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ПЕРЕМОЖЦІ «ЗОЛОТЕ ГРОНО» 

ТА «ЗОЛОТИЙ АПЕЛЬСИН» ЗА ПІДСУМКАМИ 2016 РОКУ 

 «ПОДІЯ РОКУ 2016» - флеш-моб-кліп «ПОПЕРЕДУ» гурту «От Вінта». 

ВОЛОДАРІ «СТИПЕНДІЇ УСПІШНОСТІ» ПДМ:  

ҐЕДЗЮК ВЛАДИСЛАВ, вихованець спеціалізованого екологічного центру  

за особисті досягнення у розвитку екологічної освіти та вихованні учнівської 

молоді м. Рівного.  

КРАТКО АНДРІЙ, учень профільної школи сучасної хореографії ПДМ  

за особисті досягнення та активну участь у концертно-конкурсній діяльності 

художніх колективів профільної школи сучасної хореографії ПДМ.  

ТИТЕЧКО АГАФІЯ, вихованка спортивної школи художньої гімнастики  

ПДМ за особисті досягнення у спортивно-змагальній діяльності спортивної 

школи художньої гімнастики. 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ПЕРЕМОЖЦІ «ЗОЛОТОГО ГРОНА»  

Музична студія 

 Катерина Закалюжна 

Батьки: Оксана Богданівна, Олег Олексійович 

Педагог – Відмінник освіти України Людмила Чибор 

- І місце на обласному конкурсі скрипалів серед музичних шкіл та 

шкіл естетичного спрямування. 

Спортивна школа східних єдиноборств 

 Анна Бойко 

Мама – Наталія Богданівна 

Тренер – Заслужений тренер України Ірина Качковська 
 

- ІІ місце Чемпіонат України з дзюдо до 18 років, м. Львів; 

- ІІ місце Міжнародний турнір Кубок Закарпаття, м. Ужгород; 

- ІІ місце Чемпіонат України до 17 років, м. Луцьк. 

 Олександра Шульга 

Батьки: Степан Степанович, Світлана Іванівна 

Тренер – Заслужений тренер України Анатолій Мошковський    
  

- ІІІ місце Чемпіонат України з дзюдо 18 років,   м. Львів; 

- ІІІ місце Чемпіонат України до 21 років, м. Київ; 

- ІІІ місце Кубок України з дзюдо, м. Суми; 

- ІІІ місце Чемпіонат України до 23 років, м. Харків. 
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До уваги всіх присутніх: сюрпризом на сьогоднішньому святі для 

Олександри буде вручення посвідчення «Майстер спорту України» з дзю-до. 

 Євген Балевський 

Батьки: В’ячеслав Володимирович, Людмила Леонідівна 

Тренери: – Майстер спорту України В’ячеслав Балевський, Заслужений 

працівник фізкультури і спорту України, Заслужений тренер України Михайло 

Романкевич 
 

- ІІІ місце Чемпіонат України з дзюдо до 17 років, м. Луцьк; 

- ІІІ місце Міжнародний турнір з дзюдо «Кубок Закарпаття», м. Ужгород. 

 Ян Балевський 

Батьки: В’ячеслав Володимирович, Людмила Леонідівна 

Тренер – Майстер спорту України В’ячеслав Балевський,  

- ІІІ місце Чемпіонат України з дзюдо до 17 років, м. Луцьк. 

Етнокультурний центр  

 Світлана Комар, солістка «Народного художнього колективу» 

молодіжного фольклорного гурту «Веснянка» 

Батьки: Тетяна Іванівна, Олександр Михайлович 

- Активна участь у громадському житті колективу, вагомий 

особистий внесок у реалізацію творчих проектів гурту. Переможа в 

номінації «Солоспів» в рамках Міжнародного фестивалю музики, 

мистецтва та фольклору «Подляська Октава Культур» /м. Білосток 

Польща/. 

 Євген Ковальчук, учасник інструментального гурту  «Народного 

художнього колективу» молодіжного фольклорного гурту «Веснянка».  

Батьки: Руслана Іванівна, Роман Іванович 

Керівник – Відмінник освіти України Анатолій Сайчишин 
 

- Активна участь у громадському житті колективу, вагомий 

особистий внесок у реалізацію творчих проектів гурту. Перемога у 

номінації «Кращий інструменталіст-виконавець» на ХХV фестивалі 

української культури «Подляська осінь» в м. Більськ /Польща/ 

«Зразковий художній колектив»  театральна студія «Маленький принц» 

 Едуард Вертелецький 

Батьки: Олена Олександрівна, Валентин Дмитрович 

Педагог – Галина Нікітіна 
 

 Максим Бабидорич 
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Батьки: Наталія Федорівна, Юрій Васильович  

Педагог – Галина Нікітіна 

 Стас Колодинський 

Батьки: Ірина В’ячеславівна, Олексій Володимирович 

Педагог – Галина Нікітіна 
 

- Переможці в номінації «Краща чоловіча роль першого плану» на VІ 

Всеукраїнському фестивалі дитячих театрів «Маски Мельпомени» 

(м. Харків). 

Літературна студія «ЛітЕРА» 

 Каріна Садоха  

Батьки: Оксана Володимирівна, Володимир Богданович 

Керівник – Юлія Костюкевич 
 

- ІІ місце обласного літературного конкурсу «Перло многоцінне» 

Профільна школа інформатики 

 Віталій Трохимчук  

Батьки: Ірина Володимирівна, Ігор Володимирович 

Науковий керівник –  Світлана Ольховик 

- Активна участь у конкурсній діяльності Школи інформатики. 

-  ІІ місце МАН (секція «Технології програмування»). 

