


● сприяння розкриттю таланту та розвитку творчої особистості учня та студента 

● стимулювання творчого мислення, прагнення до загальнолюдської культури та інтелектуальної новизни

● формування патріотичних почуттів засобами образного слова

● популяризації національного літературного надбання

● виховання любові до української мови та  України

До Всесвітнього дня книги і авторського 

права в Національному авіаційному 

університеті відбувся Всеукраїнський 

поетичний конкурс «Білий голуб» - 2021

з метою:



Щиро вітаємо вас 

із літературно-мистецьким святом

«Білий голуб» 

Національного авіаційного університету



Захід відбувається за результатами ІІ-го 

Всеукраїнського поетичного конкурсу «Білий голуб»,

який проводить Інститут розвитку освіти

Національного авіаційного університету

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Адреса: Україна, 03058,

просп. Любомира Гузара, 1

Тел.: 406-79-01

https://nau.edu.ua/

Корпус 8 а, кабінет 604

Тел.: 497-68-58, 406-68-47

Інститут розвитку освіти

http://iro.nau.edu.ua

https://nau.edu.ua/
https://nau.edu.ua/
http://iiot.nau.edu.ua/


Щиро вітаємо

переможців і учасників конкурсу,

учнів і студентів, батьків, учителів, 
керівників гуртків і студій

та всіх гостей на урочистій церемонії
підведення підсумків



http://iro.nau.edu.ua/images/docs/golub/2021/%D0%9F
%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D
0%BD%D1%8F%20%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B8%
D0%B9%20%D0%B3

проходив з метою сприяння розкриттю таланту 

та розвитку творчої особистості учня та 

студента.

Основні напрями конкурсу: літературна

творчість і духовність особистості та зв’язок

літературної творчості з долею українського

народу та рідного краю.

http://iro.nau.edu.ua/index.php/item/1179-bilyi-holub-
16062021

Всеукраїнський

поетичний

конкурс «Білий голуб»

http://iro.nau.edu.ua/images/docs/golub/2021/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3
http://iro.nau.edu.ua/index.php/item/1179-bilyi-holub-16062021


Учасники конкурсу – учні та студенти

з різних областей України

Волинська область

Житомирська область

Івано-Франківська область

Київська область

Львівська область

Одеська область

Тернопільська область

Харківська область

Херсонська область

Хмельницька область

Черкаська область

Чернігівська область

м. Київ



http://iro.nau.edu.ua/images/docs/2021/15.06/%D0%90%D0%BB%D
1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%2014.06.2021.pdf



Максим ЛУЦЬКИЙ, 
ректор Національного авіаційного

університету, доктор технічних

наук, професор

Вітальне слово



Вітальне слово

Галина ЛАЗАРЄВА,

директор Інституту розвитку освіти

Національного авіаційного університету



Вітальне слово

Надія ІЛЛЮК, 

заслужений працівник освіти України,

кандидат наук із соціальних комунікацій, 

завідувачка відділу агентства ЮН-ПРЕС 

Київського ПАЛАЦУ дітей та юнацтва



Голова журі

Василь ВАСИЛАШКО,

письменник, заслужений журналіст України, учений
секретар Товариства «Знання» України, лауреат
Всеукраїнських літературних премій імені Лесі Українки і
Бориса Грінченка та премій в галузі літератури -
мистецької премії «Київ» імені Євгена Плужника,
Міжнародної премії імені Володимира Винниченка



Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА, секретар 

Національної спілки письменників України по роботі

з молоддю, письменниця і журналістка, переможець 

багатьох міжнародних та національних літературних 

конкурсів



Ольга ДОВГОП’ЯТ (КОЛІНЧЕНКО) 

відмінник освіти України, член Національної

спілки письменників України, лауреат літературної

премії імені Григорія Косинки

Члени журі



А. Родригес, «В світі тварин»

Шайхулліна Софія

та викладач Ірина Левченко

Борщагівської мистецької школи

Бучанського району Київської області

(директор Маргарита Лук'яненко)



Члени журі

Василь НЄВОЛОВ, кандидат мистецтвознавства, професор,

заслужений діяч мистецтв України, член НСПУ, член НСЖУ,

голова Творчого об’єднання драматургів України, лауреат

Державної премії імені І.П. Котляревського, голова правління

Київської міської організації Товариства «Знання» України,

режисер, актор, драматург, перекладач п’єс, критик, експерт



Надія КИР’ЯН (УЮТНОВА),  

член Національної спілки письменників України, 

член Національної спілки журналістів України, 

лауреат літературної премії імені Олени Пчілки

Особливий поетичний світ Надії Кир’ян

Творча зустріч із поетесою Надією Кир’ян

Інтерв’ю з Надією Кир’ян

Члени журі

http://iiot.nau.edu.ua/index.php/item/822-osoblyvyi-poetychnyi-svit-nadii-kyrian
http://iiot.nau.edu.ua/images/docs/dp/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%20%D0%B7%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%87%20%D1%96%D0%B7%20%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%94%D1%8E%20%D0%9A%D0%B8%D1%80'%D1%8F%D0%BD.pdf
http://iiot.nau.edu.ua/images/docs/dp/interview.pdf


