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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
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НАКАЗ
_06.04.2018____

Вінниця

№ __203_

Про підсумки проведення другого
обласного конкурсу солістів-вокалістів
та читців «Зіркова мрія – 2018»
На виконання наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від
14.12.2018 р. №594 «Про проведення обласного конкурсу солістів-вокалістів та
читців «Зіркова мрія – 2018», з метою пропаганди українського народного
мистецтва, світової класики, кращих творів місцевих авторів, підтримки розвитку
творчого інтелектуального, духовного потенціалу вчителів та учнів, виховання
почуття національного патріотизму, 6, 7, 20 та 21 лютого 2018 року на базі
Вінницького обласного Будинку культури учителя проведено вищезгаданий
конкурс.
Проведення конкурсу солістів-вокалістів та читців «Зіркова мрія» сприяє
популяризації культурних та національно-мистецьких традицій українського
народу, активізує роботу художньо-естетичного напрямку виховання, виявляє
талановитих і обдарованих дітей та молоді, залученню юних аматорів до активної
участі у мистецькому житті області.
Відповідно до умов конкурс проводився у 2-х номінаціях – «Вокал» і
«Художнє читання» у 3-х вікових категоріях - молодша, середня, старша.
У конкурсі взяли участь 140 солістів та 118 читців з 27 районів, 5 ОТГ та 8
міст області.
Учасники конкурсу виконували сучасні, класичні та авторські твори. У
розмовному жанрі були представлені поезія, проза, мелодекламація; твори звучали
англійською, французькою та польською мовами.
Високий рівень виконавської майстерності продемонстрували виконавці
народних пісень: Сентемон Евеліна (КЗ «Гуманітарна гімназія №1
ім. М. І. Пирогова ВМР», кер. Васюк Ю.А.), Мельник Діана (СЗШ І-III ст.
с. Нараївки Гайсинського району, кер. Захарова Д.О.), Капкан Богдана (Гайсинська
СЗШ I-III ст. №2, кер. Дубина Ю.Г.), Хмарук Вікторія (Війтівська ЗОШ I-III ст.
Бершадського району, кер. Мазуренко С.В.), Римарь Крістіна (НВК ЗОШ I-III ст.гімназія № 2 м. Гнівані, кер. Омельянова А.В.), Мордан Еліна (НВК
«Томашпільська ЗОШ I-III ст.-гімназія», кер. Каракута О.Ф.), Борисенко Дар’я
(Тульчинська ЗЗСО I-III ст. №2, кер. Коновалова А.Д.), Гнатюк Дарина (НВК
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«Загальноосвітня школа I-II ст. – дошкільний навчальний заклад» с. Тараски
Хмільницького району, кер. Лопуга О.Є.).
Членами журі відзначено серед конкурсантів молодшої вікової категорії у
номінації «Вокал» Стефанович Вікторію (КНЗ I-III ст. ліцей-школа м. Козятина,
кер. Копистиринська Т.В.), Пестова Дмитра (НВК № 3 ЗНЗ-ДНЗ м. МогилівПодільського, кер. Сумченко В.Г.), Івасенка Матвія (НВК «СЗШ I-III ст.№1 –
гімназія» смт Тростянця, кер. Кричковська О.Є.), Кривов’яз Ірину
(Томашпільський Будинок дитячої творчості, кер. Синиця Л.В.), Ференець Аліну
(КЗ «НВК загальноосвітня школа I-III ст. - дошкільний навчальний заклад с.
Писарівки Калинівського району», кер. Ломачевський С.В.), Римарь Крістіну
(НВК ЗОШ I-III ст.- гімназія № 2 м. Гнівані Тиврівського району, кер. Омельянова
А.В.), Кухар Мар’яну (ЗОШ I-III ст. с. Грижинці Тиврівського району, кер.
Тиндиринда К.О.), Никитюк Тетяну (ЗОШ I-III ст. № 3 м. Гнівані Тиврівського
району, кер. Білоченко О.О.), Зелінську Юлію (КЗ «Загальноосвітня школа I ст.
№5 ВМР» кер. Майборода В.В.).
У номінації «Художнє читання» відзначено наступних конкурсантів: Петуха
Артема (СЗШ I-III ст. с. Бубнівка Гайсинського району, кер. Коваленко І.С.),
Стахнюк Кіру (ЗОШ I-III ст. с. Нова Гребля Калинівського району, кер.
Буйновська В.К.), Василяку Софію (Козятинський ЗНВК I-III ст. «Школа-інтернатгімназія ім. В.М. Підгорбунського», кер. Хрищенюк І.В.), Кушнір Єву (СЗШ I-III
ст.№ 2 смт Крижополя, кер. Сатановська Л.В.), Воловик Марину (КЗ «Вінницькій
міський палац дітей та юнацтва ім. Л. Ратушної», кер. Вонсовська Л.П.), Гутніка
Сергія (ЗОШ I-III ст. с. Лип’ятин Хмільницького району, кер. Чорнобров В.Г.),
Болгарську Анастасію (спеціалізована школа I-III ст. №1 ім. Т. Г. Шевченка
Козятинської міської ради, кер. Марченко Н.О.), Пуцак Крістіну (Бродецький
ЗНВК І-ІІІ ст. «Школа-дитячий садок» Козятинського району, кер. Раджанова
Л.Л.), Товстун Наталію (Війтівська ЗОШ I-III ст. Бершадського району, кер.