Профільна школа естрадного мистецтва 

 Софія Шекель 

Мама: Ольга Остапівна 
 

- Лауреат ІІ премії  Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв 

«Зіркові хвилі талантів» (м. Скадовськ). 

 Юлія Кравченко 

Батьки: Ольга Петрівна, Владислав Васильович 
 

- Лауреат ІІ премії ІІ Всеукраїнського конкурсу вокально-хорового 

мистецтва «Татарбунарські викрутаси» (м.Одеса). 

«Зразковий художній колектив» ансамбль східного танцю «Орхідея» 

 Діана Кучерук 

Батьки: Алла Анатоліївна, Іван Андрійович 

Педагог – Людмила Любчик 
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 Софія Савурко 

Батьки: Наталія Павлівна, Олександр Володимирович 

Педагог – Людмила Любчик 

 Ольга Грошовик 
Мама: Ірина Анатоліївна 
Педагог – Людмила Любчик 

- І місце у відбірковому турі Чемпіонату України за версією УАВСТ 

м. Хмельницький; 

- ІІ місце у відкритому Міжнародному турнірі «Кубок Білорусі»; 

 Дарія Паламарчук 

Мама :Галина Петрівна 
Педагог – Оксана Пінська 

- І,ІІ та VІ місця у Міжнародному турнірі «Кубок Білорусі в 
номінаціях: імпровізація, табла-соло;  

- Призові місця на Першості України з оріентал «Захаріт-2016». 
 

 Дарія Ядчишина 

Батьки: Юлія Володимирівна, Роман Миколайович 

Педагог – Оксана Пінська 
 

- І та ІІ місця в номінаціях «Соло-композиція», «Табла-соло», серед 
дітей до 11 років на Першості України з оріентал «Захаріт-2016». 

Спортивна школа художньої гімнастики 

 Каміла Томкович 

Батьки: Дмитро Олександрович, Олександра Володимирівна 
Тренер – Олександра Томкович 

Здобула І місця у: 
- Турнірі «Кубок –Еліт», м. Вінниця; 

- Відкритому Чемпіонаті Хмельницької області;   
- Міжнародному турнірі в м. Польща  

- Міжнародному турнірі «Шуварочка», м. Львів. 
- Посіла ІІІ місце в багатоборстві, та І місце у вправі зі стрічкою на 

змаганнях в Угорщині; 

 Агафія Титечко 

Батьки: Юрій Тарасович, Оксана Григорівна 

Тренер – Олександра Томкович 
- Переможниця Міжнародного турніру «Danubia cup» м. 

Братіслава(Словакія); 
- Фіналістка змагань зі спортивної гімнастики «Здарска сніженка» 

(Чехія); 
- Здобула бронзу на Міжнародному турнірі «Peсs cup» (Угорщина). 

 Дарія Ткачук 



5 

 

Батьки: Руслан Володимирович,Тетяна Степанівна 
Тренер – Олександра Томкович 

- ІІ місце у Міжнародному турнірі з художньої гімнастики «Pecs  cup» 
(Угорщина); 

- ІІ місце на Міжнародному турнірі (Польща); 

- ІІІ місце на Відкритому Чемпіонаті у Хмельницькій області з 

художньої гімнастики. 

Спортивна школа інтелектуальних видів спорту 

 Валерій Крушельницький  

Батьки: Лариса Валеріївна, Тарас Володимирович 

- Кандидат в майстри спорту України з Го, срібний призер юнацького 

чемпіонату Європи з Го (до 16 років), чемпіонат України з Го серед 

юнаків та дівчат до 16 років, бронзовий призер чверть-фіналу 

чемпіонату України з Го, срібний призер чемпіонату Рівненської 

області з Го, володар Кубку Рівного. 
 

 Максим Бережняк  

Батьки: Валентина В’ячеславівна, Володимир Миколайович 

- 1-й спортивний розряд, бронзовий призер чемпіонату України з Го 

серед юнаків та дівчат до 16 років, бронзовий призер чемпіонату 

Рівного з Го, срібний призер чемпіонату Рівного з Го серед юнаків 

та дівчат до 16 років. 

 Поліна Крушельницька  

Батьки: Лариса Валеріївна, Тарас Володимирович 

- Срібний призер чемпіонату України з Го серед юнаків та дівчат до 

12 років, чемпіонат Рівненської області з Го серед юнаків та дівчат 

до 12 років, бронзовий призер чемпіонату Рівненської області з Го 

серед юнаків та дівчат до 16 років, бронзовий призер чемпіонату 

Рівного з Го серед юнаків та дівчат до 16 років.  

 «Народний художній колектив» літературне об’єднання «Поетарх»  

 Дарина Калашнікова  

Мама – Марина Євгенівна 

Педагог – Тетяна Горбукова 

- Активна учасниця в організації творчих зустрічей літературного 

об’єднання «Поетарх»,  

- І місце за прозові твори у обласному конкурсі «Перло многоцінне» 

2016 р. 

 Катерина Покладньова  

Батьки: Ольга Валентинівна, Євген Іванович 
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Педагог – Тетяна Горбукова 

- ІІ місце в обласному конкурсі «Перло многоцінне».  

- Публікації в газеті «Літературна Україна».  

- Отримала схвальну оцінку спілки письменників міста Києва. 

 Назарій Очеретович  

Мама: Валентина Василівна 

Педагог – Тетяна Горбукова 

- Один з найактивніших учасників літературного об’єднання 

«Поетарх»,  

- ІІІ місце в обласному конкурсі «Перло многоцінне». 

Центр гуманітарної освіти 

 Варвара Дундюк, учениця Школи професійної журналістики ПДМ 

Мама: Людмила Миколаївна 

Педагог – Андрій Матвіїв 

- Перемога у міжнародному конкурсі дитячих і молодіжних ЗМІ 

«Змінимо світ на краще» Мінського державного палацу дітей і 

молоді, номінація «Кращий авторський матеріал». 

