керівник – Полозок Олена Володимирівна; 

Сень Єлизавета, здобувачка освіти Комунального закладу «Академічна 

гімназія Кропивницької міської ради», керівник – Богданова Світлана 

Вікторівна; 

Серікова Вероніка, вихованка хореографічного гуртка «Перфект» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Центр художньо-естетичної 

творчості дітей та юнацтва «Орфей» Криворізької міської ради, керівник – 

Хілько Анастасія Володимирівна; 

Ситніков Нікіта, вихованець євроклубу «Есперанто» Нетішинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Нетішинської міської ради Хмельницької 

області, керівник – Бондарчук Світлана Валеріївна; 

Сімоник Єлізавета, вихованка гуртка «Мікс-клаб» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

«Мрія» Криворізької міської ради, керівник – Кулагіна Інна Леонідівна; 

Сіраченко Софія, вихованка євроклубу «Євро-UA» Новомиргородського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Новомиргородської міської ради 

Кіровоградської області, керівник – Калашник Олена Миколаївна; 

Скавінський – Абдал Аал Хайдар, здобувач освіти Криворізької 

загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 110 Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, керівник – Скавінський – Абдал Аал Юлія Сергіївна; 

Скрябіна Кристина, здобувачка освіти Криворізької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 119 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

керівник – Похлеба Юлія Петрівна; 

Слабоспицька Анастасія, здобувачка освіти Миколаївського ліцею 

Губиниської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської 

області, керівник – Біла Анна Анатоліївна; 

Сливчак Богдан, здобувач освіти Комунального закладу «Академічна 

гімназія Кропивницької міської ради», керівник – Богданова Світлана 

Вікторівна; 

Соболєва Юлія, вихованка театрального колективу «Пані куліса» 

Вознесенського міського центру дитячої та юнацької творчості, керівник – 

Шевченко Людмила Василівна; 

Сокол Глеб, вихованець гуртка «Декоративно-прикладне мистецтво» 

Комунального закладу «Центр профільного навчання та дитячої творчості» 

Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, керівник – Бойко 

Анастасія Геннадіївна; 

Сокол Мирослава, вихованка гуртка «Образотворче мистецтво» 

Комунального закладу «Центр профільного навчання та дитячої творчості» 

Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, керівник – Селезньова 

Катерина Радиславівна; 

Спіріна Софія, вихованка Комунального закладу Сумської обласної ради – 

обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, 

керівник – Зикова Лілія Іванівна; 

Сташук Анастасія, вихованка Театру мод «Адамант» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр художньо-естетичної творчості 



дітей та юнацтва «Орфей» Криворізької міської ради, керівник – Трачук Ксенія 

Олександрівна; 

Стефанишин Захар, здобувач освіти Гімназії № 2 м. Хмельницького, 

керівник – Хом'як Ірина Ярославівна; 

Стрельченко Іван, вихованець гуртка «Мій рідний край» Комунального 

закладу Сумської обалсної ради – обласного центру позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю, керівник – Пархоменко Ірина Володимирівна; 

Сулименко Максим, здобувач освіти Комунального закладу освіти 

«Середня загальноосвітня школа № 123» Дніпровської міської ради, керівник – 

Полішко Наталія Олександрівна; 

Сурдін Іван, здобувач освіти Криворізької гімназії № 36 Криворізької 

міської ради, керівник – Вороненко Анастасія Олександрівна; 

Сухова Анастасія, вихованка гуртка «Колегіанти» Комунального закладу 

«Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня – 

колегіум № 16» Кам’янської міської ради, керівник – Можлянська Ірина 

Геннадіївна; 

Тарасова Аріна, вихованка колективу повітряної гімнастики «Fly» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацький центр 

«Штурм» Дніпровської міської ради, керівник – Чадаєва Алла Володимирівна; 

Теслюк Дар'я, вихованка гуртка «Дизайн на склі» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

«Гармонія» Криворізької міської ради, керівник – Теслюк Ганна Олександрівна; 

Тішкіна Олександра, вихованка Народного художнього колективу «Студії 

хореографії «Dancer» Комунального позашкільного навчального закладу 

«Дитячо-юнацький центр «Штурм» Дніпровської міської ради, керівник – 

Молодан Оксана Володимирівна; 

Ткачова Вікторія, здобувачка освіти Комунального закладу освіти 

«Середня загальноосвітня школа» № 52 Дніпровської міської ради, керівник – 

Олефіренко Олеся Сергіївна; 

Тонян Кіра, здобувачка освіти Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 108 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівник – 

Полозок Олена Володимирівна; 

Трачук Дарина, вихованка Театру мод «Адамант» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр художньо-естетичної творчості 

дітей та юнацтва «Орфей» Криворізької міської ради, керівник – Трачук Ксенія 

Олександрівна; 

Третяк Богдан, здобувач освіти Комунального закладу освіти 

«Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 9 з поглибленим вивченням 

англійської мови» Дніпровської міської ради, керівник – Самохвалова Наталя 

Андріївна; 

Трофіменко Дмитро, здобувач освіти Криворізької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 114 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

керівник – Дєрусова Ірина Юріївна; 

Ураш Софія, вихованка гуртка «Колегіанти» Комунального закладу 

«Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня – 

колегіум № 16» Кам’янської міської ради, керівник – Можлянська Ірина 

Геннадіївна; 



Федорищева Вероніка, вихованка гуртка «Школа юних ведучих» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості» Дніпровської міської ради, керівник – Григор’єва Таміла Григорівна; 

Ференчук Анастасія, вихованка гуртка «Колегіанти» Комунального 

закладу «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І 

ступеня – колегіум № 16» Кам’янської міської ради, керівник – Можлянська 

Ірина Геннадіївна; 

Філатова Дарина, здобувачка освіти Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 108 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівник – 

Грондовська Діана Олександрівна; 

Флісюк Ангеліна, вихованка гуртка «Нововолинськ європейський» 

Нововолинського ліцею № 4 імені Т.Г. Шевченка Нововолинської міської ради 

Волинської області, керівник – Павловська Тетяна Петрівна; 

Фльорис Денис, вихованець гурта «Друзі » Циківської гімназії (зі 

структурним підрозділом початкова школа) Гуменецької сільської ради 

Кам’янець-Подільського району, керівник – Сідорська Лілія Петрівна; 

Франчук Каріна, здобувачка освіти Ізяславського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2, ліцей» ім. О. Кушнірука 

Ізяславської міської ради Хмельницької області, керівник – Грубіян Людмила 

Олександрівна; 

Фролова Діана, здобувачка освіти Комунального закладу освіти 

«Інгулецький ліцей» Дніпропетровської обласної ради», керівник – Рой Катерина 

Олексіївна; 

Фурмат Вікторія, вихованка гуртка «Фотоаматор» Комунального закладу 

«Петрівський центр дитячої та юнацької творчості» Петрівської селищної ради 

Олександрійського району Кіровоградської області, керівник – Стець Катерина 

Дмитрівна; 

Халатурник Богдана, вихованка гуртка «Школа юних ведучих» 

Комунального позашкільного навчального закладу  «Центр дитячої та юнацької 

творчості» Дніпровської міської ради, керівник – Григор’єва Таміла Григорівна; 

Хасанова Аміля, здобувачка освіти Криворізької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 108 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

керівник – Полозок Олена Володимирівна; 

Хільченко Софія, вихованка гуртка «Палітра» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

«Дружба» Криворізької міської ради, керівник – Сапата Марія Ігорівна; 

Хміль Михайло, вихованець хореографічного колективу «СМАЙЛ» 

Комунального закладу «Інгульське навчально-виховне об'єднання 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Устинівської селищної ради», керівник – 

Довгенко Емілія Костянтинівна; 

Хомяков Владислав, вихованець євроклубу «Євро.ua» Черкаського ліцею 

Черкаської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області, 

керівник – Руда Тетяна Анатоліївна; 

Худзінська Христина, вихованка Зразкової театральної студії «Тандем» 

Кам’янець-Подільського центру дитячої та юнацької творчості, керівник – 

Коротенко Галина Вікторівна; 



Цибко Поліна, вихованка гуртка «Школа юних ведучих» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Дніпровської міської ради, керівник – Григор’єва Таміла Григорівна; 

Циганок Роман, здобувач освіти Комунального закладу освіти «Середня 

загальноосвітня школа № 123» Дніпровської міської ради, керівник – Шаманець 

Ніна Миколаївна; 

Чаус Віталіна, вихованка «Народного художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва «Жар-птиця» Будинку творчості дітей та юнацтва 

Мирноградської міської ради, керівник – Горбунова Тетяна Олексіївна; 

Черевач Марія, вихованка гуртка «Лідер» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості «Терноцвіт» 

Криворізької міської ради, керівник – Капуста Катерина Володимирівна; 