Ратушняк С.І.), Мудрик Дар’ю (Бохоницька СЗШ I-III ст. Вінницького району, кер.
Савчук А.Т.), Оцевич Марину (ЗОШ I-III ст. №1 м. Калинівки, кер. Шамалюк
О.Р.), Богача Дмитра (Бершадська ЗОШ I-III ст. №1, кер. Тенетко Я.В.).
За підсумками конкурсу, журі відзначено зростання рівня виконавської
майстерності, сценічну культуру та високий рівень підготовки переважної
більшості конкурсантів; правильний підбір конкурсних творів відповідно до віку
дитини, звертається увага на природні таланти.
За рекомендаціями журі при підготовці конкурсантів слід звертати увагу на
виховання художнього смаку і розуміння стилю виконуваних творів, відповідність
віку та репертуару; враховувати діапазон співацького голосу; звертатися до творів
авторів, які є відомими, а пісні, вірші чи проза мають художню цінність.
Виходячи з вищевикладеного та на підставі рішення журі конкурсу,
Н А К А З У Ю:
1.Нагородити переможців обласного конкурсу солістів-вокалістів та читців
«Зіркова мрія – 2018»:
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1.1. Дипломами І ступеня:
Петуха Артема - учня 2 класу СЗШ І-ІІІ ст. с. Бубнівки Гайсинського
району, номінація «Художнє читання», молодша група;
Воловик Марину - вихованку КЗ «Вінницький міський палац дітей та
юнацтва ім. Лялі Ратушної», номінація «Художнє читання», середня група;
Товстун Наталію - ученицю 11 класу Війтівської ЗШ І-ІІІ ст. Бершадського
району, номінація «Художнє читання» старша група;
Мудрик Дар’ю - ученицю 10 класу Бохоницької СЗШ І-ІІІ ст. Вінницького
району, номінація «Художнє читання» старша група;
Оцевич Марину - ученицю 11 класу Калинівської ЗШ І-ІІІ ст. №1, номінація
«Художнє читання» старша група;
Стефановича Віктора - учня 5 класу КЗ НВК І-ІІІ ст. «ліцей-школа»
Козятинської міської ради, номінація «Вокал» молодша група;
Пестова Дмитра - учня 2 класу НВК №3 «ЗНЗ-ДНЗ» м. МогилеваПодільського, номінація «Вокал» молодша група;
Івасенка Матвія - учня 4 класу Тростянецького НВК «СЗШ І-ІІІ ст. №1гімназія» , номінація «Вокал» молодша група;
Мельник Діану, вихованку Гайсинського районного Будинку школярів та
молоді, номінація «Вокал» середня група;
Рачинську Аліну - ученицю 11 класу КЗ «НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія №1
м. Хмільника», номінація «Вокал» старша група.
1.2. Дипломами ІІ ступеня:
Стахнюк Кіру - ученицю 2 класу ЗШ І-ІІІ ст. с. Нова Гребля Калинівського
району, номінація «Художнє читання» молодша група;
Василяку Софію - ученицю 4 класу Козятинського ЗНВК І-ІІІ ст. «Школаінтернат-гімназія ім. В.М.Підгорбунського», номінація «Художнє читання»
молодша група;
Гутніка Сергія - учня 7 класу ЗШ І-ІІІ ст. с. Лип’ятин Хмільницького
району, номінація «Художнє читання» середня група;
Болгарську Анастасію - ученицю 8 класу спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 1
ім. Т. Г. Шевченка Козятинської міської ради номінація «Художнє читання»,
середня група;
Богача Дмитра - учня 11 класу Бершадської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, номінація
«Художнє читання» старша група;
Кривов’яз Ірину - вихованку Томашпільського Будинку дитячої творчості,
номінація «Вокал» молодша група;
Ференець Аліну - ученицю 5 класу КЗ «НВК Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.
– дошкільний навчальний заклад с. Писарівки Калинівського району»,
номінація «Вокал» молодша група;
Бабишеву Юлію - ученицю 6 класу Тростянецької ЗШ І-ІІІ ст. №2, номінація
«Вокал» середня група;
Брайляна Микиту - учня 11 класу ЗОШ І-ІІІ ст. с. Болган Піщанського
району, номінація «Вокал» старша група;
Капкан Богдану - ученицю 11 класу Гайсинської ЗШ І-ІІІ ст. № 2, номінація
«Вокал» старша група.