КОЛЕКТИВНІ – ПЕРЕМОЖЦІ «ЗОЛОТОГО ГРОНА -  2016-ГО РОКУ 

Солісти хору та ансамблю «Зразкового художнього колективу» дитячого 

хору «Віват, музико!» (керівник Наталія Павлючук) 

 Ірина Борушок 

Батьки: Наталія Миколаївна, Сергій Тарасович 

 Олександра Шклярська 

Батьки: Тетяна Олексіївна, Олександр Броніславович 

 Богдана Сяська  

Батьки: Інна Олексіївна, Володимир Андрійович 

 Соломія Павлючук 

Батьки: Наталія Миколаївна, Олександр Володимирович 

- Лауреати ІІ ступеня в середній віковій категорії 12-15 років, на ІІ 

Всеукраїнському відкритому хоровому фестивалі-конкурсі «Голоси 

Яскравої Країни», /квітень,2016/. 

- Дипломанти ХVІІ Міжнародного фестивалю духової музики «Soli 

Deo» (м. Білгорай, Польща). 

Середній склад «Зразкового художнього колективу» дитячого хору 

«Віват, музико!» (керівник Світлана Коссобудзька) 
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1. Вероніка Борушок    7. Єлизавета Александрович 

2. Олена Харченко    8. Анастасія Дмитрук 

3. Софія Струк     9 .Анна Заславська 

4. Марія Свобода    10. Катерина Ковтунович 

5. Дарина Палій     11. Валерія Коссобудзька 

6. Даніела Косторіна 

- Лауреати І ступеня в молодшій віковій категорії до 11 років, на ІІ 

Всеукраїнському відкритому хоровому фестивалі-конкурсі «Голоси 

Яскравої Країни», /квітень,2016/. 

Випускний клас ШСХ, учасники концертного складу «Зразкового 

художнього колективу» ансамблю сучасного танцю «Лайт» (куратор – 

Відмінник освіти України Олена Додчук) 

Марія Берук    Валентина Дорота   Богдан Мельничук  

Ірина Валько    Поліна Канькова   Надія Мулик  

Данило Вавровський   Олександра Ковальчук   Олександра 

Ничепорук  

Дарія Вихристюк   Ольга Ковальчук    Анастасія 

Омельчук  

Назар Довгалець    Мирослав Маркевич   Надія Савчук  

Анастасія Черначук 

- За активну участь у культурно-мистецьких заходах в україно-

польському проекті ПДМ та молодіжного осередку творчої праці м. 

Домброва Гурніча (Польща); вагому перемогу у ХІ Українській 

танцювальній олімпіаді в м. Тернопіль: І місце – 20 дипломів; ІІ 

місце – 15 дипломів; ІІІ місце – 4 дипломи. 

Команда юнацько-молодіжного відеоблогу  «PDM LEAKS”  

(керівник Марія Наумчук) 

 Юрій Вишневський  

Батьки: Світлана Володимирівна, Олександр Юрійович 

 Владислав Євтушенко  

Батьки: Світлана Сергіївна, Святослав Ігорович 

 Антон Костюк  

Батьки: Тетяна Василівна, Володимир Іванович 

 Ольга Сончак  

Мама: Оксана Романівна 

 Анастасія Тинник  

Мама: Ольга Володимирівна 
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- Близько 30 випусків відеоблогу за 2016 р., 2650 переглядів. 

- Активна участь у житті ПДМ; 

- Щоденне висвітлення подій БМ-2016 та його підготовки (15 

випусків); 

- Створення соціальної реклами  благодійної акції «Добро на Різдво»;  

- Учасники «Гастрольного туру Україною». 

Випускний клас Профільної школи образотворчого мистецтва 2015-2016 

н.р. 

 Спеціалізація художнє ткацтво ( керівник дипломних робіт 

Алевтина Кляповська)  

1. Анастасія Зосімчук   4. Каріна Мошковська 

2. Дарія Коробова   5. Вікторія Куниця 

3. Юлія Чабар    6. Христина Космина   

 Спеціалізація мереживоплетіння (керівник Людмила Каландюк) 

1. Софія Савурко   3. Ганна Харчук 

2. Софія Манік    4. Юлія Харчук 

 Спеціалізація художня кераміка (керівник Валентина Десятова) 

1. Владислав Волинський   4. Микола Пархомчук  

2. Олексій Волевич    5. Вікторія Котяш 

3. Дмитро Демчук  

- Мистецький проект «Мистецький передзвін» (2 

частина).Професійно виконані дипломні роботи зі всіх 

спеціалізацій. 

Середній склад «Зразкового художнього колективу» ансамблю естрадної 

пісні «Вітамін» (художній керівник – Відмінник освіти України Ірина 

Бойчук) 

1. Елеонора Філонюк    7. Максим Сільвай  

2. Мурад Гусейнов    8. Юлія Кравченко  

3. Надія Чайкун     9. Анна Кравченко  

4. Софія Шельвицька    10. Віра Пухова  

5. Ангеліна Ухнальова-Ярошевич  11. Назар Карповець 

6. Харитина Ухнальова    12. Максим Скрипниченко  

- Лауреати І премії ІІ Всеукраїнського конкурсу народної хореографії 

та вокально-хорового мистецтва «Татарбунарські викрутаси» (м. 