Черепонько Богдан, здобувач освіти Комунального закладу освіти 

«Інгулецький ліцей» Дніпропетровської обласної ради», керівник – Рой Катерина 

Олексіївна; 

Чернишов Кирило, здобувач освіти Комунального закладу «Академічний 

ліцей № 15» Кам’янської міської ради, керівник – Ралло Тетяна Олексіївна; 

Добродзій Расіна, вихованка Зразкового ансамблю народного танцю 

«Гілея» Кам’янець-Подільського центру дитячої та юнацької творчості, керівник 

–  Гілевська Інна Михайлівна; 

Черніховська Софія, вихованка Зразкового ансамблю народного танцю 

«Гілея» Кам’янець-Подільського центру дитячої та юнацької творчості, керівник 

– Гілевська Інна Михайлівна; 

Чернов Дмитро, вихованець гуртка «Сумизнавство» Комунального 

закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю, керівник – Олійник Наталія Вікторівна; 

Чугук Катерина, вихованка театрального гуртка «Пінокіо» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр художньо-естетичної творчості 

дітей та юнацтва «Орфей» Криворізької міської ради , керівник – Кругляк Олена 

Костянтинівна; 

Шаламова Діана, здобувачка освіти Комунального закладу освіти 

«Варварівська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – центр позашкільної 

освіти» Юр’ївської селищної ради, керівник – Заброда Тетяна Андріївна; 

Шкурко Дар’я, здобувачка освіти Криворізького Центрально-Міського 

ліцею Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівник – Падалка 

Анастасія Григорівна; 

Шудер Вікторія, вихованка гуртка «Лідер» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості «Терноцвіт» 

Криворізької міської ради, керівник – Капуста Катерина Володимирівна; 

Шумакова Вікторія, здобувачка освіти Комунального закладу освіти 

«Інгулецький ліцей» Дніпропетровської обласної ради», керівник – Рой Катерина 

Олексіївна; 

Юрченко Богдан, вихованець гуртка «Акварелька» Комунального закладу 

«Волноваський будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської міської 

територіальної громади Донецької області, керівник – Шпіньова Людмила 

Олексіївна; 



Ющук Олег, здобувач освіти Комунального закладу «Академічна гімназія 

Кіровоградської міської ради», керівник – Богданова Світлана Вікторівна; 

Яценко Марта, вихованка Зразкового художнього гуртка «Культура мови 

та спілкування» Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької 

творчості, керівник – Дітковська Людмила Олександрівна; 

Ячмінь Юлія, вихованка гуртка «Mittelschule Mannersdorf» Криворізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 108 Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, керівник – Бодруг Надія Віталіївна. 

Конкурс інтернет - мемів «Різні обличчя Європи» 

Бєлова Роксолана, здобувачка освіти Кам’янець-Подільського навчально-

виховного комплексу №9 імені А.М.Трояна у складі спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської 

мови та школи мистецтв Хмельницької області, керівник - Блюсюк Тетяна 

Анатоліївна; 

Білик Вероніка, здобувачка освіти Криворізької гімназії №51 Криворізької 

міської ради, керівник - Стецишин Юрій Любомирович; 

Бойченко Анастасія, учасниця команди «Eurostep» євроклубу «Євро-UA» 

Новомиргородського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Новомиргородської міської ради Кіровоградської області, керівник - Калашник 

Олена Миколаївна; 

Буділов Олександр, здобувач освіти Криворізької гімназії №51 Криворізької 

міської ради, керівник - Стецишин Юрій Любомирович; 

Буравська Вікторія, вихованка гуртка «ДОЛІФМП» Комунального закладу 

освіти «Дніпровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю», 

керівник - Руденко Анастасія Валентинівна; 

Вовк Катерина, здобувачка освіти Кам'янець-Подільського міського центру 

дитячої та юнацької творчості, керівник - Іванюк Олександр Аллікович; 

Гаврюк Дар'я, здобувачка освіти комунального закладу «Навчально – 

виховне об'єднання (середня школа ІІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад-позашкільний навчальний заклад) м.Покров Дніпропетровської області», 

керівник - Охота Людмила Іванівна; 

Горбунова Катерина, здобувачка освіти Криворізька загальноосвітня школа 

ІІІІ ступенів №50 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівник 

- Небилиця Марія Олександрівна; 

Гордієнко Ніколас, вихованець євроклубу «Євромікс» Комунального закладу  

«Центр дитячої та юнацької творчості» Бобринецької міської ради 

Кіровоградської області, керівник - Скоропад Наталія Анатоліївна; 

Гриб Михайло, вихованець євроклубу «Кліо» Комунального закладу 

«Онуфріївський ЦДЮТ» Онуфріївської селищної ради Олександрійського 

району Кіровоградської області, керівник - Салангіна Галина Іванівна; 

Команда «Школа лідерів» Жовківського центру дитячої та юнацької 

творчості Жовківської міської ради Львівського району Львівської області, 

керівник - Гожельник Тетяна Володимирівна; 

Розумний Богдан, вихованець гуртка «NonStops» Криворізького навчально-

виховного комплексу №35 «Загальноосвітня школа |І-ІІІ ступенів 

багатопрофільний ліцей «Імпульс», керівник - Лавріненко Тетяна 

Олександрівна; 



Репешко Олександр, вихованець гуртка «NonStops» Криворізького 

навчально-виховного комплексу №35 «Загальноосвітня школа |І-ІІІ ступенів 

багатопрофільний ліцей «Імпульс», керівник - Лавріненко Тетяна 

Олександрівна; 

Давидовська Євгенія, вихованка гуртка «NonStops» Криворізького 

навчально-виховного комплексу №35 «Загальноосвітня школа|І-ІІІ ступенів 

багатопрофільний ліцей «Імпульс», керівник - Лавріненко Тетяна 

Олександрівна; 

Демченко Микола, вихованець гуртка «Паляниця» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Дніпропетровський обласний дитячо - 

юнацький кіноцентр «Веснянка» Дніпропетровської обласної ради», керівник - 

Косолапова Світлана Олександрівна; 

Драчук Іван, вихованець євроклубу «StarWay» Квасилівського професійного 

ліцею, керівник -  Суханицька Тетяна Юріївна, Бондар Наталія Володимирівна; 

Єременко Аліна, здобувачка освіти комунального закладу «Фортечна 

гімназія» Кропивницької міської ради, керівник -  Рязанова Вікторія Вікторівна; 

Зразкова художня студія «У колі друзів» Позашкільного навчального закладу 

«Багатопрофільний молодіжний центр» Черкаської міської ради, керівник - 

Побиванець Леся Вікторівна; 

Казакова Альбіна, учасниця команди «Eurostep», євроклубу «Євро-UA» 

Новомиргородського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Новомиргородської міської ради Кіровоградської області, керівник -  Калашник 

Олена Миколаївна; 

Козак Владислав, здобувач освіти Кам’янець-Подільського навчально-

виховного комплексу № 9 імені А.М.Трояна у складі спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської 

мови та школи мистецтв Хмельницької області, керівник - Сидорук Вікторія 

Василівна; 

команда «Мрія» Вершино-Кам'янської філії комунального закладу 

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

ступенів – дошкільний навчальний заклад», керівник - Лук'янчук Світлана 

Євгеніївна; 

команда «Стійкі» парламенту дітей Петрівської ТГ Комунального закладу 

«Петрівський центр дитячої та юнацької творчості» Петрівської селищної ради 

Олександрійського району Кіровоградської області, керівник - Дементьєва 

Наталія Василівна; 

Конопат Анастасія, учасниця команди «Eurostep» євроклубу «Євро-UA» 

Новомиргородського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Новомиргородської міської ради Кіровоградської області, керівник - Калашник 

Олена Миколаївна; 

Кудінова Анастасія, здобувачка освіти Криворізької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 37 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

керівник - Кочмар Наталія Валеріївна; 

Кудрявцев Леонід, здобувач освіти Криворізької гімназії № 51 Криворізької 

міської Ради, керівник - Стецишин Юрій Любомирович; 



Кузнєцова Неллі, вихованка Комунального закладу Сумської обласної ради 

– обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, 

керівник - Скорик Валентина Миколаївна; 

Кумпан Вікторія, здобувачка освіти Криворізької гімназії №101 Криворізької 

міської ради, керівник - Лісютенко Юлія Дмитрівна; 

Лисична Анна, вихованка гуртка «Анімація» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький кіноцентр 

«Веснянка» Дніпропетровської обласної ради», керівник - Соловйова Тетяна 

Алімовна; 

Ляшков Богдан, вихованець гуртка «Мем» Державного навчального закладу 

«Професійно - технічне училище № 40 м. Новоукраїнка», керівник - Іщенко 

Надія Петрівна; 

Медведєв Ян, здобувач освіти Конотопської загальноосвітньої школи І - ІІІ 

ступенів № 10 Конотопської міської ради Сумської області, керівник - 

Кондрушенко Іван Миколайович; 