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1.3. Дипломами ІІІ ступеня:
 Кушнір Єву - ученицю 2 класу Крижопільської ЗШ І-ІІІ ст. № 2, номінація
«Художнє читання» молодша група;
 Гаврилюк Анастасію - ученицю 3 класу
Брацлавського НВК
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 1 – гімназія» Немирівської районної
ради, номінація «Художнє читання» молодша група;
 Мукоїд Богдану - ученицю 4 класу Браїлівської загальноосвітньої школи ІІІІ ст. Жмеринського району, номінація «Художнє читання» молодша група;
 Пуцак Крістіну - ученицю 9 класу Бродецького ЗНВК І-ІІІ ст. «Школадитячий садок» Козятинського району, номінація «Художнє читання»
середня група;
 Сімчук Діану та Одосія Володимира - вихованців КЗ «Вінницький міський
палац дітей та юнацтва ім. Лялі Ратушної», номінація «Художнє читання»
середня група;
 Аліференка Миколу - вихованця позашкільного навчально-виховного
центру Козятинського району, номінація «Художнє читання» старша група;
 Свірідову Анастасію - ученицю 10 класу Войнашівської ЗШ І-ІІІ ст.
Барського району, номінація «Художнє читання» старша група;
 Фадійчук Діану - вихованку КЗ «Мурованокуриловецький районний
Будинок дитячої та юнацької творчості», номінація «Художнє читання»
старша група;
 Римарь Крістіну - ученицю 5 класу Гніванського НВК ЗШ І-ІІІ ст. – гімназії
№ 2 Тиврівського району, номінація «Вокал» молодша група;
 Кухар Мар’яну - ученицю 4 класу ЗШ І-ІІ ст. с. Грижинці Тиврівського
району, номінація «Вокал» молодша група;
 Пугача Олексія - вихованця позашкільного навчально-виховного центру
Козятинського району, номінація «Вокал» середня група;
 Рудик Аліну - ученицю 8 класу Козятинської ЗШ І-ІІІ ст. №5, номінація
«Вокал» середня група;
 Дацюк Марію - вихованку позашкільного навчально-виховного центру
Козятинського району, номінація «Вокал» старша група;
 Вдовцову Олену - ученицю 10 класу КЗ «НВК: ЗШ І-ІІІ ст.-гімназія №1» м.
Хмільника, номінація «Вокал» старша група.
2.Нагородити грамотами Департаменту освіти і науки облдержадміністрації
педагогів-керівників, які підготували дипломантів І-ІІІ ступенів:
 Коваленко Ірину Станіславівну - вчителя початкових класів ЗШ І-ІІІ ст. с.
Бубнівки Гайсинського району;
 Вонсовську Людмилу Петрівну - керівника театральної студії «Мельпомена»
Вінницького міського палацу дітей та юнацтва ім. Лялі Ратушної;
 Ратушняк Світлану Іванівну - вчителя зарубіжної літератури Війтівської
ЗОШ І-ІІІ ст. Бершадського району;
 Копистиринську Тетяну Володимирівну - вчителя музичного мистецтва КЗ
НВК І-ІІІ ст. «ліцей-школа» Козятинської міської ради;
 Захарову Дарію Олександрівну - керівника вокального гуртка Гайсинського
районного Будинку школярів та молоді;
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 Наумчак Тетяну Анатоліївну - викладача хорових дисциплін, м. Хмільник;
 Буйновську Вікторію Казимирівну - вчителя української мови і літератури
ЗШ І-ІІІ ст. с. Нова Гребля Калинівського району;
 Чорнобров Валентину Григорівну - заступника директора з виховної роботи
ЗШ І-ІІІ ст. с. Лип’ятин Хмільницького району;
 Савчук Анастасію Трохимівну - вчителя української мови і літератури
Бохоницької ЗШ І-ІІІ ст. Вінницького району;
 Сумченко Вікторію Григорівну - керівника гуртка НВК №3 «ЗНЗ-ДНЗ»
м. Могилева-Подільського;
 Саляк Олену Сергіївну - педагога-організатора Тростянецької ЗШ І-ІІІ ст.
№2;
 Антонюк Ірину Іванівну - педагога-організатора ЗОШ І-ІІІ ст. с. Болган
Піщанського району;
 Хрищенюк Інну Вікторівну - педагога-організатора Козятинського ЗНВК ІІІІ ст. «Школа-інтернат-гімназія» ім. В.М.Підгорбунського;
 Марченко Нілу Олександрівну - заступника директора з виховної роботи
спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №1 ім.Т.Г.Шевченка Козятинської міської
ради;
 Шамалюк Ольгу Ростиславівну - вчителя української літератури
Калинівської ЗШ І-ІІІ ст. №1;
 Кричковську Оксану Євгеніївну - вчителя музичного мистецтва
Тростянецького НВК «ЗШ І-ІІІ ст. № 1 - гімназія»
 Тополюк Ганну Олександрівну - керівника гуртка «Срібноспів»
позашкільного навчально-виховного центру Козятинського району;
 Дубину Юлію Григорівну - вчителя музичного мистецтва Гайсинської ЗОШ
І-ІІІ ст. № 2;
 Сатановську Людмилу Василівну - учителя початкових класів
Крижопільської СЗШ І-ІІІ ст. №2;
 Ветрову Наталію Павлівну - вчителя початкових класів Брацлавського НВК
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 1 – гімназія» Немирівської районної
ради;
 Головню Валентину Василівну - керівника театрального гуртка КУ
«Жмеринський районний Будинок творчості школярів та юнацтва»;
 Раджанову Ларису Леонідівну - вчителя української мови та літератури
Бродецького ЗНВК І-ІІІ ст. «Школа-дитячий садок» Козятинського району;
 Тенетко Ярославу Володимирівну - керівника «Зразкового художнього
колективу» фольклорного гурту автентичної пісні «Оберіг» Бершадської
ЗОШ І-ІІІ ст. №1;
 Свірідову Олену Борисівну - вчителя зарубіжної літератури та російської
мови Войнашівської ЗШ І-ІІІ ст. Барського району;
 Стратійчука Сергія Ігоровича - керівника театрального гуртка «МКАТ»
Позашкільного навчально-виховного центру Козятинського району;
 Євчук Катерину Едуардівну - керівника гуртка «Акторська майстерність» КЗ
«Мурованокуриловецький районний Будинок дитячої та юнацької
творчості»;
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 Синицю Людмилу Василівну - керівника гуртка Томашпільського Будинку
дитячої творчості;
 Ломачевського Сергія Васильовича - учителя музичного мистецтва КЗ «НВК
Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад с.