Василь Клічак, 

член НСПУ, член НСЖУ, секретар НСПУ, заслужений

журналіст України, директор видавництва НСПУ 

«Український письменник», лауреат літературних

премій імені Павла Тичини, Володимира Сосюри, 

Тодося Осьмачки та інших

Члени журі



Анатолій Ткаченко,

доктор філологічних наук, член

Національної спілки письменників України,

літературознавець

Члени журі



Вікторія ОСТАШ (ХОНЮ),

кандидат філологічних наук, історик світової 

літератури, член НСПУ, керівник молодіжної 

літературної студії «Перехрестя»

Члени журі



Леся ХОМЕНКО-СЕМЕНОВА, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та 

психології професійної освіти, 

відповідальна по роботі зі студентами Факультету 

лінгвістики та соціальних комунікаці комунікацій

Національного авіаційного університету

Члени журі



Тетяна ПЕТРОВСЬКА,

кандидат педагогічних наук, директор Центру 

допрофесійної підготовки та обдарованої учнівської

молоді ІРО НАУ, член НСПУ, лауреат літературної

премії імені Григорія Косинки

Центр допрофесійної підготовки та обдарованої учнівської молоді

Модератор заходу,

заступник голови журі

http://iiot.nau.edu.ua/index.php/instytut/tsentry/doprofesiinoi-pidhotovky


Організаційний комітет Всеукраїнського 

поетичного конкурсу «Білий голуб»

Бут В.А. – кандидат наук з державного 

управління, директор ІІОТ

Голова оргкомітету:

Петровська Т.В. – кандидат педагогічних 

наук,  директор Центру допрофесійної 

підготовки ІІОТ

Заступник голови оргкомітету:

Лахтіонова Л.А. – заступник директора ІІОТ, 

кандидат економічних наук, доцент 

Куделя Л.А. – директор Центру обдарованої 

учнівської молоді ІІОТ

Секретар оргкомітету:

Губрій О.В. – провідний фахівець Центру 

обдарованої учнівської молоді ІІОТ

Члени комітету:



«Рушничок», сл. Л.Паранової, муз. А.Шевченка

Шайхулліна Софія, учениця 7 класу Борщагівської

мистецької школи Бучанського району Київської

області, викладач Ірина Левченко



За рішенням журі переможці та призери отримають                                           

ДИПЛОМИ від Національного авіаційного університету!



Вітаємо переможців та призерів Всеукраїнського поетичного 
конкурсу «Білий голуб»



Вітаємо переможців та призерів Всеукраїнського поетичного 
конкурсу «Білий голуб»



«Шира українка» сл. і муз. Руслани Лоцман

Євдокія Капелюха, лауреат обласних та 

Всеукраїнських конкурсів, учениця 2 класу 

Борщагівської мистецької школи,

викладач Анна Бороденко



Переможці Всеукраїнського поетичного конкурсу  «Білий голуб»

1. Бухтіярова Марія, учениця 6 класу Харківської гімназії № 23;

2. Цимбал Олег, учень 8 класу Турівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів –

дитячий садок» Згурівської селищної ради Броварського району Київської області;

3. Бреус Злата, учениця 9 класу ОЗО «Миронівський академічний ліцей №3» Миронівської міської ради Київської

області;

4. Лагановська Катерина, учениця 9 класу Комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія

№14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області;

5. Ленда Оксана, учениця 10 класу Ставищенського навчально-виховного комплексу «заклад загальної середньої

освіти І-ІІІ ступенів – педагогічний ліцей №1» Ставищенської селищної ради Білоцерківського району Київської

області;

6. Нетребич Валентина, учениця 11 класу Херсонської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 32, вихованка літературної студії «Контур».



Переможці Всеукраїнського поетичного конкурсу  «Білий голуб»

1. Завгородній Іван, учень 5 класу Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30, вихованець літературної

студії «Контур»;

2. Ковальова Єсенія, учениця 5 класу Опорного закладу – Остерської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Ю.

Збанацького Остерської ради Чернігівської області;

3. Мекшун Анастасія, учениця 7 класу Славутицького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2

Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області;

4. Верхова Аріна, учениця 8 класу Академічного ліцею № 1 імені А.С. Малишка Обухівської міської ради Київської

області;

5. Тхоровська Христина, вихованка літературної студії «Джерельце» Львівського міського координаційно-методичного

центру «Галицьке юнацтво», учениця 8 класу Ліцею № 51 ім. І. Франка м. Львова;

6. Гуменюк Анастасія, учениця 9 класу Академічного ліцею № 4 Обухівської міської ради Київської області;

……



Переможці Всеукраїнського поетичного конкурсу  «Білий голуб»

7. Хазанюк Ангеліна, учениця 9 класу Луцького навчально-виховного комплексу № 9 Луцької міської ради Волинської

області;

8. Француз Вікторія, учениця 10 класу Опорного закладу – Остерської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім.