Михайлова Олександра, вихованка гуртка «ДОЛІФМП» Комунального 

закладу освіти «Дніпровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного 

профілю», керівник - Руденко Анастасія Валентинівна; 

Мізін Віталій, вихованець гуртка «Euro 21 Forever» комунального закладу 

«Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21», керівник - 

Мариніна Наталія Сергіївна; 

Міщенко Тимур, вихованець гуртка «Історія релігії, релігієзнавство» 

Комунального закладу Сумської обласної ради - обласний центр позашкільної 

освіти та роботи з талановитою молоддю, керівник - Черномаз Алла 

Вячеславівна; 

Москаленко Ніколь, вихованка гуртка «Євроленд» Комунального закладу 

позашкільної освіти «Олександрівський центр дитячої та юнацької творчості», 

керівник - Москаленко Інна Миколаївна; 

Наумець Кирило, здобувач освіти загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів                   

№ 4 Донецької області, керівник - Климентова Юлія Сергіївна; 

Сидоренко Роман, здобувач освіти загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів                    

№ 4 Донецької області, керівник - Климентова Юлія Сергіївна; 

Пасько Владислав, вихованець Комунального позашкільного навчального 

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

- Кисельова Тетяна Василівна; 

Пиріг Ельнур, вихованець гуртка «Уберменш» Криворізького Навчально-

виховного комплексу №35 «Імпульс», керівник - Кучера  Олена В'ячеславівна; 

Криша Олександра, вихованка гуртка «Зірка» Комунального закладу освіти 

«Середньої спеціалізованоï загальноосвітньої школи №9» Дніпровської міської 

ради, керівник - Ершова Світлана Вікторівна; 

Кліщ Соломія, здобувачка освіти Кам’янець-Подільського навчально-

виховного комплексу №9 імені А.М.Трояна у складі спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської 

мови та школи мистецтв Хмельницької області, керівник - Сидорук Вікторія 

Василівна; 



Сидорчук Максим, вихованець євроклубу «StarWay» Квасилівського 

професійного ліцею, керівник - Суханицька Тетяна Юріївна, Бондар Наталія 

Володимирівна; 

Соколова Надія, здобувачка освіти Криворізького Центрально-Міського 

ліцею Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівник - Шкляр 

Оксана Богданівна; 

Солдатов Валентин, здобувач освіти Криворізької гімназії № 51 

Криворізької міської ради, керівник - Стецишин Юрій Любомирович; 

Тарасенко Альона, здобувачка освіти Конотопської загальноосвітньої 

школа І-ІІІ ступенів №10 Конотопської міської ради Сумської області, керівник 

- Горшеніна Світлана Павлівна; 

Ткаченко Євгеній, вихованець євроклубу «Дружба» Комунального закладу 

«Середня загальноосвітня школа №21» Кам'янської Міської Ради, керівник - 

Коваленко Людмила Миколаївна; 

Ткаченко Павло, вихованець гуртка «Ghost» Комунального закладу «Ліцей 

«Надія» Великоандрусівської сільської ради Світловодського району 

Кіровоградської області», керівник - Кошулька Ірина Віталіївна; 

Устименко Владислав, вихованець гуртка «Діти України» Закупненського 

ліцею Закупненської селищної ради Кам'янець - Подільського району 

Хмельницької області, керівник - Кухаришена Людмила Станіславівна; 

Фабіянська Катерина, здобувачка освіти Кам’янець-Подільського 

навчально-виховного комплексу №9 імені А.М.Трояна у складі спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської 

мови та школи мистецтв Хмельницької області, керівник - Сидорук Вікторія 

Василівна; 

Чеснокова Поліна, здобувачка освіти Кам’янець-Подільського навчально-

виховного комплексу №9 імені А.М.Трояна у складі спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської 

мови та школи мистецтв Хмельницької області, керівник- Зелінська Алла 

Алімівна; 

Широкова Євгенія, вихованка гуртка «ДОЛІФМП» Комунального закладу 

освіти «Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного 

профілю», керівник - Руденко Анастасія Валентинівна; 

Погоріловська Поліна, вихованка гуртка «Зірка» Комунального закладу 

освіти «Середньої спеціалізованоï загальноосвітньої школи №9» Дніпровської 

міської ради, керівник - Ершова Світлана Вікторівна; 

Радіонов Микола, вихованець творчого об'єднання «Імпульс» Міського 

комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої творчості 

«Надія» м.Першотравенська», керівник - Колеснік Алла Василівна. 

 

Конкурс коміксів «Європейські цінності в дії» 

Худякова Ангеліна, вихованка гуртка «Ровесник» Центру позашкільної 

освіти Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району, керівник - 

Клименко Лілія Борисівна; 

Алєксєйченко Олександра, здобувачка освіти Криворізького навчально-

виховного комплексу №35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 



багатопрофільний ліцей «Імпульс» Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, керівник - Рубаненко Анжеліка Олегівна; 

Бадеха Ніколь, вихованка гуртка «Ерудит» Комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання №6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області», керівник - Гуліна Тамара Василівна; 

Берестень Поліна, здобувачка освіти Комунального закладу освіти 

«Спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи №9 з поглибленим 

вивченням англійської мови» Дніпровської міської ради, керівник - Федянович 

Наталія Володимирівна; 

Бондарєва Яна, вихованка гуртка «НЕСКОРЕННІ ВІЙНОЮ» Гімназія №1 

міста Ківерці Волинської області, керівник - Лобода Наталія Миколаївна; 

Гречко Олександра, вихованка творчого об'єднання «Майстерня» 

Міського комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої 

творчості «Надія», керівник - Сіберт Олена Олексіївна; 

Дементьєва Жанна, вихованка гуртка «Фотоаматор» Комунального 

закладу «Петрівський центр дитячої та юнацької творчості» Петрівської 

селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області, керівник - 

Стець Катерина Дмитрівна; 

Демиденко Андрій, вихованець шкільного євроклубу «Євро.ua» 

Черкаського ліцею Черкаської селищної ради Новомосковського району 

Дніпропетровської області, керівник - Руда Тетяна Анатоліївна; 

Антонова Єлизавета, вихованка гуртка «Ерудит» Центру позашкільної 

освіти Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району, керівник - 

Клименко Лілія Борисівна; 

Зазуляк Роман, вихованець гуртка «Образотворче мистецтво» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості, 

керівник - Зозулюк Володимир Іванович; 

Казарян Кнарік, вихованка гуртка «Образотворче мистецтво» 

Доманівського Будинку дитячої творчості Доманівської селищної ради 

Миколаївської області, керівник - Коломієць Людмила Анатоліївна; 

Касперович Сергій, здобувач освіти Державного навчального закладу 

«Професійно - технічне училище № 40 м. Новоукраїнка», керівник - Іщенко 

Надія Петрівна; 

Кічкінова Анастасія, вихованка євроклубу «Кліо» Комунального закладу 

«Онуфріївський ЦДЮТ» Онуфріївської селищної ради Олександрійського 

району Кіровоградської області, керівник - Салангіна Галина Іванівна; 

Кожухар Олена, вихованка Зразкового художнього лялкового театр-студії 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області, керівник - Старкова 

Ірина Борисівна; 

Кушніров Арсеній, керівник гуртка образотворчого мистецтва «Палітра» 

Центру дитячої та юнацької творчості Світловодської міської ради 

Кіровоградської області, керівник - Поліщук Олена Григорівна; 

Лускіна Лідія, вихованка євроклубу «Кліо» Комунального закладу 

«Онуфріївський ЦДЮТ» Онуфріївської селищної ради Олександрійського 

району Кіровоградської області, керівник -  Салангіна Галина Іванівна; 



Мазан Маргарита, здобувачка освіти Синельниківського ліцею №5 

Синельниківської міської ради, керівник - Ємельянова Світлана Валентинівна; 

Павлова Маргарита, здобувачка освіти Криворізької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №108 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

керівник - Бурдіян Анастасія Євгеніївна; 

Педоренко Софія, здобувачка освіти Криворізького Центрально-Міського 

ліцею Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівник - Оніцька 

Ірина Віталіївна; 

Самофалова Анастасія, вихованка гуртка «Українки» Тарасівської філії 

комунального закладу «Новгородківський навчально-виховний комплекс імені 

заслуженого вчителя України П.Ф. Козуля «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

– дошкільний навчальний заклад» Новгородківської селищної ради 

Кіровоградської області», керівник - Невінчана Олена Сергіївна; 

Самофалова Анна, вихованка гуртка «Українки» Тарасівської філії 

комунального закладу «Новгородківський навчально-виховний комплекс імені 

заслуженого вчителя України П.Ф. Козуля «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

– дошкільний навчальний заклад» Новгородківської селищної ради 

Кіровоградської області», керівник - Невінчана Олена Сергіївна; 