Писарівки Калинівського району»;
 Омельянову Аліну Володимирівну - вчителя музичного мистецтва
Гніванського НВК СЗШ І-ІІІ ст. – гімназії № 2 Тиврівського району;
 Гончарук Людмилу Миколаївну - керівника гуртка «Колорит»
позашкільного навчально-виховного центру Козятинського району;
 Віннікову Ольгу Валентинівну - учителя музичного мистецтва ЗШ І-ІІІ
ступенів №5 Козятинської міської ради;
 Тиндиринду Каріну Олегівну - вчителя музичного мистецтва Грижинецької
ЗОШ І-ІІ ст. Тиврівського району.
3.Нагородити Дипломами лауреата конкурсу за високий художній рівень
виконавської майстерності, сценічної культури й активну участь в обласному
конкурсі солістів-вокалістів та читців «Зіркова мрія – 2018»:
 Мамчур Ольгу - ученицю 3 класу ЗШ І-ІІІ ст. с. Уладівки Літинського
району, номінація «Художнє читання» молодша група;
 Бєдіну Ліліану - ученицю 4 класу гімназії (загальноосвітній навчальний
заклад ІІ-ІІІ ст. гуманітарного, художньо-естетичного профілю)
м. Могилева-Подільського, номінація «Художнє читання» молодша група;
 Притуляка Дмитра - учня 2 класу Богданівської загальноосвітньої школи ІІІІ ст. Тульчинської районної ради, номінація «Художнє читання» молодша
група;
 Сірука Олександра - учня 6 класу Якубівської філії Іллінецького НВК «ЗШ
І-ІІІ ст.-гімназія № 2», номінація «Художнє читання» середня група;
 Вербовенка Глєба та Такчук Катерину - учнів 6 класу НВК: Гайсинська ЗШінтернат І-ІІІ ст.-гімназія, номінація «Художнє читання» середня група;
 Затулу Катерину - ученицю 10 класу НВК «Вапнярська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 ДНЗ» Томашпільського району, номінація «Художнє читання» старша
група;
 Драчук Марину - ученицю 10 класу Гайсинської СЗШ І-ІІІ ст. №3, номінація
«Художнє читання» старша група;
 Герасимчук Вероніку - ученицю 10 класу Тиврівського ліцею-інтернату,
номінація «Художнє читання» старша група;
 Никитюк Тетяну - ученицю 5 класу ЗОШ І-ІІІ ст. №3, м. Гнівань
Тиврівського району, номінація «Вокал» молодша група;
 Зелінську Юлію - ученицю 4 класу КЗ «Загальноосвітня школа І ст. №5
ВМР», номінація «Вокал» молодша група;
 Ільчук Анастасію - ученицю 5 класу Зозулинецького ЗНВК І-ІІІ ст. «Школа
– дитячий садок» Козятинського району, номінація «Вокал» молодша група;
 Бабаханяна Гагіка - учня 5 класу Тиврівської ЗШ І-ІІІ ст., номінація «Вокал»
молодша група;
 Перець Софію - вихованку Томашпільського Будинку дитячої творчості,
номінація «Вокал» молодша група;
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 Тимошенка Артура - учня 3 класу СЗШ І-ІІІ ст. с. Жабокрич
Крижопільського району, номінація «Вокал» молодша група;
 Паслая Назара - учня 6 класу СЗШ І-ІІІ ст. №2 с. Городківки
Крижопільського району , номінація «Вокал» середня група;
 Соловей Оксану - ученицю 9 класу КЗ «НВК: загальноосвітня школа І-ІІІ ст.
– гімназія № 1 м. Хмільника», номінація «Вокал» середня група;
 Бальшанек Віталіну - вихованку позашкільного навчально-виховного центру
Козятинського району, номінація «Вокал» середня група;
 Голодюк Софію - ученицю 6 класу КЗ «ЗШ І-ІІІ ст. №3 ім. М. Коцюбинського ВМР», номінація «Вокал» середня група;
 Віштак Лілію - ученицю 8 класу Агрономічненської СЗШ І-ІІІ ст.
