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Щиро вітаємо переможців і 
учасників конкурсу, учнів і 
студентів, батьків, 
учителів, керівників гуртків
і студій, наших партнерів та 
всіх гостей на урочистій
церемонії підведення
підсумків конкурсу «Білий
голуб»!



Сьогодні разом з нами

● Представники ректорату, викладачі, колеги ННІІОТ НАУ
● представники Національної спілки письменників України
● представники Малих академій наук - Волинської обласної Малої академії наук
● Київської обласної Малої академії наук учнівської молоді
● Чернігівської Малої академії наук учнівської молоді
● керівники мистецьких студій та літературних гуртків разом зі своїми 

вихованцями
● бібліотекарі Централізованої бібліотечної системи Голосіївського району
● Центральна районна бібліотека імені Миколи Некрасова Голосіївського 

району м. Києва – читачі та бібліотекарі
● учні та студенти, студія «Первоцвіт», гурток «Літературна творчість» 



http://iiot.nau.edu.ua/index.php/nauk
a/naukovi-osvitni-
profproekty/vseukrainskyi-poetychnyi-
konkurs-bilyi-holub

спрямований на підтримку
обдарованих учнів та студентів

Всеукраїнський поетичний
конкурс «Білий голуб»

http://iiot.nau.edu.ua/index.php/nauka/naukovi-osvitni-profproekty/vseukrainskyi-poetychnyi-konkurs-bilyi-holub


Наталія Петрівна Муранова,
директор Навчально-
наукового інституту
інноваційних освітніх
технологій Національного
авіаційного університету, 
доктор педагогічних наук, 
професор, відмінник освіти
України

Голова оргкомітету конкурсу, модератор заходу 



Володимир Миколайович Ісаєнко,
доктор біологічних наук, професор
академік Академії наук вищої школи
України, заслужений працівник освіти
України, ректор Національного
авіаційного університету

Вітальне слово



Артур Грантович Гудманян,
доктор філологічних наук, 
професор, проректор з навчальної
роботи
Національного авіаційного
університету

Голова журі



Вітаємо учасників
Літературно-мистецького свята 
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Юрій Миколайович Тесля,
доктор технічних наук, професор,
проректор з інноваційного навчання
та інформатизації Національного
авіаційного університету

Члени журі



Ольга Миколаївна Довгоп’ят
(Колінченко),
відмінник освіти України, член 
Національної спілки
письменників України, лауреат 
літературної премії імені
Григорія Косинки

Члени журі



Надія Володимирівна 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 Йосипович Клічак, 
член Національної спілки письменників
України, член Національної спілки журналістів
України, секретар Національної спілки
письменників України, заслужений журналіст
України, директор видавництва Національної
спілки письменників України «Український
письменник», лауреат літературних премій
імені Павла Тичини, Володимира Сосюри, 
Тодося Осьмачки та інших

Вітання учасникам конкурсу

Члени журі

http://iiot.nau.edu.ua/images/docs/golub/Vitannya_2.pdf


Вікторія Вікторівна Осташ (Хоню), 
кандидат філологічних наук, 
історик світової літератури,
член Національної спілки
письменників України,
керівник молодіжної літературної
студії «Перехрестя» при НСПУ

Члени журі



Леся Олексіївна Хоменко-Семенова,
кандидат педагогічних наук, доцент 
Факультету лінгвістики та соціальних
комунікацій
Національного авіаційного університету

Члени журі



Йоганн Себастьян Бах «Концерт ля-мінор»

Остапенко Марк, 
лауреат міжнародних конкурсів, випускник
Комунального позашкільного навчального
закладу «Святопетрівська дитяча школа 
мистецтв» 
Києво-Святошинської районної ради 
Київської області, директор 
Зінаїда Кожем’яченко, концертмейстр
Олена Бояринцева, 
викладач Олена Кухта



Тетяна Василівна Петровська, 
кандидат педагогічних наук,
директор Центру допрофесійної
підготовки ННІІОТ Національного
авіаційного університету,
член Національної спілки
письменників України,
лауреат літературної премії
імені Григорія Косинки

Центр допрофесійної підготовки

Заступник голови журі

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


«Заспівай, матусю, колискову», 
слова Тетяни Петровської, 
музика Тетяни Димань

Руслана Лоцман,
заслужена артистка України 



За рішенням журі переможці та призери отримають                                           
Дипломи від Національного авіаційного університету!