Сімчук Анастасія, вихованка гуртка «Ddavvna group» Шепетівського 

навчально - виховного комплексу №1 у складі «Загальноосвітня школа І-ІІ 

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

керівник - Івасюк Ніонела Генадіївна; 

Тарасов Микита, здобувач освіти Криворізької загальноосвітньої школи I-

III ступенів №108, керівник - Бодруг Надія Віталіївна; 

Татарчук Анна, вихованка гуртка образотворчого мистецтва «Палітра» 

Центру дитячої та юнацької творчості Світловодської міської ради 

Кіровоградської області, керівник - Поліщук Олена Григорівна; 

Тонконоженко Анастасія, вихованка гуртка «Композиція» Опорного 

закладу освіти «Новоархангельський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів» Новоархангельської селищної ради Голованівського району 

Кіровоградської області, керівник - Писакова Наталія Миколаївна; 

Федорова Анастасія, вихованка гуртка «Композиція» Опорного закладу 

освіти «Новоархангельський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» 

Новоархангельської селищної ради Голованівського району Кіровоградської 

області, керівник - Писакова Наталія Миколаївна; 

Червяченко Вероніка, вихованка гуртка образотворчого мистецтва 

«Мальва» Комунального закладу «Петрівський ЦДЮТ» Петрівської селищної 

ради Олександрійського району Кіровоградської області, керівник - Грива 

Тетяна Степанівна; 

  Шах Софія, здобувачка освіти «Ліцей» м.Кам`янець-Подільський, 

керівник - Шликова Валентина Василівна; 

  Янович Олександра, вихованка євроклубу «Нове покоління» 

Голованівського Будинку дитячої та юнацької творчості Голованівської 

селищної ради, керівник - Іщак Олександра Анатоліївна. 

 

 



Конкурс «Квіз країнами Європи» 

Команда «Успіх» Славутського навчально - виховного комплексу 

«Спеціалізована школа I-III ступенів, ліцей «Успіх» Славутської міської ради 

Хмельницької області, керівник -  Чапайло Олена Дмитрівна; 

команда «Draudzibu» комунального закладу «Академічний ліцей №15» 

Кам'янської міської ради Дніпропетровської області, керівник - Зозуля Олеся 

Іванівна; 

  команда «Лідери» Білинського ліцею Ковельської міської ради 

Волинської області, керівник - Журавель Анастасія Олександрівна; 

команда «Children of Europe - Діти Європи» Закупненського ліцею 

Закупненської селищної ради Кам'янець-Подільського району Хмельницької 

області, керівник - Богдан Оксана Миколаївна; 

команда «Еврика!» Білівського навчально - виховного комплексу  

«Загальноосвітня школа I-III ступенів - дитячий садок» Ізяславської міської ради 

Хмельницької області, керівник - Андрощук Ірина Вікторівна; 

команда «Сьомий континент» комунального закладу «Навчально – 

виховний комплекс «Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів із 

поглибленим вивченням іноземних мов-дошкільний навчальний заклад» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівник - Соколовська 

Алла Анатоліївна; 

команда «Есперанто» Нетішинської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Нетішинської міської ради Хмельницької області, керівник -  

Бондарчук Світлана Валеріївна; 

команда «Характерники» Гімназії №5 Шепетівської міської ради 

Хмельницької області, керівник - Томашкевич Ольга Петрівна; 

команда «Гімназисти» Кам’янець-Подільського навчально-виховного 

комплексу №14 у складі спеціалізованої загальноосвітньої школи І ступеня з 

поглибленим вивченням англійської мови та гімназії Хмельницької області, 

керівник  - Корогода Юлія Вікторівна; 

команда «МАКСИМУМ» комунального закладу освіти «Навчально-

виховний комплекс №70 «Середня загальноосвітня школа - дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок)» Дніпровської міської ради Дніпропетровської 

області, керівник - Карначова Ірина Володимирівна; 

команда «4U» Дунаєвецької ЗОШ І - ІІІ ступенів №4 Дунаєвецької міської 

ради Хмельницької області, керівник - Гандзюк Тетяна Антонівна; 

команда «Слава Україні!» комунального закладу освіти «Спеціалізована 

середня загальноосвітня школа №9 з поглибленим вивченням англійської мови» 

Дніпровської міської ради Дніпропетровської області, керівник - Близнюк Аліна 

Олександрівна; 

команда «M&Mʼs» навчально-виховного комплексу «Олександрійський 

колегіум - спеціалізована школа» Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області, керівник  - Вожлакова Ольга Сергіївна; 

команда «Соколята» комунального закладу «Будинок дитячої творчості» 

Кетрисанівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської 

області, керівник - Шкробіт Олена Олексіївна; 



команда «Віртуальні мандрівники» комунального закладу «Будинок 

дитячої творчості» Кетрисанівської сільської ради Кропивницького району 

Кіровоградської області, керівник - Слободяник Олена Михайлівна; 

команда «Fiesta junior» комунального закладу «Навчально-виховне 

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

позашкільний центр «Школа мистецтв» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області, керівник - Таран Альона Олегівна; 

команда «ПАЛЯНИЦЯ» комунального закладу «Боківський опорний 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Гурівської сільської ради» 

Кропивницького району Кіровоградської області, керівник - Комишан Юлія 

Вікторівна; 

команда «Візаві» комунального закладу «Плетеноташлицький ліцей»  

Злинської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області, 

керівник - Іванченко Катерина Віталіївна;  

команда «Єднання» Славутської гімназії № 4 Славутської міської ради 

Хмельницької області, керівник - Горбатюк Руслана Миколаївна; 

команда «EUROкрок» комунального закладу освіти Криворізького ліцею 

«Джерело» Дніпропетровської обласної ради, керівник - Міщенко Лілія 

Миколаївна; 

команда «НЕСКОРЕНІ ВІЙНОЮ» гімназії №1 міста Ківерці, Волинської 

області, керівник - Лобода Наталія Миколаївна; 

команда «Друзі ЮНЕСКО» Кам’янець-Подільської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 з поглибленим вивченням німецької 

мови Хмельницької області, керівник - Багрій Юлія Іванівна; 

команда «Патріоти» Тульчинського ліцею №3 Тульчинської міської ради 

Вінницької області, керівник - Марчуковська Людмила Григорівна; 

команда «Open Europe» комунального закладу «Середня загальноосвітня 

школа №29» Кам’янської міської ради Дніпропетровсьої області, керівник 

Мазніченко Марія Леонідівна; 

команда євроклубу «Дружба» комунального закладу «Середня 

загальноосвітня школа №21» Кам'янської міської ради Дніпропетровської 

області, керівник  - Коваленко Людмила Миколаївна; 

 команда «Iron Maidens» Криворізької загальноосвітньої школи                               

I-III ступенів № 130 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

керівник - Буштіна Оксана Миколаївна; 

команда «ЄВРОФІЛИ» Ізяславського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2, ліцей ім. О.Кушнірука» Ізяславської 

міської ради Хмельницької області, керівник - Яловчук Людмила Петрівна; 

команда «Віртуальні мандрівники» комунального закладу «Будинок 

дитячої творчості» Кетрисанівської сільської ради Кропивницького району 

Кіровоградської області, керівник - Слободяник Олена Михайлівна; 

команда євроклубу «Діамант» Суботцівського центру дитячої та юнацької 

творчості Суботцівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської 

області, керівник - Погребняк Юлія Олександрівна. 

 

 



Конкурс «Відеопоезія»  

Ященко Тетяна, здобувачка освіти Криворізької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №102 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

керівник - Ященко Марія Сергіївна; 

Кохановський Тарас, здобувач освіти Конотопської загальноосвітньої 

школи І - ІІІ ступенів № 10 Конотопської міської ради Сумської області, керівник 

- Ахтимірова Мальвіна Михайлівна; 

Прокопова Іванна, здобувачка освіти Кам'янець-Подільської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 ім. Л.Дмитерка Хмельницької 

області, керівник - Циганівська Алла Володимирівна;  

Раку Поліна, здобувачка освіти Криворізької гімназії №101 Криворізької 

міської ради Дніпропетровської області, керівник - Курінна Інна Сергіївна, 

Бєлікчі-Капустинська Ірина Анатоліївна; 

Косевич Марина, здобувачка освіти комунального закладу  «Середня 

загальноосвітня школа №9 м.Покров Дніпропетровської області», керівник - 

Косевич Ірина Вікторівна;  

Марченко Вероніка, здобувачка освіти комунального закладу Сумської 

обласної ради - обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю, керівник - Гарбуз Ірина Василівна;  

Хмиз Вікторія, здобувачка освіти гімназії №4 ім. Валі Котика Шепетівської 

міської ради Хмельницької області, керівник - Хмиз Любов Андріївна; 

Назаренко Софія, здобувачка освіти Криворізької гімназії № 36 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівник - Шведова Ольга 