Вінницького району , номінація «Вокал» середня група;
 Лису Крістіну - ученицю 6 класу КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 3 м.
Хмільника», номінація «Вокал» середня група;
 Костянець Софію - ученицю 8 класу НВК «ЗШ І-ІІІ ст. №1-гімназія» смт
Муровані Курилівці, номінація «Вокал» середня група;
 Сентемон Евеліну - ученицю 7 класу КЗ «Гуманітарна гімназія № 1
ім. М.І.Пирогова ВМР», номінація «Вокал» середня група;
 Семко Дарину - ученицю 8 класу Ладижинської ЗШ І-ІІІ ст. № 4, номінація
«Вокал» середня група;
 Калиту Іллю - учня 6 класу Летківської ЗШ І-ІІІ ст. Тростянецького району,
номінація «Вокал» середня група;
 Кочмарук Богдану - ученицю 7 класу Носківецької ЗШ І-ІІІ ст.
Жмеринського району, номінація «Вокал» середня група;
 Слюсар Мар’яну - ученицю 7 класу опорного навчального закладу
«Студенянська ЗШ І-ІІІ ст.» Піщанського району, номінація «Вокал»
середня група;
 Перевертня Сергія - учня 6 класу Китайгородського закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ст. Іллінецького району, номінація «Вокал» середня
група;
 Іванченка Сергія - учня 9 класу Бершадської ЗШ І-ІІІ ст. № 1, номінація
«Вокал» середня група;
 Базанова Артема - учня 9 класу НВК №3 «загальноосвітній навчальний
заклад – дошкільний навчальний заклад» м. Могилева-Подільського,
номінація «Вокал» середня група;
 Кобильник Іванну - ученицю 7 класу ЗШ І-ІІІ ст. смт Сутиски Тиврівського
району, номінація «Вокал» середня група;
 Ляховську Віталію - ученицю 9 класу Соболівської ЗШ І-ІІ ст. Теплицького
району, номінація «Вокал» середня група;
 Олофінську Інну - ученицю 9 класу Оратівської ЗШ І-ІІІ ст., номінація
«Вокал» середня група;
 Сауляк Катерину - ученицю 8 класу ЗШ І-ІІІ ст. с. Миролюбівки
Піщанського району, номінація «Вокал» середня група;
 Кузьмика Івана - учня 7 класу Тиврівського ліцею-інтернату, номінація
«Вокал» середня група;
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 Гордузенко Катерину - ученицю 9 класу Новоободівської ЗШ І-ІІІ ст.
Тростянецького району, номінація «Вокал» середня група;
 Черемховську Дарину - ученицю 11 класу Жмеринського НВК «ЗШ І-ІІІ ст.гімназія», номінація «Вокал» старша група;
 Огородник Олену - ученицю 10 класу КЗ «НВК: ЗШ І-ІІІ ст.-гімназія № 23
ВМР», номінація «Вокал» старша група;
 Маковіїву Іванну - ученицю 11 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
с. Клембівки Ямпільського району, номінація «Вокал» старша група;
 Селих Лілію - ученицю 11 класу НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ» с. Шарапанівки
Крижопільського району, номінація «Вокал» старша група;
 Курочку Надію - вихованку Літинського ЦДЮТ, номінація «Вокал» старша
група;
 Тимофієву Марію - ученицю 10 класу Гніванської ЗШ І-ІІІ ст. №3
Тиврівського району, номінація «Вокал» старша група;
 Хмарук Вікторію – ученицю 11 класу Війтівської ЗШ І-ІІІ ст. Бершадського
району, номінація «Вокал» старша група;
 Борисенко Дар’ю - ученицю 11 класу Тульчинської ЗШ І-ІІІ ступенів
Тульчинської ОТГ, номінація «Вокал» старша група.
4.Вручити подяки Департаменту освіти і науки облдержадміністрації за участь в
обласному конкурсі солістів-вокалістів та читців «Зіркова мрія – 2018»:
 Наказнюку Ростиславу - учню 4 класу Барської ЗШ І-ІІІ ст. № 4, номінація
«Художнє читання» молодша група;
 Вознюку Ярославу - учню 4 класу Михайлівської ЗШ І-ІІІ ст. Вінницького
району, номінація «Художнє читання» молодша група;
 Білецькому Максиму - учню 3 класу Гуровецької філії Непедівського ЗНВК
І-ІІІ ст. «Школа-дитячий садок» Козятинського району, номінація «Художнє
читання» молодша група;
 Войтюк Владі - учениці 3 класу Мигалівецької ЗШ І-ІІ ст. Барського
району, номінація «Художнє читання» молодша група;
 Щур Аліні - учениці 5 класу Бронницької ЗШ І-ІІ ст. Могилів-Подільського
району, номінація «Художнє читання» молодша група;
 Бевз Домініці - учениці 4 класу Ладижинської ЗШ I-III ст. №2, номінація
«Художнє читання» молодша група;
 Гицині Вікторії - учениці 5 класу ЗШ І-ІІІ ст. №2 ім. Івана Богуна м.