Переможці Всеукраїнського поетичного конкурсу  «Білий голуб»
Бородій Каріна Олегівна, учениця 5 класу 
Василівської філії І-ІІ ступенів імені М.М. Глови
Опорного закладу освіти  «Андрушківський ліцей   
імені А.М. Вітрука»  Попільнянського району 
Житомирської області

Чиж Іван Сергійович, вихованець гуртка 
«Українська література. МАН» Комунального 
закладу «Броварський районний центр дитячої та 
юнацької творчості» Броварської районної ради 
Київської області

Каменєва Ніколь Андріївна, учениця 9 класу 
Мирненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Бориспільської районної ради Київської 
області

Крот Олег Володимирович, учень 9 класу Луцької
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Луцької 
міської ради Волинської області

Бурдюг Аліна Володимирівна, учениця 10 класу 
Бахмацької  загальноосвітньої школи I-III ступенів № 5 
Бахмацької районної ради Чернігівської області 

Міняйло Михайло Олександрович, учень 10 класу 
Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 
18 Білоцерківської міської ради Київської області

Ільєнко Марія В’ячеславівна, студентка ІІ курсу 
Видавничо-поліграфічного інституту Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського», вихованка літературної 
студії «Рожевий ранок» Центральної міської бібліотеки для 
дітей Білоцерківської міської централізованої бібліотечної 
системи Київської області 

Харламов Ілля Олександрович, студент І курсу Інституту 
журналістики Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка   



Переможці Всеукраїнського поетичного конкурсу  «Білий голуб»
Банченко Максим Віталійович, учень 8 класу 
Жуківського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – дитячий 
садок» Згурівської районної ради Київської області

Какун Софія Романівна, вихованка гуртка «Шкільна 
естрада» Комунального закладу «Броварський 
районний центр дитячої та юнацької творчості» 
Броварської районної ради Київської області

Хорошенюк Назар Андрійович, учень 6 класу 
Софіївсько-Борщагівського навчально-виховного 
комплексу «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів –
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Києво-
Святошинського району Київської області

Щербина Марія Максимівна, учениця 8 класу 
Гореницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Києво-Святошинського району  Київської області

Бойко Богдан Олегович, учень 8 класу ліцею № 25
м. Житомира

Драчук Олександр Віталійович, учень 8 класу 
Комунального закладу «Тетіївський навчально-
виховний комплекс «Гімназія-загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів» Тетіївської міської ради Київської 
області

Говорун Аліна Олександрівна, учениця 5 класу 
Білоцерківської спеціалізованої природничо-
математичної школи І-ІІІ ступенів № 16 імені 
М.О. Кириленка Білоцерківської міської ради 
Київської області

Верхова Аріна Віталіївна, учениця 7 класу 
Академічного ліцею № 1 імені А.С. Малишка 
Обухівської міської ради Київської області

Католик Дарина Олександрівна, учениця 5 класу 
Освітнього опорного закладу навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-
ліцей» с. Зимне Володимир-Волинського району
Волинської області



Переможці Всеукраїнського поетичного конкурсу «Білий голуб»
Рудійко Анастасія Олександрівна, учениця 10 
класу Білоцерківського навчально-виховного 
об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 
15 – дитячо-юнацький спортивно-оздоровчий клуб», 
вихованка літературної студії «Рожевий ранок» 
Центральної міської бібліотеки для дітей 
Білоцерківської міської централізованої бібліотечної 
системи Київської області

Удовенко Дарина Ярославівна, учениця 10 класу 
Білоцерківської спеціалізованої природничо-
математичної школи І-ІІІ ступенів № 16 імені   М.О. 
Кириленка Білоцерківської міської ради Київської 
області