Анатоліївна; 

Бідна Ірина, вихованка Новоушицького будинку дитячої творчості 

Хмельницької області, керівник - Карпова Наталія Сергіївна 

Бойко Вероніка, вихованка Новомиргородського міського центру дитячої 

та юнацької творчості Новомиргородської міської ради Кіровоградської області, 

керівник - Ващейкіна Катерина Володимирівна; 

Тарасенко Софія, здобувачка освіти Криворізької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 68 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

керівник - Мановицька Яна Валеріївна;  

Тихончук Дар'я, здобувачка освіти «Конотопська загальноосвітня школа І 

- ІІІ ступенів № 10 Конотопської міської ради Сумської області», керівник - 

Новик Юлія Вікторівна; 

Касянчук Тетяна, вихованка гуртка «Юні поети» Шепетівського НВК №1 

у складі «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей ім. Героя України                          

М. Дзявульського» Хмельницької області, керівник - Вітковська Світлана 

Ростиславівна; 

Пилипчук Анастасія, вихованка будинку творчості школярів Білогірської 

селищної ради Хмельницької області, керівник - Куплівацька Наталія Василівна; 

Мандебура Єлизавета, здобувачка освіти Гуменецького ліцею 

Гуменецької сільської ради Кам'янець-Подільського району Хмельницької 

області, керівник - Чапай Вікторія Миколаївна; 

Шабанова Вероніка, здобувачка освіти комунального закладу 

«Плетеноташлицький ліцей» Злинської сільської ради Кіровоградської області, 

керівник - Шабанова Лілія Сергіївна; 



Губар Дарʾя, здобувачка освіти Криворізького Центрально-Міського ліцею 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівник - Шкляр Оксана 

Богданівна; 

Адамович Натан, вихованець комунального закладу Сумської обласної 

ради - обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, 

керівник - Перетятько Кристина Борисівна; 

Біла Дарина, здобувачка освіти Дніпропетровського комунального 

закладу освіти «Інгулецький ліцей» Дніпропетровської обласної ради», керівник 

- Рой Катерина Олексіївна;  

Демчук Олександр, вихованець гуртка «Юні поети» Шепетівського НВК 

№1 у складі «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей ім. Героя України                    

М. Дзявульського» Хмельницької області, керівник - Вітковська Світлана 

Ростиславівна; 

Демчук Олександр, вихованець гуртка «Юні поети» Шепетівського НВК 

№1 у складі «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей ім. Героя України                    

М. Дзявульського» Хмельницької області, керівник - Вітковська Світлана 

Ростиславівна; 

Цилюрик Ілона, здобувачка освіти Кіровоградської Цвітненської філії 

комунального закладу «Красносільський ліцей» Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області, керівник - Курапова Олена 

Воліївна; 

колективна робота здобувачів освіти комунального закладу освіти 

«Навчально-виховний комплекс № 137 «ліцей-загальноосвітний навчальний 

заклад» Дніпровської міської ради, керівники - Шакович Тетяна Миколаївна, 

Тонкошкур Ольга Вікторівна; 

Максимова Єлизавета, здобувачка освіти  Конотопської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №10 Конотопської міської ради Сумської області, керівник 

- Пугач Олена Миколаївна; 

Кухаришена Аніта, здобувачка освіти Закупненського ліцею 

Закупненської селищної ради Кам'янець - Подільського району Хмельницької 

області, керівник - Кухаришена Людмила Станіславівна; 

Студзінська Вікторія, здобувачка освіти Володимирівської 

загальноосвітньої школи І - ІІ ступенів, філія Ганнівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Петрівської селищнї ради Олександрійського району 

Кіровоградської області, керівник - Рябошапка Юлія Вікторівна; 

Адамович Натан, вихованець комунального закладу Сумської обласної 

ради - обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, 

керівник - Перетятько Кристина Борисівна;  

Салова Ольга, вихованка Шепетівського міського центру дитячої та 

юнацької творчості Хмельницької області, керівник - Літвінчук Наталія 

Володимирівна;  

колективна робота учнів Нововолинського ліцею № 9 Нововолинського 

міської ради Волинської області, керівник-Лісневська Марина Володимирівна; 

Кравченко Аліса, здобувачка освіти Криворізької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №108 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

керівник - Шарапова Юлія Олександрівна; 



Гречко Даніїл, здобувач освіти Орлівщинського ліцею Піщанської 

сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, керівник -

Резниченко Анастасія Сергіївни; 

Фомін Олександр, здобувач освіти Криворізької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №68 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

керівник - Тютюнник Ольга Сергіївна; 

Опанасенко Анна, здобувачка освіти Криворізької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 68 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

керівник - Тютюнник Ольга Сергіївна; 

Купріян Денис, Святенко Анна, Хачатурян Анна, Пархоменко Олександр, 

здобувачі освіти Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 68 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівник - Тютюнник 

Ольга Сергіївна; 

Попитаєв Владислав, Гуменюк Тетяна, Івасюк Даня, здобувачі освіти 

Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 68 Криворізької міської 

ради Дніпропетровської області, керівник - Тютюнник Ольга Сергіївна; 

Ягодка Уляна, Копитіна Поліна, здобувачки освіти Криворізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №68 Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, керівник - Тютюнник Ольга Сергіївна; 

Клеїн Валерія, здобувачка освіти Криворізького навчально-виховного 

комплексу №35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - багатопрофільний ліцей 

«Імпульс» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівник -  

Кучеренко Олена Вячеславівна; 

Дар'я Журавель, вихованка зразкового художнього колективу гуртка 

«Школа журналістики» обласного будинку художньої творчості Миколаївської 

обласної ради, керівник - Панченко Вікторія Ігорівна; 

Базильчук Елла, здобувачка освіти опорного закладу загальної середньої 

освіти «Любешівський ліцей» Любешівської селищної ради Волинської області, 

керівник - Оласюк Алла Степанівна; 

Кривченко Кароліна, вихованка гуртка «Козацько-лицарський гарт» 

Комунального закладу «Станція юних техніків Кіровоградської міської ради» 

Кіровоградської області, керівник - Гейко Сергій Володимирович; 

Зразковий ансамбль народного танцю «Горличка» центру дитячої та 

юнацької творчості м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області, керівники  

- Назаренко Дмитро Миколайович, Бурейко Галина Іванівна; 

Романенчук Марія, здобувачка освіти Тернівської гімназії Криворізької 

міської ради Дніпропетровської області, керівник - Мірошник Наталя 

Олександрівна; 

Шульга Ольга, здобувачка освіти Вільногірського ліцею №4 

Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, керівник - Роскокоха 

Тетяна Валеріївна; 

Лисак Ангеліна, здобувачка освіти  Думанівської гімназії (зі структурними 

підрозділоми початкова школа та дошкільний підрозділ) Гуменецької сільської 

ради Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, керівник - Кирик 

Ольга Дмитрівна; 



Шмат Тетяна, здобувачка освіти опорного закладу загальної середньої 

освіти «Любешівський ліцей» Любешівської селищної ради Волинської області, 

керівник - Оласюк Алла Степанівна; 

Степанова Софія, здобувачка освіти  комунального закладу «Фортечна 

Гімназія Кропивницької міської ради» Кіровоградської області, керівник - 

Рязанова Вікторія Вікторівна; 

Гуда Єлізавета, вихованка гуртка  з акторської майстерності «Артист-

студія» Вознесенського міського Центру дитячої та юнацької творчості 

Миколаївської області, керівник - Рахуба Надія Борисівна; 

Волошко Єлізавєта, вихованка комунального закладу Сумської 

обласної ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо 

обдарованих дітей», керівник - Болобан Світлана Миколаївна;  

Борищик Назар, вихованець комунального закладу Сумської обласної ради 

- обласний цент позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, керівник 

- Перетятько Кристина Борисівна; 

Волошко Єлізавєта, вихованка комунального закладу Сумської 

обласної ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо 

обдарованих дітей», керівник - Болобан Світлана Миколаївна; 

Дяченко Юлія, вихованка комунального закладу Сумської обласної 

ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих 

дітей», керівник - Болобан Світлана Миколаївна; 

Килосова Руслана, вихованка  комунального закладу Сумської 

обласної ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо 

обдарованих дітей», керівник - Болобан Світлана Миколаївна; 

Дежурна Софія, вихованка комунального закладу Сумської обласної 

ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих 

дітей», керівник - Болобан Світлана Миколаївна; 

Трухачова Софія, вихованка комунального закладу Сумської обласної 

ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих 

дітей», керівник - Болобан Світлана Миколаївна; 

Федоренко Діана, вихованка комунального закладу Сумської обласної 

ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих 

дітей», керівник - Болобан Світлана Миколаївна 

Гоженко Наталія, вихованка комунального закладу Сумської обласної 

ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих 

дітей», керівник - Болобан Світлана Миколаївна; 