Ямполя, номінація «Художнє читання» молодша група;
 Щирбак Анні - учениці 2 класу Вищекропивнянської ЗШ I-III ст.
Ситковецької селищної ради Немирівського району, номінація «Художнє
читання» молодша група;
 Смірнову Назару - учню 9 класу Жмеринської ЗШ І-ІІІ ст. №4, номінація
«Художнє читання» середня група;
 Пономаренко Юлії - учениці 6 класу Сосонської ЗШ І-ІІІ ст. Вінницького
району, номінація «Художнє читання» середня група;
 Мерленко Вікторії - учениці 6 класу Яришівської ЗШ І-ІІІ ст. МогилівПодільського району, номінація «Художнє читання» середня група;
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 Переймі Діані - учениці 9 класу ЗШ І-ІІ ст. села
Степанки
Мурованокуриловецького району, номінація «Художнє читання» середня
група;
 Сковородецькій Руслані - учениці 7 класу Височанської ЗШ І-ІІІ ст.
Томашпільського району, номінація «Художнє читання» середня група;
 Соловко Зоріні - учениці 6 класу ЗШ І-ІІІ ст. №3 м. Калинівки, номінація
«Художнє читання» середня група;
 Дерев’язі Діані - учениці 6 класу НВК ЗШ І-ІІІ ст. № 3 – гімназії ім. О. С.
Пушкіна м. Тульчина Тульчинської ОТГ, номінація «Художнє читання»
середня група;
 Юрченко Юлії - учениці 8 класу Кирнасівського закладу загальної середньої
освіти І-ІІІ ст. Тульчинського району, номінація «Художнє читання»
середня група;
 Сапігурі Марії - учениці 9 класу ЗШ І-ІІІ ст. смт Сутиски Тиврівського
району, номінація «Художнє читання» середня група;
 Порхун Вікторії - учениці 9 класу Ладижинської ЗШ I-III ст. №3, номінація
«Художнє читання» середня група;
 Онисько Ангеліні - учениці 9 класу Яришівської ЗШ І-ІІІ ст. МогилівПодільського району, номінація «Художнє читання» середня група;
 Новаку Володимиру - учню 8 класу ЗШ І-ІІІ ст. с. Зозулинці Хмільницького
району, номінація «Художнє читання» середня група;
 Лишаку Роману - учню 6 класу Ладижинського НВК №1, номінація
«Художнє читання» середня група;
 Олексюку Андрію - учню 9 класу ЗШ I-III ст. смт Сутиски Тиврівського
району - номінація «Художнє читання» середня група;
 Слюсар Мар’яні - учениці 7 класу опорного навчального закладу
«Студенянська ЗОШ І – ІІІ ст.» Студенянської ОТГ Піщанського району,
номінація «Художнє читання» середня група;
 Завальнюк Яні - учениці 7 класу Жуковецької ЗШ І-ІІ ст. Жмеринського
району, номінація «Художнє читання» середня група;
 Лавренюк Аліні - учениці 9 класу КЗ «ЗШ І-ІІІ ст. №33 Вінницької міської
ради», номінація «Художнє читання» середня група;
 Грабар Діані - учениці 9 класу Будянської ЗШ І-ІІІ ст. Тростянецького
району, номінація «Художнє читання» середня група;
 Козоріз Анні - учениці 9 класу Тиманівської ЗЗСО І-ІІІ ст. Тульчинської
ОТГ, номінація «Художнє читання» середня група;
 Ватазі Олександру - учню 9 класу Новоободівської ЗШ І-ІІІ ст.
Тростянецького району, номінація «Художнє читання» середня група;
 Панчишиній Євгенії - учениці 9 класу Слободо-Шаргородської ЗШ I-III ст.