Гніздицька Дана Сергіївна, учениця 10 класу 
Комунального закладу Київської обласної ради 
«Фастівський ліцей-інтернат»

Гарбуз Іван Сергійович, студент I курсу факультету 
кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії 
Національного авіаційного університету                                                                 

Француз Вікторія Олександрівна, учениця 9 класу 
Опорного закладу – Остерської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів імені Ю. Збанацького Козелецького 
району Чернігівської області

Фетисенко Олена Олександрівна, учениця 10 класу 
Академічного ліцею імені Володимира Мельника 
Обухівської міської ради Київської області

Корчемна Ангеліна Станіславівна, учениця 11 класу 
Феневицького навчально-виховного об’єднання 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» 
Іванківського району Київської області

Журавель Маргарита Сергїївна, учениця 9 класу 
Гімназії № 59 імені О.М. Бойченка міста Києва

Дегтяренко Марія-Лурдес Сергіївна, студентка ІІІ 
курсу факультету міжнародних відносин Львівського 
національного університету імені Івана Франка, 
вихованка поетичного клубу «Озерця дитинства» 
Білоцерківської центральної районної бібліотеки 
Київської області



Переможці Всеукраїнського поетичного конкурсу  «Білий голуб»
Шарагіна Вероніка Миколаївна, учениця 5 класу 
Опорного навчального закладу «Щасливський
навчально-виховний комплекс «ліцей -
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок» 
Бориспільської районної ради Київської області

Боченко Катерина Сергіївна, учениця 6 класу 
Миронівського академічного ліцею № 3 
Миронівської міської ради Київської області

Мекшун Анастасія Вікторівна, учениця 6 класу 
Славутицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 2 Славутицької міської ради Київської області

Матвєєва Марія Сергіївна, учениця 6 класу 
Житомирської загальноосвітньої І-ІІІ ступенів 
школи № 22 імені В.М. Кавуна
Цимбал Олег Олегович, учень 7 класу Турівського
навчально-виховного комплексу «загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» Згурівської 
районної ради Київської області 

Підлісняк Анна Романівна, учениця 7 класу 
Петропавлівсько-Борщагівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Києво-Святошинського району 
Київської області

Бутовенко Олександра Анатоліївна, учениця 7 класу 
Білоцерківського навчально-виховного об’єднання 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 – дитячо-
юнацький спортивно-оздоровчий клуб»,   вихованка 
літературної студії «Рожевий ранок» Центральної 
міської бібліотеки для дітей Білоцерківської міської 
централізованої бібліотечної системи

Хазанюк Ангеліна Андріївна, учениця 8 класу 
Комунального закладу «Луцький навчально-виховний 
комплекс № 9» Луцької міської ради Волинської області

Грабар Богдан Володимирович, учень 9 класу 
Коростишівської загальноосвітньої школи I-III ступенів 
№ 3 Житомирської області



Переможці Всеукраїнського поетичного конкурсу  «Білий голуб»
Сухецька Богдана Ігорівна, вихованка 
літературного гуртка «Пролісок» Комунальної 
установи «Центр розвитку дітей та молоді» 
Узинської міської ради Білоцерківського 
району Київської області

Борисенко Віталія Євгеніївна, вихованка 
гуртка «Літературна творчість» 
Ставищенського районного центру дитячої та 
юнацької творчості Ставищенської районної 
ради Київської області

Малишко Олексій Сергійович, учень 9 класу 
Стовп’язького навчально-виховного об’єднання 
«Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів – заклад дошкільної освіти» 
Дівичківської ОТГ Переяслав – Хмельницького 
району Київської області

Ювченко Олександр Васильович, учень 9 
класу Славутицького ліцею Славутицької
міської ради Київської області

Кобильська Марина Костянтинівна, учениця 9 класу 
Навчально-виховного комплексу «Гімназія-
загальноосвітня школа I-III ступенів № 4» 
Світловодської міської ради Кіровоградської області

Дідик Володимир Ігорович, учень 9 класу 
Комунального закладу «Рубанівський опорний заклад 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» 
Великолепетиської районної ради Херсонської області