Одеса, 2016 р.). 
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Молодший склад «Зразкового художнього колективу» ансамблю 

естрадної пісні «Вітамін» (художній керівник – Відмінник освіти України 

Ірина Бойчук) 

1. Ольга Губницька   5. Анна Герасимюк 

2. Вікторія Степчин   6. Марія Жаровська  

3. Анастасія Данильчук  7. Уляна Коваленко 

4. Софія Ногаль    8. Анна Пилипчук 

- Лауреати ІІ премії, Міжнародного фестивалю дитячо-юнацької 

творчості «Весняний бал в Ужгороді» (м.Ужгород, 2016р.). 

Команда профільної Школи бізнесу (керівник Людмила Любчик) у 

складі: 

 Олександра Труш  

Батьки: Інна Олександрівна, Ігор Олександрович 

 Оксана Робейко  

Батьки: Галина Олександрівна, Ігор Дмитрович 

 Анастасія Сокол  

Батьки: Олена Володимирівна, Андрій Степанович 

 Тарас Савінський  

Батьки: Юлія Анатоліївна, В’ячеслав Юзефович 

 Яна Трофімчук  

Батьки: Світлана Анатоліївна, Валерій Сильвестрович 

- Переможці VІІІ міського фестивалю-конкурсу з економіки та 

підприємництва «Мої знання сьогодні – мій капітал завтра-2016». 

Команда профільної Школи бізнесу (керівник Людмила Любчик) у 

складі: 

 Дмитро Щевич  

Батьки: Галина Микитівна, Олександр Сергійович 

 Денис Власик  

Батьки: Світлана Іванівна, Віктор Іванович 

 Олександра Кордяк  

Батьки: Марина Сергіївна, Дмитро Васильович 

 Юлія Голоюх  

Батьки: Людмила Степанівна, Сергій Володимирович 

 Надія Криворучко  

Батьки: Олена Володимирівна, Едуард Валерійович 
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- Переможці Брейн-рингу з обміну та податків серед студентів та 

коледжів Національного Університету водного господарства та 

природокористування. 

 Команда Екологічного центру (керівник – Відмінник освіти України 

Ірина Куроченко) у складі: 

1. Тетяна Легка     5. Владислав Гедзюк 

2. Владислав Заєць    6. Роман Ніколайчук 

3. Софія Маслянчук    7. Владислав Шпіганович  

4. Роман Котик     8. Святослав Кирильчук  

- Участь у проекті із встановлення державних  штандартів в межах об’єкту 

природно заповідного фонду «Квітуча гора» - Дубенський район. 

- Участь у проекті «Школа конструктивних змін» в рамках міжнародного 

проекту «Молодь та ГО назустріч сталому розвитку». Встановлення 

інформаційних табличок на вікові дерева в м. Рівному, встановлення 

контейнерів для збору макулатури у НВК №14. 

- Участь у циклі радіопередач радіо «Край» РТБ «Світ природи» 

(підготовка сюжетів і виступ). Загалом 23 передачі. 

- Участь у циклі телепередач РТБ «Невгамовні дослідники» - 5 передач. 

- Перемоги у Всеукраїнських конкурсах: 

- Олімпіада «Крок до знань»; 

- Форум «Дотик природи»; 

- Конкурс «Винахідницьких та раціоналізаторських проектів еколого-

натуралістичного профілю»; 

- Конкурс «Зоологів та тваринників». 

- Перемоги у І етапі МАН секції «Екологія», «Охорона довкілля», 

«Зоологія, ботаніка». 

- Організація та проведення акцій «Зустріч птахів», «Годівничка». 

Молодший, середній та старший «Народного художнього колективу»  

ансамблю народного танцю «Дружба»  

(художній керівник – Відмінник освіти України Наталія Дзюбенко) 

- І місце у: Міжнародному фестивалі-конкурсі танців народів світу 

«Веселкова терпсихора» (м. Київ).  

- ІІ Міжнародному фестивалі-конкурсі «Україна єднає світ» (м. 

Скадовськ). 

- Всеукраїнському хореографічному фестивалі-конкурсі «Кременчуцькі 

викрутаси» (м. Кременчук). 

- ІV Всеукраїнському фестивалі-конкурсі народної хореографії ім. Героя 

України Мирослава Вантуха (м. Львів). 
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- Участь у проекті «Гастрольний тур Україною» в Київському Палаці 

дітей та юнацтва. 

Спортивна школа інтелектуальних видів спорту 

 (керівник –  Володимир Качановський) 

1. Анастасія Ваврик   5. Віталій Пелех  

2. Ярослав Малко   6. Мар’ян Кушнір  

3. Максим Лук’янчук   7. Віталій Дорош 

4. Андрій Кавун  

- Бронзові та срібні призери чемпіонату Рівного з Го, чемпіонату 

Рівненської області з Го серед юнаків та дівчат до 12 років, чемпіонату 

Рівненської області з Го серед юнаків та дівчат до 16 років. 

Парламент дітей м. Рівне 

Педагоги: Руслана Шаркова, Назар Степанов 

- За вагомий внесок у розвиток лідерського руху серед учнівської 

громади міста та регіону та з нагоди 15-річчя. 

Концертний склад  «Зразкового художнього колективу»  ансамблю 

спортивного танцю «Ритм» (художні керівники – Відмінники освіти 

України Людмила Куценко, Володимир Белей) 

1. Олександр Калетник   5. Ігор Бурчак 

2. Катерина Лущик   6. Денис Фандич  

3. Оксана Середа    7. Яна Пристопчук  

4. Михайло Степаненко  8. Анна Крохмалюк 

- За творчу 15-річну діяльність в житті «Зразкового художнього 

колективу» ансамблю спортивного танцю «Ритм», постановки 

прем’єрних концертних  номерів ансамблю, активну участь в 

житті ПДМ та міста. Переможці багатьох фестивалів 

танцювального мистецтва. Міжнародних фестивалів «Magic-

dance» в. м. Люблін, міжнародного фестивалю в м. Лодзь. 
 