Шаргородського району, номінація «Художнє читання» середня група;
 Самоєнку Ярославу - учню 11 класу НВК «ЗШ І-ІІІ ст. № 1-гімназія» смт
Тростянця, номінація «Художнє читання» старша група;
 Пономаренко Ользі - учениці 11 класу Гніванської альтернативної ЗШ І-ІІІ
ст. № 1 ім. А.С.Макаренка, номінація «Художнє читання» старша група;
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 Кулик Катерині - учениці 11 класу Якушинецької ЗШ І-ІІІ ст.-гімназії
Вінницького району, номінація «Художнє читання» старша група;
 Рибачок Вікторії - учениці 10 класу Літинської ЗШ I-III ст. № 1, номінація
«Художнє читання» старша група;
 Брайляну Микиті - учню 11 класу ЗШ І-ІІІ ст. с. Болган Піщанського району,
номінація «Художнє читання» старша група;
 Юрченко Альоні - учениці 11 класу Браїлівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Жмеринського району, номінація «Художнє читання» старша група;
 Арсенюк Анні - учениці 11 класу гімназії (загальноосвітній навчальний
заклад ІІ-ІІІ ст. гуманітарного, художньо-естетичного профілю)
м. Могилева-Подільського, номінація «Художнє читання» старша група;
 Бадяку Олександрові - учню 9 класу та Кальницькій Анні, учениці 11 класу
НВК: Гайсинська СЗШ - інтернат I-III ст.-гімназія, номінація «Художнє
читання» старша група;
 Твердохліб Надії - учениці 10 класу ЗШ І-ІІІ ст. № 3 м. Жмеринки, номінація
«Художнє читання» старша група;
 Мельник Іванні - учениці 10 класу НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. –
гімназія» м. Жмеринки, номінація «Художнє читання» старша група;
 Кравченко Дарії - учениці 11 класу ЗШ І-ІІІ ст. №6 м. Жмеринки, номінація
«Художнє читання» старша група;
 Гуменчук Маргариті - учениці 11 класу Турбівської ЗШ І-ІІІ ст. № 2
Липовецької районної ради, номінація «Художнє читання» старша група;
 Костельній Яні - учениці 10 класу Чернівецької ЗШ І-ІІІ ст. №1, номінація
«Художнє читання» старша група;
 Мусі Катерині - учениці 10 класу ЗШ І-ІІІ ст. №3 м. Жмеринки, номінація
«Художнє читання» старша група;
 Магдаль Ангеліні - учениці 10 класу Бершадської ЗШ І-ІІІ ст. №1, номінація
«Художнє читання» старша група;
 Ващенко Ліліані - учениці 10 класу НВК № 3 «загальноосвітній навчальний
заклад – дошкільний навчальний заклад» м. Могилева-Подільського,
номінація «Художнє читання» старша група;
 Карпині Лілії - вихованці Липовецького дитячо-юнацького центру,
номінація «Художнє читання» старша група;
 Іванюк Каріні - учениці 11 класу НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ» с. Шарапанівки
Крижопільського району, номінація «Художнє читання» старша група;
 Мандибурі Ірині - учениці 11 класу ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Козятинської міської
ради, номінація «Художнє читання» старша група;
 Колісник Анастасії - учениці 11класу Піщанського НВК «ЗШ І-ІІІ ст. –
гімназія», номінація «Художнє читання» старша група;
 Степанюку Юрію - учню 11 класу Богданівського закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ст. Тульчинського району, номінація «Художнє
читання» старша група;
 Щур Аліні - учениці 5 класу Бронницької ЗШ І-ІІ ст. Могилів-Подільського
району, номінація «Вокал» молодша група;
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 Герасимчук Катерині - учениці 4 класу Жмеринського НВК «ЗШ І-ІІІ ст. –
ліцей», номінація «Вокал» молодша група;
 Лавренюк Уляні - учениці 4 класу Агрономічненської ЗШ І-ІІІ ст.
Вінницького району, номінація «Вокал» молодша група;
 Присяжній Даші - учениці 3 класу Барської ЗШ І-ІІІ ст. №3, номінація
«Вокал» молодша група;
 Ткаченко Руслані - учениці 4 класу опорного навчального закладу
«Студенянська ЗОШ І – ІІІ ст.» Студенянської ОТГ, номінація «Вокал»
молодша група;
 Борбуневич Вікторії - учениці 4 класу КЗ «ЗШ І-ІІІ ст. № 35 Вінницької
міської ради», номінація «Вокал» молодша група;
 Романюку Богдану - вихованцю Центра дитячої та юнацької творчості
Іллінецької міської ради, номінація «Вокал» молодша група;
 Бондарчуку Назарові - учню 5 класу НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. № 4-ліцей
м. Могилева-Подільського , номінація «Вокал» молодша група;
 Стасюк Владиславі - учениці 5 класу Бронницької ЗШ І-ІІ ст. МогилівПодільського району, номінація «Вокал» молодша група;
 Бевз Валентині - учениці 5 класу Вороновицької ЗШ І-ІІІ ст. №1
Вінницького району, номінація «Вокал» молодша група;
 Герасименко Олександрі - учениці 1 класу Бершадської ЗШ І-ІІІ ст. № 3,
номінація «Вокал» молодша група;
 Феоктистовій Аліні - учениці 5 класу Стодулецької ЗШ І-ІІ ст.
Жмеринського району, номінація «Вокал» молодша група;
 Палесюк Ніці - учениці 5 класу Тульчинської ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2
Тульчинської ОТГ, номінація «Вокал» молодша група;
 Барабаш Катерині - вихованці КЗ «Мурованокуриловецький районний
Будинок дитячої та юнацької творчості», номінація «Вокал» молодша група;
 Мордух Юлії - учениці 7 класу Війтівської ЗШ І-ІІІ ст. Бершадського
району, номінація «Вокал» середня група;
 Чемес Ілоні - учениці 9 класу Хоньковецької ЗШ І-ІІІ ст. МогилівПодільського району, номінація «Вокал» середня група;
 Бучинській Богдані - учениці 6 класу ЗШ І-ІІІ ст. смт. Тиврів, номінація
«Вокал» середня група;
 Саранчі Аліні - учениці 8 класу Літинської ЗШ І-ІІІ ст. № 2, номінація
«Вокал» середня група;
 Мудрик Анастасії - учениці 9 класу Тульчинської ЗЗСО І-ІІІ ст. № 1
Тульчинської ОТГ, номінація «Вокал» середня група;
 Костюк Дар’ї - учениці 7 класу Тульчинської ЗЗСО І-ІІІ ст. № 1
Тульчинської ОТГ, номінація «Вокал» середня група;
 Волошенюку Олександрові - учню 7 класу Височанської ЗШ І-ІІІ ст.