Сімоник Діана Юріївна, учениця 10 класу 
Новосілківського академічного ліцею «Ерудит» Києво-
Святошинської районної ради Київської області                                                                                
Небрат Катерина Максимівна, учениця 10 класу 
Пристромської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Переяслав-Хмельницького району Київської області
Кисельов Олександр Валентинович, учень 11 класу 
Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною 
підготовкою



Переможці Всеукраїнського поетичного конкурсу  «Білий голуб»

Карабань Галина Олександрівна, учениця 11 
класу Ставищенського навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів-педагогічний ліцей» № 1 
Ставищенської районної ради Київської області

Котовщик Ілона Володимирівна, студентка ІІ 
курсу КЗВО КОР «Білоцерківський гуманітарно-
педагогічний коледж» Київської області, 
вихованка поетичного клубу «Озерця дитинства» 
Білоцерківської центральної районної бібліотеки 
Київської області

Арчибасова Вікторія Валентинівна, студентка ІІ 
курсу Луцького педагогічного коледжу 
Волинської обласної ради

Братусь Богдан Ярославович, студент ІІ курсу 
Інституту філології  Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, вихованець 
літературної студії «Рожевий ранок» Центральної 
міської  бібліотеки для дітей Білоцерківської міської 
централізованої бібліотечної системи Київської 
області

Корнійчук Тетяна Андріївна, студентка ІІ курсу 
кафедри журналістики факультету  міжнародних 
відносин Національного авіаційного університету



Призери Всеукраїнського поетичного конкурсу «Білий голуб»
Блоцька Вероніка Олександрівна, вихованка 
гуртка «Мистецтво слова» Сквирського районного 
центру дитячої та юнацької творчості Київської 
області

Полотняк Анастасія Василівна, учениця 5 класу 
Опорного закладу освіти «Красилівський
академічний ліцей» Ставищенської районної ради 
Київської області

Кісельова Вікторія, учениця 5 класу Софіївсько-
Борщагівського навчально-виховного комплексу 
«Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів –
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Києво-
Святошинського району Київської області

Дідовець Оксана Валеріївна, учениця 6 класу 
Славутицької загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 3 Славутицької міської ради Київської 
області

Пилипенко Дмитро Андрійович, учень 7 класу 
Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Мангушського району Донецької області

Кошелев Сергій Миколайович, учень 7 класу 
Енергодарського навчально-виховного комплексу
№1 Енергодарської міської ради Запорізької
області

Чабаненко Дарина Миколаївна, учениця 8 класу 
Нововасилівського навчально-виховного 
комплексу Павлівської сільської ради 
Вільнянського району Запорізької області

Чумак Софія Аділівна, учениця 8 класу 
Кудряшівської загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів Кремінської районної ради Луганської 
області



Призери Всеукраїнського поетичного конкурсу «Білий голуб»
Романовський Артем Миколайович, учень 8 класу 
Вербівського закладу повної загальної середньої 
освіти Вербівської сільської ради 
Нижньосірогозького району Херсонської області

Короташ Поліна Юріївна, учениця 8 класу 
Шепетівської спеціалізованої загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 2 Хмельницької області

Іваненко Тетяна Олександрівна, учениця 8 класу 
Феневицького навчально-виховного об’єднання 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий 
садок» Іванківського району Київської області                                                                                
Міщенко Вікторія Русланівна, вихованка гуртка 
«Літературна творчість» Сквирського районного 
центру дитячої та юнацької творчості (на базі 
Великополовецького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів –
дитячий садок) Київської області
Сірик Богдана Миколаївна, учениця 9 класу 
Стрітівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
Кагарлицького району Київської області

Пухтій Анна Віталіївна, учениця 9 класу Піївської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ржищівської
міської об’єднаної територіальної громади Київської 
області

Шпак Аліна Вікторівна, учениця 9 класу Опорного 
закладу освіти «Андрушківський ліцей імені А.Н. 
Вітрука» Попільнянського району Житомирської 
області

Карпяк Євгенія Станіславівна, учениця 10 класу 
Більмацького опорного закладу загальної середньої 
освіти Більмацької селищної ради Запорізької області