ПЕРЕМОЖЦІ ПЕРЕХІДНОЇ НОМІНАЦІЇ ВІД «ЗОЛОТОГО ГРОНА» 
ДО «ЗОЛОТОГО АПЕЛЬСИНА»  - «ТВОРЧА МОЛОДЬ». 

 Назар Степанов, Центр соціальних ініціатив 

- Добре організовує та забезпечує ведення результативної 
діяльності Центру, постійно стежить за передовим досвідом 

роботи, ініціатор нововведень 
 Ірина Мельник, учасниця Народного літературного об»єднання 

«Поетарх» 
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- Активна учасниця НЛО «Поетарх», ведуча актриса колективу, 

поетеса, секретар Рівненської філії Національної спілки 

письменників України, автор книги поезій «Вікна»-1. 

 Віктор Шупер, учасник Народного літературного об»єднання 

«Поетарх» 

- Поет, автор книги «Живим і щасливим», активний учасник 

всіх літературних заходів у Рівному, Києві, Львові, 

переможець літературних конкурсів у журналах «Склянка 

часу», «Чорна гора», «Вулиця літературна».  

 Олександра-Ксенія  Медвідь 

- Автор двох книжок поезій «Дарований богом « і «ОМ»- 

цьогорічне видання, часто публікується у  літературно-

художньому журналі «Погорина», учасниця всіх літературних 

кафе і виступів «Поетарха». 

 Віра Юхимець, учасниця «Зразкового художнього колективу» 

театральної лабораторії «Відсутність»  

- Срібна стрічка в номінації «Монолог» на Міжнародному 

фестивалі декламацій (Словаччина). 

 Олена Андрощук, учасниця «Зразкового художнього колективу» 

театральної лабораторії «Відсутність»  

- Золота  та бронзова стрічки в номінаціях «Монолог» та 

«Поезія» на Міжнародному фестивалі декламацій 

(Словаччина). 

 Анастасія Турчин, вихованка ШСЄ 

- Золота призерка Чемпіонату Європи з дзю-до. 

 Артем Качановський, Богдан Жураковський, Андрій Кравець 

- Переможціу командному чемпіонаті з Го у складі збірної 
України. 

 Учасники вистави «У відкритому морі» С. Мрожека  «Зразкового 

художнього колективу» театральної лабораторії «Відсутність»: Віра 

Юхимець, Артем Вишневський, Олексій Титаренко, Євген Палій, 

Микола Циганюк, Дмитро Шкіндер, Олена Андрощук, Анастасія 

Яковишина, Андрій Дещенко, Андрій Трохимчук, Тарас Семенюк. 

- Вистава отримала відзнаку «Незалежних Суддів» на 

Міжнародному театральному фестивалі «Мандрівний вішак», 

м. Луцьк. 

- Перемогу у номінації «Краща сценографія» на 

Всеукраїнському фестивалі «Комора», м Кам’янець-

Подільський. 
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  15-РІЧНІ ЮВІЛЯРИ: 

 Ольга Промська - методист 

 Олена Андреєва, педагог Школи образотворчого мистецтва 

 Оксана Галайчук, педагог Школи образотворчого мистецтва 

 Надія Гізун, акомпаніатор Школи сучасної хореографії  

 Світлана Меркулова, акомпаніатор Школи художньої гімнастики  

 Ольга Нестерук-Володимирець, практичний психолог 

 Оксана Сологубова, головний бухгалтер 

 Микола Андрєєвський, сторож  

20-РІЧНІ ЮВІЛЯРИ: 

 Наталія Дубовська, концертмейстер Школи художньої гімнастики 

 Наталія Кушева, заступник директора з навчально-методичної роботи 

 Юлія Полякова, педагог  Школи народного танцю 

 Ірина Сливчук, педагог Етнокультурного центру  

25- РІЧНІ ЮВІЛЯРИ: 

 Наталія Віюк, педагог Школи народного танцю 

 Наталія Літковець, завідувач відділу 

 Олена Додчук, педагог Школи сучасної хореографії  

 Марія Наумчук, керівник Школи інформатики  

35-РІЧНІ ЮВІЛЯРИ:років – це ціле покоління виплеканих ВАМИ молодих 

людей… Цінуємо вашу працю, мужність і глибинний патріотизм на благо 

наших дітей:  

 Олександра Андреєва, педагог Школи образотворчого мистецтва 

Віктор Ковальчук, методист Етнокультурного центру  

 Михайло Романкевич, тренер-викладач Школи східних єдиноборств  

Номінація. «Педагог року. Потенціал» 

 Андрій Шуманський-Банацький – молодий педагог театр-студії 

«Маленький принц», добре розуміє свою справу, намагається творчо 

реалізувати ідеї театральних колективів «Від ліхтаря» та «Маленький 

принц» як педагог, як режисер, як актор. В 2016 році здобув 

безапеляційну перемогу на Міжнародному фестивалі художнього 

читання та експериментальної декламації у номінаціях «Монолог» та 

«Проза». 

 Андрій Майборода – випускник Школи народного танцю, учасник 

ансамблю ім. Вірського, сучасний, талановитий і перспективний 

педагог. Амбітний, з відчуттям художнього смаку, знанням 
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танцювальної лексики, технічної майстерності. Підтримує творчий 

тонус колективу своїми творчими ідеями, хореографічними 

постановками та власним професійним виконавством. 

Номінація. «Тренер року» 

 Володимир Качановський – віце-президент Української федерації 

ГО, суддя міжнародної категорії з ГО, тренер юнацької збірної України 

з Го; справжній «вулкан енергійності, ентузіазму, професіоналізму». 