Томашпільського району, номінація «Вокал» середня група;
 Кириловій Єлизаветі - учениці 8 класу Немійської ЗШ І-ІІІ ст. МогилівПодільського району, номінація «Вокал» середня група;
 Махновецькій Марині - учениці 7 класу ЗШ І-ІІІ ст. №2 ім. Івана Богуна м.
Ямполя, номінація «Вокал» середня група;
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 Русецькій Євгенії - учениці 9 класу Липовецької ЗШ І-ІІІ ст. №2, номінація
«Вокал» середня група;
 Волкотруб Вірі - учениці 9 класу НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 2гімназія» Барської міської ради, номінація «Вокал» середня група;
 Крицькому Андрію - учню 9 класу ЗШ І-ІІІ ст. с. Чорномин Піщанського
району, номінація «Вокал» середня група;
 Чепіль Катерині - учениці 9 класу Крижопільської ЗШ І-ІІІ ст. № 1,
номінація «Вокал» середня група;
 Коноваловій Світлані - учениці 7 класу Тульчинської ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2,
номінація «Вокал» середня група;
 Цехмейструк Ізабелі - учениці 8 класу Гайсинського НВК: ЗШ І-ІІІ ст.гімназія, номінація «Вокал» середня група;
 Гончарук Юлії - вихованці Центру дитячої та юнацької творчості
Іллінецької міської ради, номінація «Вокал» середня група;
 Пекар Марині - учениці 9 класу Тростянецького НВК «ЗШ І-ІІІ ст. № 1гімназія», номінація «Вокал» середня група;
 Мордан Еліні - учениці 9 класу НВК «Томашпільська ЗШ І-ІІІ ст.-гімназія»,
номінація «Вокал» середня група;
 Юхименку Євгену - учню 11 класу Мартинівської ЗШ І-ІІІ ст. Жмеринського
району, номінація «Вокал» старша група;
 Захарчук Аллі - учениці 11 класу Капустянської ЗШ І-ІІІ ст. Тростянецького
району, номінація «Вокал» старша група;
 Московчук Діані - учениці 11 класу Піщанського НВК «ЗШ І-ІІІ ст. – ліцей»,
номінація «Вокал» старша група;
 Стьопіну Владиславу - учню 11 класу Шляхівської ЗШ І-ІІІ ст.
Бершадського району, номінація «Вокал» старша група;
 Родіоновій Марії - учениці 11 класу Ладижинської ЗШ I-III ст. № 2,
номінація «Вокал» старша група;
 Мартинюк Марині - вихованці Томашпільського Будинку дитячої творчості,
номінація «Вокал» старша група;
 Бетлій Наталії - учениці 11 класу ЗШ І-ІІІ ст. № 2 смт Муровані Курилівці,
номінація «Вокал» старша група;
 Скрипнику Валентину - учню 10 класу Мазурівської ЗШ І-ІІІ ст.
Чернівецького району, номінація «Вокал» старша група;
 Вергелес Анастасії - учениці 10 класу Барської ЗШ І-ІІІ ст. № 4, номінація
«Вокал» старша група;
 Мазуру Владиславу - вихованцю Крижопільського РБШ, номінація «Вокал»
старша група;
 Пахненко Юлії - учениці 10 класу НВК № 5 «ЗНЗ-ДНЗ» м. МогилеваПодільського, номінація «Вокал» старша група;
 Гальчинській Надії - учениці 11 класу КЗ «Вербська ЗШ І-ІІІ ст.
Чечельницького району», номінація «Вокал» старша група;
 Яроменко Антоніні - учениці 11 класу Ладижинської ЗШ I-III ст. №2,
номінація «Вокал» старша група;
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 Білій Марії - учениці 11 класу ЗШ І-ІІІ ст. с. Голендри Калинівського
району, номінація «Вокал» старша група;
 Жовтобруху Андрієві - учню 10 класу Турбівської ЗШ І-ІІІ ст. № 2
Липовецької районної ради, номінація «Вокал» старша група;
 Уардані Ясміні - учениці 11 класу Печерського закладу загальної середньої
освіти І-ІІІ ст. Тульчинського району, номінація «Вокал» старша група;
 Фурдик Інні - учениці 10 класу Соболівської ЗШ І-ІІІ ст. Теплицького
району, номінація «Вокал» старша група.
5.Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій та міських рад,
керівникам ОТГ продовжити роботу з подальшого розвитку та покращення
художньо-естетичного напряму виховання школярів, виявлення та підтримки
талановитої молоді, фахового росту керівників гуртків та художніх колективів
(постійно).
6.Наказ розмістити на сайті обласного Будинку культури учителя.
7.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В.о. директора Департаменту
освіти і науки

В. Буняк

Заступник директора Департаменту
Чорна О.
Лісогурська Т.
Стахова А.
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