Кочман Наталя Анатоліївна, учениця 10 класу 
Опорного закладу Кулевчанської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Саратської районної ради Одеської 
області



Призери Всеукраїнського поетичного конкурсу «Білий голуб»

Григоренко Дар’я Вадимівна, учениця 10 класу 
Економіко-гуманітарного ліцею імені Василя 
Стуса № 8 Краматорської міської ради Донецької 
області

Шиян Поліна Петрівна, учениця 10 класу 
Опорного закладу – Остерської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів ім. Ю. Збанацького 
Козелецького району Чернігівської області

Мухльо Мар’яна Мирославівна, учениця 11 класу 
гімназії № 59 імені О.М. Бойченка міста Києва

Лящук Маргарита Володимирівна, учениця 11 
класу Абрикосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Олешківського району Херсонської 
області

Гуцева Дарія Олексіївна, студентка ІІІ курсу 
Комунального вищого навчального закладу 
Київської обласної ради «Стрітівський
педагогічний коледж кобзарського мистецтва», 
Кагарлицький район Київської області

Власик Анастасія Борисівна, учениця ІІ курсу 
Державного навчального закладу «Професійно-
технічного училища № 14
м. Нова Каховка» Херсонської області

Киця Вікторія Вадимівна, студентка І курсу 
факультету лінгвістики і соціальних комунікацій



Вітаємо переможців та призерів Всеукраїнського 
поетичного конкурсу «Білий голуб»!



Вітаємо переможців та призерів Всеукраїнського 
поетичного конкурсу «Білий голуб»!



За результатами конкурсу 
вийшов електронний 
варіант Альманаху юних літераторів
«Білий голуб».

Любов до України стала лейтмотивом 
книжки. Історичне минуле, непросте
сьогодення і світле майбутнє червоною
ниткою пройшли через основні напрями
конкурсу: літературна творчість і 
духовність особистості, зв’язок літературної
творчості з долею українського народу та 
рідного краю.

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


Учасники конкурсу учні та студенти
з різних областей України

Волинська область
Луганська область
Донецька область
Одеська область
Житомирська область
Херсонська область

Запорізька область
Хмельницька область
Київська область
Чернігівська область
Кіровоградська область
м. Київ



Чиж Іван,
вихованець гуртка «Українська
література. МАН» комунального
закладу «Броварський районний
центр дитячої та юнацької
творчості» Броварської районної
ради Київської області



Міняйло Михайло,
учень 10 класу Білоцерківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 18 Білоцерківської
міської ради Київської області



Харламов Ілля,
студент І курсу Інституту
журналістики Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка



Каменєва Ніколь,
учениця 9 класу Мирненської
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Бориспільської
районної ради Київської області



Бородій Каріна,
учениця 5 класу опорного 
закладу освіти
«Андрушківський ліцей імені
А.М. Вітрука» Попільнянського
району Житомирської області



Ільєнко Марія,
студентка ІІ курсу Видавничо-
поліграфічного інституту
Національного технічного
університету України «Київський
політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського», вихованка
літературної студії «Рожевий
ранок» Центральної міської
бібліотеки для дітей
Білоцерківської міської
централізованої бібліотечної
системи Київської області



Крот Олег,
учень 9 класу Луцької
спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів № 1 
Луцької міської ради Волинської
області



Бурдюг Аліна,
учениця 10 класу
Бахмацької загальноосвітньої
школи I-III ступенів № 5 
Бахмацької районної ради 
Чернігівської області



Українська народна пісня
«Козак од’їжджає, дівчинонька плаче»,
обробка Володимира Войта

Варвара Калініна,
лауреат міжнародних конкурсів, 
випускниця Софіївсько-Борщагівської
філії Святопетрівської дитячої школи
мистецтв Києво-Святошинської
районної ради Київської
області, завідуюча Маргарита 
Лук’яненко, викладач Ірина Левченко