Ю.Збанацького Остерської ради Чернігівської області;

9. Карачун Вікторія, учениця 10 класу Фастівської школи народної майстерності Фастівської міської ради Київської

області;

10. Литвин Ольвія Соломія, учениця 11 класу Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 25;

11. Корнійчук Тетяна, студентка III курсу кафедри журналістики Факультету міжнародних відносин Національного

авіаційного університету;

12. Каменєва Ніколь, учениця 10 класу Мирненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бориспільського району

Київської області.

……



Переможці Всеукраїнського поетичного конкурсу  «Білий голуб»

1. Самсонюк Алана, учениця 5 класу Херсонського Таврійського ліцею мистецтв;

2. Говорун Аліна, учениця 6 класу Білоцерківської спеціалізованої природничо-математичної школи І-ІІІ ступенів № 16

ім. М. О. Кириленка Білоцерківської міської ради Київської області;

3. Голуб Андріана, учениця 6 класу Новоозерянського навчально-виховного комплексу Олевського району Житомирської

області;

4. Католик Дарина, учениця 6 класу ООЗ навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» с.

Зимне Володимир – Волинського району Волинської області;

5. Архипенко Олександр, вихованець Сквирського районного центру дитячої та юнацької творчості Сквирської міської

ради Київської області;

6. Тополенко Емілія, учениця 6 класу Святопетрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Білогородської сільської

ради Бучанського району Київської області;

7. Санцевич Микита, учень 7 класу Славутицького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 Славутицької

міської ради Вишгородського району Київської області;

8. Кравченко Анна, вихованка літературної студії «Джерельце» Львівського міського координаційно-методичного центру

«Галицьке юнацтво», учениця 8 класу Ліцею № 51 ім. І. Франка м. Львова;

9. Алєксєєва Олександра, учениця 9 класу Академічного ліцею № 4 Обухівської міської ради Київської області;

10. Герасименко Дарина, учениця 9 класу Мигалківського навчально-виховного об’єднання І-ІІІ ступенів Бучанського

району Київської області;

…………



Переможці Всеукраїнського поетичного конкурсу  «Білий голуб»

11. Любиченко Софія, учениця 9 класу Новобілокоровицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3

Коростенського району Житомирської області;

12. Нестеренко Марія, учениця 9 класу Херсонського Таврійського ліцею мистецтв;

13. Юшко Яна, учениця 9 класу Черняхівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Кагарлицького району

Київської області;

14. Любенко Анна, вихованка мовно-літературної студії «Поклик» Гостомельського центру творчості дітей та

юнацтва Гостомельської селищної ради Бучанського району Київської області;

15. Хоменко Анастасія, учениця 10 класу Миронівського академічного ліцею імені Т.Г. Шевченка Миронівської

міської ради Київської області;

16. Велигорська Наталія, учениця 11 класу Бортниківського ліцею Тлумацької міської ради Івано-Франківської

області;

17. Чолак Елеонора, учениця 11 класу ТОВ «Центр освіти «Optima» м. Київ;

18. Алєксєєва Анастасія, студентка ІІ курсу Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова;

19. Арчибасова Вікторія, студентка III курсу музичного відділення Комунального закладу вищої освіти

«Луцький педагогічний коледж»;

20. Богорад Анастасія, студентка I курсу кафедри журналістики Факультету міжнародних відносин Національного

авіаційного університету.



Пісня «Мої батьки», сл. і муз. Олега Винника

Федорчук Владислав, лауреат міжнародних

та Всеукраїнських конкурсів, вихованець дитячого

хору «Сходинки» (керівник Ірина Якубовська,

заслужений працівник культури України)

Софіївсько-Борщагівського НВК Бучанського району

Київської області (директор Оксана Пушенко)



За результатами конкурсу вийшов електронний 
альманах юних літераторів «Білий голуб» - 2021

http://iiot.nau.edu.ua/images/docs/dp/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85_2020.pdf


Подяки від Національного авіаційного університету отримають учителі, викладачі,

керівники гуртків та студій, вихованці яких стали переможцями конкурсу (І-ІІІ місця). 

Вітаємо!
Сьогодні разом з нами

● колеги ІРО та ІІОТ Національного авіаційного університету

● представники Національної спілки письменників України

● керівники мистецьких студій та літературних гуртків разом зі своїми вихованцями

● бібліотекарі Централізованої бібліотечної системи Голосіївського району

м. Києва – читачі та бібліотекарі

● представники Бібліотеки для дітей імені К.Чуковського м. Києва

● вихованці Борщагівської мистецької школи Бучанського району

● учні та студенти, науковці, освітяни, письменники, учителі, викладачі, батьки



Пісня «Білий голуб»,

сл. Т. Петровської, муз. Ю. Васильківського

Віктор Кавун, заслужений артист України

https://www.youtube.com/watch?v=bVTyMfdiEYI



Хай Всеукраїнський поетичний конкурс «Білий голуб» допомагає втілювати
найкращі творчі задуми на славу рідної України!

До зустрічі в Національному авіаційному університеті!