Підготував безліч спортсменів, які очолюють рейтингові таблиці 

Європейських та світових турнірів. Визнаний кращим тренером року на 

Рівненщині. 

Номінація. «Педагог року. Професіоналізм» 

 Наталія Віюк – володіє талантом творчого пошуку, фахівець  в галузі 

народної хореографії. Відчуття художнього смаку та стилю, які 

органічно відображають гармонійний колорит, ритмічні особливості 

танцювальної лексики, відрізняють її постановки з поміж усіх. 

Хореографічна постановка Наталії «Біля плоту» сприяла отриманню 

Гран-Прі на конкурсі хореографічного мистецтва імені Героя  України 

Мирослава Вантуха та відібрана у фінал Всеукраїнського фестивалю-

конкурсу народної хореографії «Нові постановки». 

 Світлана   Коссобудзька – хормейстер середнього складу «Зразкового 

художнього колективу» дитячого хору «Віват,музико!». Постійно 

знаходиться в творчому пошуку, має власний стиль, оригінальне 

бачення та креативне мислення щодо розвитку хорового колективу. 

Виконавська майстерність її підопічних відмічена членами журі 

хорового конкурсу «Голоси яскравої країни». 

Номінація. «Педагог року. Дослідник» 

 Варвара Рискова – людина, яка живе в гармонії з природою та 

виховує у молоді дбайливе ставлення до навколишнього середовища. 

Разом з Іриною Куроченко безперервно розробляє проекти, бере участь 

у конкурсних програмах щодо їх фінансування. Постійно вдосконалює 

свою майстерність, перемагаючи у професійних конкурсах: 

Всеукраїнський конкурс науково-методичних розробок  та віртуальних 

ресурсів з хіміко-біологічного профілю, Всеукраїнський конкурс 

«Позашкільні педагогічні читання-виставка видавничої продукції з 

питань позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму у 

номінації «Інновації у формуванні фахових компетенцій педагогів» та  

номінації «Модернізація змісту позашкільної освіти»; Всеукраїнський 
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конкурс молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія і 

середовище» у номінації «позашкільна освіта». 

Номінація. «Скарбничий-дослідник» 

 Віктор Ковальчук – засновник авторської школи виховання 

учнівської молоді на автентичних традиціях нашого краю. Послідовник 

етнопедагогіки, який збагачує науку методологією і технологіями 

вивчення та збереження фольклору та етнографічних звичаїв Полісся. 

Діяльність очолюваного ним центру міжнародними експертами 

рекомендована до вивчення фольклористам та етнографам України. 

Номінація. «Науковий керівник року» 

 Вікторія Ярмола – доцент кафедри музичного фольклору РДГУ, 

науковий керівник секції фольклористики МАН, що прищеплює дітям 

любов до культури і спадщини Полісся, вчить науковому підходу до 

вивчення та збереження фольклорних традицій. Вихованка Вікторії 

Степанівни посіла ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу 

науково-дослідницьких робіт МАН – 2016. 

Номінація. «Добросовісний функціонер» 

 Тетяна Кушева – привітна з учнями, ввічлива з батьками, сувора до 

порушників режиму ПДМ. Її діяльність багатоаспектна: куртки, пальта, 

шуби, капелюшки, рюкзаки. А влітку – ретельно пильнує та охороняє 

спокій Палацу. 

 Олександр Полоцький – людина-універсал, для якої немає проблем у 

вирішенні будь-яких технічних, ремонтних, будівельних питань для 

забезпечення безперервного функціонування будівлі Палацу – швидко, 

якісно, без метушні. 

 Номінація. «Педагог року. Креатив» 

 Наталія   Пушкар – в травні 2016 року рівняни побачили завершений 

проект «Мистецькі передзвони» - дипломні роботи випускного класу 

ШОМ, куратором якого є п. Наталія. Академічний цикл, який вона 

викладає, - основа всіх основ: творчих пошуків, злетів, фантазії, 

послідовності у виконанні. Вона – як мистецький твір: вишуканий, 

досконалий, що приваблює оточуючих складним різнобарв’ям. 

 Художній текстиль – мінливий і різнобарвний. Пошук нового в 

традиційному нових форм, матеріалів, вражень, емоцій – особливість 

характеру педагога Алевтини   Кляповської (керівник дипломних 

робіт зі спеціалізації «Художнє ткацтво») 
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 Людмила Каландюк – в її педагогічному житті сплітаються візерунки 

в мелодію, об’єднуючи мистецтва, гармонізуючи в душі декор та 

музику (керівник дипломних робіт зі спеціалізації  

«Мереживоплетіння»). 

Художня кераміка – «мистецтво народжене вогнем» - гартує характер 
педагога Валентини   Десятової, запальної та пристрасної натури. 

Номінація. «Педагог року. Стабільність» 

 Микола   Протас – педагог по класу труби музичної студії. Досконале 

володіння активними педагогічними технологіями, творчий пошук, 

відданість дітям дають йому змогу постійно створювати для них 

ситуацію успіху, формувати естетичний ідеал та музичний смак. 

 Оксана Шевчук – педагог Школи інтелектуальних видів спорту. 

Метою її фахової діяльності є формування основ інтелектуального 

розвитку дитини, шляхом опанування нею методики гри Го, Отелло, 

Рендзю. Забезпечуючи базовий фундамент вона готує потенційних 

переможців рейтингових змагань міжнародного рівня. 

Номінація. «Художній керівник року» 

 Ірина Бойчук, художній керівник «Зразкового художнього колективу» 

ансамблю естрадної пісні «Вітамін» - талановита особистість, 

професіонал вищого ґатунку, музичний експериментатор. Неординарне 

трактування та мікшування українських народних пісень та естрадних 

хітів, взятих у форму попурі, аранжованих для дитячого співу, сприяли 

створенню яскравих супер хітів колективу, які лунають по всій країні. 