Терещенко Тетяна, вихованка комунального закладу Сумської 

обласної ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо 

обдарованих дітей», керівник - Болобан Світлана Миколаївна;  

Федотова Катерина, здобувачка освіти дитячої школи мистецтв міста 

Кропивницького Кіровоградської області, керівник - Меднікова Алла Валеріївна; 

Анцибор Валерія, здобувачка освіти Вільненського ліцею Губиниської 

селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області, керівник -

Дика Світлана Миколаївна; 

Вєтрова Ксенія, здобувачка освіти комунального закладу «Навчально - 

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



заклад - позашкільний навчальний заклад) м. Покров Дніпропетровської 

області», керівник - Клокова Олена Михайлівна;  

Орешечко Тетяна, здобувачка освіти Криворізької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №52 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

керівник - Тєрьошкіна Анастасія Володимирівна; 

Сіденко Яніна, здобувачка освіти Митрофанівської філії комунального 

закладу «Новгородківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Новгородківської 

селищної ради Кіровоградської області, керівник - Рябуха Жанна Гарніківна; 

Коваленко Ольга, здобувачка освіти Одеського ліцею «Фонтанський» 

Одеської міської ради Одеської області, керівник - Шумовецька Інна 

Миколаївна; 

Багдасарова Сабіна, вихованка зракового художнього колетиву 

театрального гуртка «Прем'єра» позашкільного навчального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості Дніпровського району» Запорізької міської ради 

Запорізької області, керівник - Гуснова Галина Вікторівна; 

Матрьоніна Діана, вихованка зракового художнього колетиву 

театрального гуртка «Прем'єра» позашкільного навчального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості Дніпровського району» Запорізької міської ради 

Запорізької області, керівник - Гуснова Галина Вікторівна; 

Дементьєва Жанна, вихованка комунального закладу  «Петрівський центр 

дитячої та юнацької творчості» Петрівської селищної ради Олександрійського 

району Кіровоградської області, керівник - Дементьєва Наталія Василівна; 

Каплун Павло, здобувач освіти Криворізької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №55 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

керівник - Посметюха Алла Сергіївна; 

Микітюк Валерій та Саман Олена,  здобувачі освіти Марганецької 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим вивченням англійської 

мови Марганецької міської ради Дніпропетровської області, керівник - Єщенко 

Ірина Федорівна; 

Хореографічний колектив «Акварель» Кам’янець-Подільського центр 

дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник - Пілець Богдана 

Анатоліївна; 

Коршок Дар'я, здобувачка освіти Лебединського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №6 Лебединської міської ради Сумської області, 

керівники - Владимирова В.М., Валюх Л.М.; 

Климова Тетяна,  вихованка євроклубу  «StarWay» Квасилівського 

професійного ліцею Рівненської області, керівники - Бондар Наталія 

Володимирівна, Суханицька Тетяна Юріївна; 

Кірсіч Діана здобувачка освіти   Вільногірського ліцею №4 Вільногірської 

міської ради Дніпропетровської області, керівник - Роскокоха Тетяна Валеріївна; 

Федоришина Вікторія вихованка студії сучасного танцю «Флеш» 

Нетішинського комунального позашкільного навчального закладу Будинок 

дитячої творчості, керівник -  Маркова Олена Миколаївна; 

Світлана Дубницька вихованка Кам'янець - Поліського Центру дитячої та 

юнацької творчості Хмельницької області, керівник Суханова Людмила 

Олександрівна; 



Решетнік Марія, вихованка театрального гуртка «Фортуна» вищого 

професійного училища №25 м.Хмельницького, керівник - Бездєнєжних Ольга 

Сергіївна; 

Міхєєва Вікторія, здобувачка освіти  Конотопської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №10 Конотопської міської ради Сумської області, керівник 

-  Шайденко Олена Василівна; 

Вікторія Ващук, Поліна Гончарук, Єлизавета Сироватко, вихованки 

закладу позашкільної освіти «Будинок дитячої творчості» Нетішинської міської 

ради Хмельницької області, крівник - Челишева Олена;  

Борищик Назар вихованець комунального закладу Сумської обласної ради 

- обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, 

керівник - Перетятько Кристина Борисівна; 

Зуєва Ірина, здобувачка освіти Шепетівської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 з поглибленим вивченням основ 

економіки і правознавства Хмельницької області, керівник - Короташ Тетяна 

Володимирівна; 

Барабанова Анна, вихованка Новоушицького будинку дитячої творчості 

Хмельницької області, керівник - Бідна Ольга Олександрівна; 

Короташ Поліна, здобувачка освіти Шепетівської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 з поглибленим вивченням основ 

економіки і правознавства Хмельницької області, керівник - Короташ Тетяна 

Володимирівна; 

Дідух Діана, вихованка зразкового художнього колективу хореографічного 

гуртка народного танцю «Чарівний чобіток» комунального закладу «Запорізький 

обласний центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» Запорізької 

обласної ради, керівник - Пожидаєва Світлана Іванівна; 

Демченко Микола, вихованець комунального позашкільного навчального 

закладу «Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка» 

Дніпропетровської обласної ради», керівник - Косолапова Світлана 

Олександрівна; 

команда «VICTORY» Карлівського закладу загальної середньої освіти                    

І-ІІІ ступенів Соколівської сільської ради Кропивницького району 

Кіровоградської області, керівник - Сайченко Зінаїда Миколаївна; 

Петракова Софія, здобувачка освіти Криворізького навчально-виховний 

комплекс №35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - багатопрофільний ліцей 

«Імпульс» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівник -

Лавриненко Тетяна Олександрівна; 

Катерина Захарова, Софія Ломаченко, здобувачки освіти Іванівської 

філії І-ІІ ступенів комунального закладу «Гурівський опорний заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Гурівської сільської ради» Кіровоградської 

області, керівник - Татлубаєва Лариса Леонідівна;  

Тіхонова Марія, здобувачка освіти спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №14 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, 

керівник - Щербакова Наталя Миколаївна; 

Пергун Антон, здобувач освіти Попасненської гімназії Губиниської 

селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області, керівник-  

Пергун Вікторія Олександрівна; 



Есько Олег, здобувачка освіти Криворізької загальноосвітньої школи                           

І-ІІІ ступенів №52 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

керівник - Калємєнєва Н.В.; 

Маслєй Владислав, вихованець театральної студії «Дзеркало» 

комунального закладу позашкільної освіти «Побузький центр дитячої та 

юнацької творчості» Побузької селищної  ради Кіровоградської області, 

керівник - Трубіна Зінаїда Дмитрівна; 

Безкоровайна Ірина, вихованка комунального закладу 

«Благовіщенський центр дитячої та юнацької творчості» Благовіщенської 

міської ради Кіровоградської області, керівник - Поступальська Наталія 

Микитівна; 

Ганик Соломія, вихованка закладу позашкільної освіти «Будинок дитячої 

творчості» Нетішинської міської ради Хмельницької області, керівник - 

Челишева Олена Іванівна; 

Шмиголь Катерина, вихованка комунального закладу «Онуфріївський 

центр дитячої та юнацької творчості» Онуфріївської селищної ради 

Олександрійського району Кіровоградської області, керівник - Артишук Віта 

Анатоліївна; 

Шепель Роман, вихованець євроклубу «Європейський діалог» 

комунального закладу «Кущівська гімназія міської ради міста Кропивницького», 

керівник - Шепель Ірина Вікторівна; 

  Нєшина Софія, вихованка зразкового художнього колективу театральна 

студія «Фора» Хмельницького Будинку дитячої творчості м. Славути  

Хмельницької області, керівники - Приймак Тамара Яківна, Рибіцька Світлана 

Іванівна; 

Думенко Анастасія, вихованка Зразкового художнього колективу 

«Хореографічний ансамбль народно-сценічного та сучасного танцю «СИЛУЕТ» 

комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи 

№ 1» Дніпровської міської ради міста Дніпро, керівники - Винник Ольга 

Олексіївна, Гайдук Інна Валеріївна;  

Печена Кіра, вихованка Зразкового художнього колективу 

«Хореографічний ансамбль народно-сценічного та сучасного танцю «СИЛУЕТ» 

комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи 

№ 1» Дніпровської міської ради міста Дніпро, керівники - Винник Ольга 

Олексіївна, Гайдук Інна Валеріївна; 

Батченко Мирослава, учасниця Театру льодових мініатюр «КРИСТАЛ» 

комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи 

№ 1» Дніпровської міської ради, керівники - Винник Ольга Олексіївна, Гайдук 

Інна Валеріївна; 

Гучко Таїсія, здобувачка освіти Лебединського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №6 Лебединської міської ради Сумської області, керівники 

- Владимирова В.М., Лапо О.В.; 