Говорун Аліна,
учениця 5 класу Білоцерківської
спеціалізованої природничо-
математичної школи
І-ІІІ ступенів № 16 
імені М.О. Кириленка Білоцерківської
міської ради Київської області

Лабага Ольга Петрівна,
керівник літературно-мистецького
гуртка Білоцерківської спеціалізованої
природничо-математичної школи І-ІІІ 
ступенів № 16 
ім. М.О. Кириленка Білоцерківської
міської ради Київської області



Француз Вікторія,
учениця 9 класу опорного 
закладу – Остерської
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів імені
Ю. Збанацького Козелецького
району Чернігівської області



Корчемна Ангеліна,
учениця 11 класу Феневицького
навчально-виховного
об’єднання «Загальноосвітня
школа 
І-ІІІ ступенів – дитячий садок» 
Іванківського району Київської
області



Шарагіна Вероніка,
учениця 5 класу Опорного 
навчального закладу 
«Щасливський навчально-
виховний комплекс «ліцей –
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів-дитячий садок» 
Бориспільської районної
ради
Київської області



«Український танець «Метелики»,
обробка Володимира Войта

Варвара Калініна,
лауреат міжнародних конкурсів, 
випускниця Софіївсько-Борщагівської
філії Святопетрівської дитячої школи
мистецтв Києво-Святошинської районної
ради Київської області, завідуюча
Маргарита Лук’яненко, викладач Ірина
Левченко



Борисенко Віталія,
вихованка гуртка 
«Літературна творчість»
Ставищенського районного центру 
дитячої та юнацької творчості 
Ставищенської районної ради 
Київської області

Відео у Facebook

https://www.facebook.com/100023221235858/videos/680997286017640/UzpfSTEwMDA0MTA5NTk1ODQ5MjoyO


Карабань Галина,
учениця 11 класу Ставищенського
навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-
педагогічний ліцей» № 1 
Ставищенської районної ради 
Київської області

Кулікова Галина Іванівна,
учитель Ставищенського навчально-
виховного комплексу «загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів-педагогічний 
ліцей» № 1, керівник гуртка 
«Літературна творчість» 
Ставищенського районного центру 
дитячої та юнацької творчості 
Ставищенської районної ради 
Київської області



Сухецька Богдана,
вихованка літературного гуртка 
«Пролісок» комунальної установи 
«Центр розвитку дітей та молоді» 
Узинської міської ради 
Білоцерківського району Київської 
області

Царенко Тетяна Іванівна,
керівник гуртка Комунальної 
установи «Центр розвитку дітей та 
молоді» Узинської міської ради 
Білоцерківського району Київської 
області, член Національної спілки 
письменників України                                                          



Подяки від Національного авіаційного університету отримають 
учителі, викладачі, керівники гуртків та студій, вихованці яких 
стали переможцями конкурсу 
(за І-ІІІ місця). 

Вітаємо!



Учителі та керівники гуртків, які підготували переможців
Всеукраїнського поетичного конкурсу «Білий голуб»
Багата Лариса Михайлівна, учитель української 
мови та літератури Жуківського навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І–
ІІІ ступенів – дитячий садок» Згурівської районної 
ради Київської області

Безуса Тетяна Миколаївна, учитель Василівської 
філії І–ІІ ступенів 
імені М.М. Глови Опорного закладу освіти 
«Андрушківський ліцей 
імені А.М. Вітрука» Попільнянського району 
Житомирської області

Боченко Тамара Михайлівна, учитель 
Миронівського академічного ліцею № 3 
Миронівської міської ради Київської області

Будник Світлана Петрівна, учитель 
Коростишівської загальноосвітньої школи 
I-III ступенів № 3 Житомирської області

Горик (Литвинюк) Ніна Петрівна, викладач 
кафедри словесних дисциплін Луцького 
педагогічного коледжу Волинської обласної 
ради, член Національної спілки письменників 
України, заслужений вчитель України

Дідківський Володимир Іванович, керівник 
поетичного клубу «Озерця дитинства» 
Білоцерківської центральної районної бібліотеки 
та літстудії «Рожевий ранок» Центральної міської 
бібліотеки для дітей Білоцерківської міської 
централізованої бібліотечної системи Київської 
області, член Національної спілки письменників 
України