 Наталія Дзюбенко – людина рідкісної працездатності і 

відповідальності; володіє талантом творчого пошуку; яскрава, 

колоритна і неординарна особистість. Наталія генератор ідей 

хореографічних постановок «Народного художнього колективу» 

ансамблю народного танцю «Дружба» та їх безпосередній виконавець. 

Її постановки вирізняються художнім смаком, динамікою виконання, 

гармонійним поєднанням народного костюму, музичного супроводу та 

народної хореографічної лексики. Особливо варто відзначити, що в 

2016 році колектив під її керівництвом неодноразово виборював Гран-

Прі на престижних Всеукраїнських та Міжнародних хореографічних 

конкурсах. Наталія завжди має мету, чітко визначає траєкторію її 

досягнення та вмотивовано спонукає до спільних дій і педагогів, і 

вихованців і, як результат – суцільні Гран-Прі. 

 Тетяна Горбукова – сучасна і талановита поетеса, творчий педагог із 

глибоким та цікавим внутрішнім світом. Спрямовує діяльність своїх 
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вихованців на пошук та створення власного поетичного стилю. Лави 

Всеукраїнської спілки письменників поповнили 8 юних поетів 

літературного об’єднання «Поетарх». В цьому році Тетяна Іванівна 

прийнята в обласну спілку письменників Рівненщини. 

Номінація. «Керівник структурного підрозділу»   

 Каріна  Дмитрієва – реформатор за фахом і характером, послідовна у 

судженнях і впевнена в собі. Високий професіоналізм, відповідальність 

та самоконтроль характеризують її як успішного керівника. 

Цілеспрямована, наполеглива, завжди налаштована на якісну 

результативну роботу. Завжди спрямовує діяльність колективу на 

прояв активності, ініціативи та необмеженої самореалізації в 

педагогічній діяльності. І, як результат демонстрація щороку 

дипломних робіт випускників ШОМ на високому професійному рівні. 

Номінація. «Педант Профі» 

 Владлена Старікова, юрисконсульт. Право і законність відіграють в її 

професійній діяльності велику роль. Загострене почуття 

справедливості, ніколи не обмежується роллю спостерігача, завжди 

педантично та ефективно домагається верховенства права. Чесність, 

порядність, об’єктивність, безкорисливість, вдумливий підхід до 

вирішення проблем забезпечують діяльність всіх структур Палацу 

чесно, прозоро, ефективно з дотриманням законодавства. 

Номінація. «Проектна діяльність» 

 Людмила Любчик – генератор освітніх проектів, які розвивають 

інтерес молоді до економічних знань. Економічна обізнаність - це їх 

дорога у світ впевнених в собі людей. Впродовж року за підтримки 

НУВГП для учнів профільної Школи бізнесу було проведено 

нестандартний урок безпосередньо в стінах аудиторської фірми, 

заняття з основ економічної теорії українською й англійською мовами. 

Дві команди школи бізнесу брали участь у Брейн-рингу і, змагаючись зі 

студентами студенти ІІ та ІІІ курсів Університету, отримали перемогу. 

Номінація. «Лідер освітніх послуг» 

 Галина Нікітіна – художній керівник театр-студії «Маленький 

принц», в педагогічній роботі акцентує увагу на практико-орієнованих 

та соціально значущих підходах. Її миттєва реакція на економічні зміни 

в країні сприяла організації надання платних освітніх послуг в 

театральному колективі, стабільна та системна робота цих груп 
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дозволила охопити позашкільною освітою ще більшу кількість дітей 

міста театральним мистецтвом.  

Номінація. «Профі-празник» 

 Олена Гордійчук - чарівна посмішка, пронизливий погляд, шалена 

енергетика та завжди тільки позитивні емоції цієї людини – і празник 

вам гарантовано. Празник – в Палаці і за його межами: під час 

благодійних акцій для дітей в Обласній лікарні, будинках-інтернатах, в 

освітніх закладах для дітей з особливими потребами міста і області; під 

час розважальних програм для малечі, клубних вечірок для підлітків та 

педколективу. Талановита  акторка, режисер масових видовищ, 

фольклорист – заряджає своє любов’ю до народних традицій, театру і 

літературної творчості оточуючих, формує мистецький світогляд 

молоді. 

Номінація. «Еко-універсал» 

 Ірина Куроченко – переможець Всеукраїнського конкурсу 

майстерності педагогічних працівників ПНЗ «Джерело творчості» в 

номінації «Керівник екологічного гуртка» еколого-натуралістичного 

напряму позашкільної освіти, лідер екологічного руху міста, який 

впроваджує авторські технології навчання та виховання учнівської 

молоді Рівного, дослідження довкілля, збагачуючи науку новими 

знаннями про наш край, видове розмаїття його флори і фауни. Разом з 

Варварою Рисковою створила для малечі книжку-розмальовку «Болото 

журавлинне – мандрівка Поліссям» та навчально-методичний посібник 

на допомогу вчителям природничих дисциплін «Від малого відкриття 

до великої науки: сучасні дані досліджень компонентів природо-

територіального комплексу Рівненської області» за фінансової 

підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини, німецької 

громадської організації «DRA», громадської організації «Екоклуб».  