Кіцела Варвара, здобувачка освіти Петрівської загальноосвітньої школи              

I ступеня, філії комунального закладу «Петрівське навчально-виховне 

об’єднання «Загальноосвітня школа I-III  ступенів – гімназія» Петрівської 

селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області, керівник - 

Семенко Ірина Василівна; 



 

Петриченко Назар, здобувач освіти Петрівської загальноосвітньої школи               

I ступеня, філії комунального закладу «Петрівське навчально-виховне 

об’єднання «Загальноосвітня школа I-III  ступенів – гімназія» Петрівської 

селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області, керівник - 

Москаленко Алла Романівна; 

 Матюшенко Уляна, вихованка зразкового художнього колективу 

«Хореографічний ансамбль народно-сценічного та сучасного танцю «СИЛУЕТ» 

комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи 

№ 1» Дніпровської міської ради, керівники - Винник Ольга Олексіївна, Гайдук 

Інна Валеріївна; 

Матюшенко Поліна, вихованка зразкового художнього колективу 

«Хореографічний ансамбль народно-сценічного та сучасного танцю «СИЛУЕТ» 

комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи 

№ 1» Дніпровської міської ради, керівники - Винник Ольга Олексіївна, Гайдук 

Інна Валеріївна; 

Мірошниченко Андрій, здобувач освіти Карлівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Соколівської сільської ради Кропивницького 

району Кіровоградської області, керівник - Гупалова Алла Володимирівна; 

Мішукова Поліна, здобувачка освіти Марганецької спеціалізованої школи 

І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим вивченням англійської мови Марганецької 

міської ради Дніпропетровської області, керівник - Марченко Алла Віталіївна; 

Донська Анна, вихованка позашкільного навчального закладу 

Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради «Хмельницький 

дитячо-юнацький центр», керівник - Олійник Ірина Ігорівна;  

Гомілко Міла, вихованка комунального закладу «Станція юних техніків» 

Кам`янської міської ради, керівник - Гомілко Ірина Сергіївна; 

Холдеєва Євгенія,  вихованка артстудії «Веселунчики» комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної освіти «Зміна» 

Криворізької міської ради, керівник - Охрімчук Наталія Володимирівна; 

Твердохліб Аріна, вихованка зразкового художнього колективу 

«Хореографічний ансамбль народно-сценічного та сучасного танцю «СИЛУЕТ» 

комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи 

№ 1» Дніпровської міської ради, керівники - Винник Ольга Олексіївна, Гайдук 

Інна Валеріївна; 

Полторак Варвара, вихованка гуртка «Козацько-лицарський гарт» 

комунального закладу «Станція юних техніків Кіровоградської міської ради», 

керівник - Гейко Сергій Володимирович; 

Борзовець Уляна, здобувачка освіти Забродівського ліцею Забродівської 

сільської ради Волинської області, керівник - Семенюк Катерина Андріївна; 

Пшенишняк Софія, вихованка зразкового художнього колективу 

«Хореографічний ансамбль народно-сценічного та сучасного танцю «СИЛУЕТ» 

комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи 

№ 1» Дніпровської міської ради, керівники - Винник Ольга Олексіївна, Гайдук 

Інна Валеріївна; 

 



Твердохліб Дарʼя, вихованка Зразкового художнього колективу 

«Хореографічний ансамбль народно-сценічного та сучасного танцю «СИЛУЕТ» 

комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи 

№ 1» Дніпровської міської ради, керівники - Винник Ольга Олексіївна, Гайдук 

Інна Валеріївна; 

Головачов Артем, здобувач освіти Марганецької спеціалізованої школи І-

ІІІ ступенів №2 з поглибленим вивченням англійської мови Марганецької міської 

ради Дніпропетровської області, керівник - Марченко Алла Віталіївна; 

Затямін Єгор, вихованець комунального закладу «Станція юних техніків» 

Кам`янської міської ради, керівник - Колесник Вікторія Олександрівна; 

Ябурова Дар`я, вихованка Зразкового художнього колективу 

«Хореографічний ансамбль народно-сценічного та сучасного танцю «СИЛУЕТ» 

комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи 

№ 1» Дніпровської міської ради, керівники - Винник Ольга Олексіївна, Гайдук 

Інна Валеріївна; 

Ткаченко Олеся, здобувачка освіти комунального закладу освіти 

«Інгулецький ліцей» Дніпропетровської обласної ради, керівник - Рой Катерина 

Олексіївна; 

 Юсупова Поліна, здобувачка освіти закладу загальної середньої освіти 

«Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 108» Криворізької міської 

ради Дніпропетровської області, керівник - Шарапова Юлія Олександрівна 

Даценко Мирослава, здобувачка освіти закладу загальної середньої освіти 

«Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 108» Криворізької міської 

ради Дніпропетровської області, керівник - Гордієнко Марина Миколаївна; 

Долгополова Маргарита, здобувачка освіти Марганецької спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим вивченням англійської мови 

Марганецької міської ради Дніпропетровської області, керівник - Марченко 

Алла Віталіївна; 

Бондаренко Поліна, здобувачка освіти Криворізької гімназії № 58 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівник - Чернік 

Анастасія Олександрівна; 

Маліца Софія, здобувачка освіти Криворізької гімназії № 36 Криворізької 

міської ради Дніпропетровської області, керівник - Байдишева Марина 

Валеріївна; 

  Погосян Ангеліна, вихованка комунального закладу «Благовіщенський 

центр дитячої та юнацької творчості» Благовіщенської міської ради 

Кіровоградської області, керівник - Поступальська Наталія Микитівна; 

Чайка Софія, здобувачка освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня 

школа №9 з поглибленим вивченням англійської мови» Дніпровської міської 

ради, керівник - Єршова Світлана Вікторівна; 

Крекніна Софія, вихованка комунального закладу «Центр позашкільної 

роботи м. Новомосковськ», керівник - Єровенко Катерина Вікторівна; 

Корчма Анна, здобувачка освіти комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад» Великоандрусівської сільської ради Світловодського району 

Кіровоградської області, керівник - Іванютенко Ірина Ігорівна; 

 



Солодка Маргарита, здобувачка освіти комунального закладу 

«Хащуватський ліцей» Гайворонської міської ради Кіровоградської області, 

керівник - Марчук Лариса Олександрівна; 

Булейко Роман здобувач освіти закладу загальної середньої освіти 

«Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 108» Криворізької міської 

ради Дніпропетровської області, керівник - Гордієнко Марина Миколаївна; 

Касумян Володимир здобувач освіти закладу загальної середньої освіти 

«Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 108» Криворізької міської 

ради Дніпропетровської області, керівник - Шарапова Юлія Олександрівна; 

Опанасенко Марія, здобувачка освіти Марганецької спеціалізованої школи 

І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим вивченням англійської мови Марганецької 

міської ради Дніпропетровської області, керівник - Марченко Алла Віталіївна; 

Фінк Марія, здобувачка освіти комунального закладу «Гімназія №4 ім.Валі 

Котика» Шепетівської міської ради Хмельницької області, керівник - Шевчук 

Людмила Миколаївна; 

Якімова Анастасія, здобувачка освіти «Спеціалізована середня 

загальноосвітня школа №9 з поглибленим вивченням англійської мови» 

Дніпровської міської ради, керівник - Єршова Світлана Вікторівна; 

Казанцев Тимур, здобувач освіти комунального закладу «Гімназія №4 

ім.Валі Котика» Шепетівської міської ради Хмельницької області, керівник -  

Березецька Людмила Віталіївна; 

Мафтейчук Вероніка, здобувачка освіти Криворізької гімназії № 58 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівник - Чернік 

Анастасія Олександрівна; 

Музикант Євгенія, здобувачка освіти закладу загальної середньої 

освіти «Криворізький навчально-виховний комплекс №35 «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів - багатопрофільний ліцей «Імпульс» Криворізької міської 

ради Дніпропетровської області, керівник - Брагіна Олена Іванівна; 

Годованюк Дарина, здобувачка освіти закладу освіти «Голосківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Гуменецької сільської ради Кам'янець-

Подільського району Хмельницької області, керівник - Червінський Віталій 

Людвікович; 

Жорняк Жанна, вихованка театральної студії «Дзеркало» комунального 

закладу позашкільної освіти «Побузький центр дитячої та юнацької творчості» 

Побузької селищної  ради Кіровоградської області, керівник - Трубіна Зінаїда 

Дмитрівна; 

Казанюк Владислав, вихованець театральної студії «Дзеркало» 

комунального закладу позашкільної освіти «Побузький центр дитячої та 

юнацької творчості» Побузької селищної  ради Кіровоградської області, 

керівник - Трубіна Зінаїда Дмитрівна; 

вихованці гуртка «Культура мови і спілкування» Доманівського Будинку 

дитячої творчості Доманівський Будинок дитячої творчості Доманівської 

селищної ради Миколаївської області, керівник - Дудко Наталя Кирилівна; 