Драчук Віталій Юрійович, учитель 
Комунального закладу «Тетіївський навчально-
виховний комплекс «Гімназія-загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» Тетіївської міської ради 
Київської області



Учителі та керівники гуртків, які підготували переможців
Всеукраїнського поетичного конкурсу «Білий голуб»
Дружук Світлана Володимирівна, учитель 
Освітнього опорного закладу навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів-ліцей» с. Зимне Володимир-
Волинського району Волинської області

Єсюк Людмила Володимирівна, учитель 
Білоцерківської спеціалізованої природничо-
математичної школи І-ІІІ ступенів № 16 
ім. М.О. Кириленка Білоцерківської міської 
ради Київської області

Іванюк Людмила Григорівна, учитель 
Гореницької загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Києво-Святошинського району 
Київської області
Карпенко Світлана Василівна, учитель 
Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів 18 Білоцерківської міської ради 
Київської області

Кевлюк Ірина Володимирівна, викладач кафедри 
журналістики факультету міжнародних відносин 
Національного авіаційного університету
Кобильська Ольга Юріївна, учитель Навчально-
виховного комплексу «Гімназія – загальноосвітня 
школа I-III ступенів № 4» Світловодської міської 
ради Кіровоградської області
Козлова Тетяна Миколаївна, учитель 
Чернігівського ліцею з посиленою військово-
фізичною підготовкою
Кулікова Галина Іванівна, учитель Ставищенського
навчально-виховного комплексу «загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів-педагогічний ліцей» № 1, 
керівник гуртка «Літературна творчість» 
Ставищенського районного центру дитячої та 
юнацької творчості Ставищенської районної ради 
Київської області                         



Учителі та керівники гуртків, які підготували переможців
Всеукраїнського поетичного конкурсу «Білий голуб»
Кушнеренко Оксана Валеріївна, учитель 
Славутицького ліцею Славутицької міської ради 
Київської області

Лабага Ольга Петрівна, керівник літературно-
мистецького гуртка Білоцерківської 
спеціалізованої природничо-математичної школи 
І-ІІІ ступенів № 16 ім. М. О. Кириленка 
Білоцерківської міської ради Київської області

Левченко Тетяна Петрівна, учитель Бахмацької  
загальноосвітньої школи I-III ступенів № 5 
Бахмацької районної ради Чернігівської області
Липчук Наталя Петрівна, учитель ліцею № 25  м.
Житомира
Лупан Наталія Миколаївна, учитель 
Мирненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Бориспільської районної ради Київської 
області                    

Малишко Людмила Олександрівна, учитель 
Стовп’язького НВО «Заклад загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» Дівичківської
ОТГ Переяслав – Хмельницького району Київської 
області

Молодченко Людмила Анатоліївна, учитель 
Турівського НВК «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів –
дитячий садок» Згурівської районної ради Київської 
області

Морозенко Марія Миколаївна, керівник гуртка 
Навчально-виховного  комплексу «Спеціалізована 
школа І-го ступеня з поглибленим вивченням 
української мови гімназія № 39 імені гетьмана України 
Богдана Хмельницького» Деснянського району м. 
Києва, член Національної спілки письменників України
Хмельницька Галина Миколаївна, учитель
Пристромської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Переяслав-Хмельницького району Київської області



Учителі та керівники гуртків, які підготували переможців
Всеукраїнського поетичного конкурсу «Білий голуб»
Ніколаєнко Ніна Миколаївна, керівник гуртка 
«Шкільна естрада» Комунального закладу 
«Броварський районний центр дитячої та юнацької 
творчості» Броварської районної ради
Київської області     
Овчинник Світлана Володимирівна, учитель 
Славутицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 
2 Славутицької міської ради Київської області

Опенько Ніна Володимирівна, учитель Академічного 
ліцею імені Володимира Мельника Обухівської міської 
ради