Номінація «Батьки партнери» 

 Юлія Гончарова – член батьківського комітету ЕКЦ, вишивальниця, 

учасниця батьківського колективу ЕКЦ «Коромисло». Пані Юлія - 

мама двох дітей-учасників  Весняночки: Олександри та Марії. Вона 

продовжує родинну традицію, адже сестра Юлії – Ольга Янкова була 

також учасницею фольклорного гурту «Веснянка». Впродовж багатьох 

років плідно працює в  батьківському комітеті підрозділу та  проводить 

велику роботу з організації дозвілля в колективі. Вона також активний 
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учасник батьківських форумів ПДМ та засідань  батьківського клубу 

ЕКЦ. 

Номінація. «Професійний тандем» 

 Руслана Алексіюк, Надія Гізун 

 Руслана Алксіюк і Надія Гізун – творчий тандем спільно працює над 

пластикою та музичним втіленням танцювального руху – розвиває 

танцювальність дітей. Класичний танець органічно пов'язаний з 

музикою, яка є важливим компонентом у хореографічному мистецтві, в 

художньому вихованні дітей, які перейнявшись її емоційним змістом, 

запам’ятав її, пов’язують музику з виконанням рухів. Через що 

розвивається хореографічне мислення дітей, в танцювальній практиці 

відточується танцювальна майстерність. 

Номінація. «Пед. колектив року» 

 Педагогічний колектив Профільної школи інформатики у складі: 

1. Марії Наумчук    4. Андрія Циганюка 

2. Наталії Літковець   5. Володимира Єніна  

3. Світлани Ольховик  

Номінація. «Творчий тандем» 

 Діана Миронець, Юлія Ковальчук 

 Юлія Ковальчук, творчий тандем, який постійно в русі, в пошуках 

нових творчих ідей. Вдале поєднання хорового вокалу та музичного 

супроводу, чистоти інтонування та виконавства, сприяють організації 

сприятливого розвивального середовища хорового колективу, 

формуванню в дітей вмінь інтерпретувати твори хорового мистецтва 

різних епох. 

Номінація. «Структурний підрозділ ПДМ» 

 Педагогічний колектив Бебі Академії у складі: 

1. Тетяни Турочек   4. Марії Марцинюк 

2. Лілії Щербакової  5. Світлани Кособудзької; 

3. Марини Опанасюк. 

Номінація. «Творча інтеграція» 

 Наталія Михайлова, Оксана Галайчук, Олена Андреєва 

Ілюстрування дитячих книг – одна з найскладніших галузей в образотворчому 

мистецтві. Тим приємніше відзначити вихід в світ двох книжок «Квока та її 
діти» (автор Аня Ступчук) та «Мура-Гламура» (автор Анна Лимич). Малюнки 

до цих видань –  творчий продукт наймолодших митців ШОМ у співпраці з 
педагогами. Філософська зваженість Наталії Михайлової, енергетичний заряд 

Олени Галайчук та витончений смак Олени Андрєєвої дали можливість 
вихованцям школи вирішити складне завдання на високому рівні. 
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Номінація. «Фішка року» 

 Ансамбль батьків «Мультивітамін» у складі: 

1. Олена Філонюк    6. Фатіма Гусейнова  

2. Олег Філонюк    7. Наталія Сільвай  

3. Інна Шельвицька    8. Неоніла Пухова  

4. Ольга Звягінцева   9. Валерій Пухов  

5. Уляна Ухнальова-Ярошевич  10. Грабовський Олександр 

Номінація «Дієве партнерство» 

 Людмила   Андріюк  – Генеральний директор CEO Midlle 

 Представник батьківської громадськості ШСХ, що захоплюється 
хореографічним мистецтвом. Її небайдужість у вихованні дітей дає 
можливість колективу Палацу реалізовувати масштабні культурологічні 

проекти, а художнім колективам створювати високоякісний концертний 
продукт. 

 Ольга  Стельмах  – Директор Міського будинку культури  

Зі зміною керівництва міського Будинку культури змінився зміст та 

професійний рівень мистецьких проектів Палацу, захист дипломних робіт 

ШОМ перетворився у виставкову феєрію. Інтегрована, творча співпраця 

наших закладів у реалізації спільних проектів збагачують культурний простір 

міста. 

 Оксана   Ігас – Засновник торгової марки «АртМоделс»  

Багаторічний партнер, який через публікації в глянці популяризує 

діяльність Палацу, залучає учнівсько-педагогічний колектив до спільних 

проектів, допомагає вирішувати безліч організаційних питань щодо реалізації 

загальноміських заходів Палацу, виховує молодь через пропаганду спорту і 

здорового способу життя. 

 Інна   Дутко – Приватний підприємець 

 Декорації, виготовлені під керівництвом приватного підприємця Інни 

Дутко створили незабутній антураж для художніх колективів ПДМ, що вітали 

феєричним концертом місто з Днем Незалежності та Днем м. Рівного, завдяки 

яким діти міста поринули у казку новорічно-різдвяних свят та родинного свята 

«Золотий апельсин». Мама і багаторічний партнер Палацу. 

 Людмила   Хома  – Директор ТРК «Ритм» 

 Позитивне зміцнення іміджу Палацу, популяризація наших досягнень, 

реалізація проектів та їх висвітлення на телебаченні, формування реноме 

ПДМ як флагмана позашкільної освіти в регіоні відбувається завдяки 

співпраці з ТРК «Ритм». 

 Галина   Кульчинська –  Заступник голови м. Рівне  
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Людина, що впливає на розвиток позашкілля в регіоні: становлення 

ПДМ як іміджевого, багатогранного, високопрофесійного закладу з надання 

затребуваних освітніх послуг, як науково-дослідницької бази з профільного 

навчання молоді, її соціалізації. Сприяє реалізації загальноміських проектів 

Палацу, які виводять наш колектив на новий рівень: концертна шоу програма 

до Дня Незалежності  «Тобі, Україно!», загальноміська виставка до Дня міста 

«Вишивана спадщина». 