Карасьова Дар'я, вихованка комунального закладу Київської обласної ради 

«Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», керівник - Лісовенко Олена 

Олександрівна; 

 



Кіріченко Анастасія, вихованка комунального закладу Сумської 

обласної ради - обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю, керівник - Скорик Валентина Миколаївна; 

Анастасія Кучер, вихованка «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Школа журналістики» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської 

обласної ради, керівник - Кучеренко Олена Вячеславівна; 

Баранова Олександра, здобувачка освіти Марганецької спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим вивченням англійської мови 

Марганецької міської ради Дніпропетровської області, керівник - Марченко 

Алла Віталіївна; 

Коробський Іван,  вихованець комунального закладу «Станція юних 

техніків» Кам`янської міської ради, керівник - Коробська Світлана 

Володимірівна; 

Гузенко Анна, здобувачка освіти Карлівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Соколівської сільської ради Кропивницького 

району Кіровоградської області, керівник - Сайченко Зінаїда Миколаївна; 

Семенова Анна, вихованка Зразкового художнього колективу 

«Хореографічний ансамбль народно-сценічного та сучасного танцю «СИЛУЕТ» 

комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи 

№ 1» Дніпровської міської ради, керівники - Винник Ольга Олексіївна, Гайдук 

Інна Валеріївна; 

Гончарук Маргарита, здобувачка освіти закладу загальної середньої освіти 

«Кам'янець-Подільська загальноосвітня школа I-III ступенів №7» Хмельницької 

області, керівник - Мещишина Тетяна Анатоліївна; 

Скворцова Марина, вихованка гуртка художнього читання «Мистецтво 

слова» комунального закладу «Петрівський центр дитячої та юнацької 

творчості» Петрівської селищної ради Олександрійського району 

Кіровоградської області, керівник - Мисік Оксана Миколаївна; 

Дворніченко Олександра, здобувачка освіти Одеського ліцею 

«Фонтанський» Одеської міської ради Одеської області, керівник - Боделюк 

А.В.; 

Григорчук Кароліна, здобувачка освіти закладу освіти «Старокривинський 

навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I-III ступенів - заклад 

дошкільної освіти» Нетішинської міської ради, керівник - Гракова Ірина 

Сергіївна; 

Степанюк Анна, вихованка зразкового художнього колективу 

«Хореографічний ансамбль народно-сценічного та сучасного танцю «СИЛУЕТ» 

комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи 

№ 1» Дніпровської міської ради, керівники - Винник Ольга Олексіївна, Гайдук 

Інна Валеріївна; 

Головачка Карина, здобувачка освіти закладу професійно-технічної освіти 

державний навчальний заклад «Професійно - технічне училище №40                                    

м. Новоукраїнка», керівник - Дмитрух Тетяна Володимирівна; 

Довганенко Анастасія, вихованка комунального закладу «Онуфріївський 

центр дитячої та юнацької творчості» Онуфріївської селищної ради 

Олександрійського району Кіровоградської області, керівник - Артишук Віта 

Анатоліївна; 



 

Татаровський Артем, здобувач освіти Одеського ліцею «Фонтанський» 

Одеської міської ради Одеської області, керівник - Боделюк А.В.; 

Соколова Людмила, вихованка будинку дитячої та юнацької творчості 

опорного закладу освіти «Новоархангельський заклад загальної середньої 

освіти», керівник - Западенко Лариса Василівна; 

Ресіцький Арсеній, здобувач освіти Марганецької спеціалізованої школи                 

І -ІІІ ступенів №2 з поглибленим вивченням англійської мови Марганецької 

міської ради Дніпропетровської області, керівник - Марченко Алла Віталіївна; 

Заяц Анастасія, здобувачка освіти закладу освіти «Черкаський ліцей» 

Черкаської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області, 

керівник - Руда Тетяна Анатоліївна; 

Шаповалова Марина, здобувачка освіти закладу освіти «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №14» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області, керівник - Кондратенко Вікторія Ігорівна; 

Герасименко Анастасія, вихованка зразкового художнього колективу 

«Хореографічний ансамбль народно-сценічного та сучасного танцю «СИЛУЕТ» 

комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи 

№ 1» Дніпровської міської, керівники - Винник Ольга Олексіївна, Гайдук Інна 

Валеріївна; 

Михайленко Юлія, вихованка зразкового художнього колективу 

«Хореографічний ансамбль народно-сценічного та сучасного танцю «СИЛУЕТ» 

комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи 

№ 1» Дніпровської міської ради міста Дніпро, керівники - Винник Ольга 

Олексіївна, Гайдук Інна Валеріївна; 

Гончарук Аміна, здобувачка освіти комунального закладу освіти 

«Інгулецький ліцей» Дніпропетровської обласної ради, керівник - Рой Катерина 

Олексіївна; 

Корольова Ганна, здобувачка освіти закладу загальної середньої освіти 

«Криворізький навчально-виховний комплекс №35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів - багатопрофільний ліцей «Імпульс» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, керівник - Кучеренко Олена Вячеславівна; 

Шафєєва Каріна, вихованка євроклубу «13 ПАРАЛЕЛЬ» закладу освіти 

«Кам'янець-Подільський навчально-виховний комплекс №13 у складі 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 

польської мови і гімназії» Хмельницької області, керівник - Спасюк Олександр 

Іванович; 

Ткаченко Олександра, здобувачка освіти комунального закладу освіти 

«Інгулецький ліцей» Дніпропетровської обласної ради, керівник - Рой Катерина 

Олексіївна; 

учні «5-Б» класу закладу освіти «Криворізька загальноосвітня школа I-III 

ступенів №52» Дніпропетровської області, керівник - Лоневська Тетяна 

Олександрівна; 

Полосенко Катерина, вихованка творчого об'єднання «Джерельце» 

міського комунальний позашкільний навчальний заклад «Центр дитячої 

творчості «Надія» міста Першотравенська Дніпропетровської області, керівник -

Шнейдер Світлана Володимирівна; 



Петриченко Дана, вихованка комунального закладу Сумської обласної 

ради - обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, 

керівник - Скорик Валентина Миколаївна; 

Гомілко Марина, вихованка комунального закладу «Станція юних 

техніків» Кам`янської міської ради, керівник - Гомілко Ірина Сергіївна; 

Учні «7-Г» класу  навчально-виховного комплексу «Олександрійський 

колегіум - спеціалізована школа» Олександрійської міської ради, керівники -  

Пентюк Н.С., Міщенко О.В.; 

Гайдук Валерія, вихованка зразкового художнього колективу 

«Хореографічний ансамбль народно-сценічного та сучасного танцю «СИЛУЕТ» 

комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи 

№ 1» Дніпровської міської ради міста Дніпро, керівники - Винник Ольга 

Олексіївна, Гайдук Інна Валеріївна; 

Щербак Вікторія, вихованка комунального закладу «Петрівський центр 

дитячої та юнацької творчості» Петрівської селищної ради Олександрійського 

району Кіровоградської області, керівник - Мисік Оксана Миколаївна; 

Крикун Єлизавета, здобувачка освіти закладу загальної середньої освіти 

«Орлівщинський ліцей» Піщанської сільської ради Новомосковського району 

Дніпропетровської області, керівник - Степаненко Наталія Володимирівна; 

Козаченко Єлізавета, вихованка творчого об'єднання «Джерельце» 

міського комунальний позашкільний навчальний заклад «Центр дитячої 

творчості «Надія» міста Першотравенська Дніпропетровської області, керівник  

- Шнейдер Світлана Володимирівна; 

Онаць Діана, здобувачка освіти Криворізької загальноосвітньої школи                

І-ІІІ ступенів №37 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

керівник - Кочмар Наталія Валеріївна; 

Грязнова Єлизавета, вихованка комунального закладу «Онуфріївський 

центр дитячої та юнацької творчості» Онуфріївської селищної ради 

Олександрійського району Кіровоградської області, керівник - Салангіна Галина 

Іванівна; 

Селедець Катерина, вихованка Зразкового художнього колективу 

«Хореографічний ансамбль народно-сценічного та сучасного танцю «СИЛУЕТ» 

комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи 

№ 1» Дніпровської міської ради, керівники - Винник Ольга Олексіївна, Гайдук 

Інна Валеріївна; 

Зінченко Софія, здобувачка освіти комунального закладу освіти 

«Інгулецький ліцей» Дніпропетровської обласної ради, керівник - Рой Катерина 

Олексіївна;  

учні «9-Б» класу закладу загальної середньої освіти «Спеціалізована 

середня загальноосвітня школа №9 з поглибленим вивченням англійської мови» 

Дніпровської міської ради, керівник - Павлова Снiжана Леонiдiвна; 

Чудак Ксенія, здобувачка освіти закладу загальної середньої освіти 

«Вільногірський ліцей №4» Каменський район Дніпровська область, керівник -  

Чудак К. В. 
 