Пашук (Кицан) Олена Вікторівна, кандидат 
філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури 
та зарубіжної літератури факультету філології та 
журналістики Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки, член Національної 
спілки письменників України, керівник секції 
літературної творчості комунальної установи 
«Волинська обласна Мала академія наук»

Підлісняк Наталія Миронівна, учитель 
Петропавлівсько-Борщагівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Києво-Святошинського району 
Київської області

Пойманова Світлана Олександрівна, учитель 
Новосілківського академічного ліцею «Ерудит» 
Києво-Святошинської районної ради Київської 
області

Польська Олена Анатоліївна, учитель 
Комунального закладу «Рубанівський опорний 
заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» 
Великолепетиської районної ради Херсонської 
області

Просандєєва Олеся Іллівна, учитель Житомирської 
загальноосвітньої І-ІІІ ступенів школи № 22 імені 
В.М. Кавуна

Шамота Олена Миколаївна, учитель гімназії № 59 
імені О.М. Бойченка міста Києва



Учителі та керівники гуртків, які підготували переможців
Всеукраїнського поетичного конкурсу «Білий голуб»
Прус Фаїна Степанівна, учитель Софіївсько-
Борщагівського навчально-виховного комплексу 
«Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів –
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Києво-
Святошинського району Київської області

Слободян Лідія Миколаївна, учитель Феневицького
навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Іванківського 
району Київської області

Смовська Ірина Юріївна, учитель Опорного закладу 
– Остерської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
імені Ю. Збанацького Козелецького району 
Чернігівської області

Царенко Тетяна Іванівна, керівник гуртка 
Комунальної установи «Центр розвитку дітей та 
молоді» Узинської міської ради Білоцерківського 
району Київської області, член Національної спілки 
письменників України                                                          

Шандрук Наталія Анатоліївна, учитель 
Комунального закладу  Київської обласної ради 
«Фастівський ліцей-інтернат»

Шарагіна Ольга Володимирівна, учителька 
Опорного навчального закладу «Щасливський
навчально-виховний комплекс «ліцей -
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок» 
Бориспільської районної ради Київської області

Хуторна Людмила Іванівна, керівник гуртка 
«Українська література. МАН» Комунального закладу 
«Броварський районний центр дитячої та юнацької 
творчості» Броварської районної ради Київської 
області

Щербань Ольга Миколаївна, учитель Академічного 
ліцею № 1 імені А.С. Малишка Обухівської міської 
ради Київської області



Юлія Миколаївна Бережко-Камінська,
секретар Національної спілки письменників 
України по роботі з молоддю, письменниця і 
журналістка, переможець багатьох міжнародних та 
національних літературних конкурсів

Маргарита Володимирівна Надутенко,
керівник Загальноукраїнського центру 
словникарства, кандидат філологічних наук

Марія Миколаївна Морозенко,
поетеса, голова Київської організації Національної 
спілки письменників України, літературний редактор, 
лауреат багатьох літературних премій



Пісня «Синє небо – жовте поле»,
слова і музика Андрія Фурдичка

Федорчук Владислав,
лауреат міжнародних та 
Всеукраїнських конкурсів, вихованець
дитячого хору «Сходинки» (керівник
Ірина Якубовська, заслужений
працівник культури України) 
Софіївсько-Борщагівського НВК 
Києво-Святошинського району 
(директор Оксана Пушенко)



Щиро дякуємо всім, хто підтримує 
й розвиває юні таланти учнівської 
та студентської молоді України.
Хай поетичний конкурс допомагає
втілювати творчі задуми та 
найкращі прагнення на славу 
України!
До зустрічі в Національному 
авіаційному університеті!



НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Адреса: Україна, 03058,
просп. Любомира Гузара, 1

https://nau.edu.ua/
https://www.facebook.com/nauofficial

Корпус 8 а, кабінет 610
Тел.: 497-52-84, 406-74-04, 406-73-11

Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій

http://iiot.nau.edu.ua
https://www.facebook.com/iiot.nau/
https://www.instagram.com/naunniiot
https://t.me/naunniot
https://twitter.com/NAUnniiot

https://nau.edu.ua/
https://www.facebook.com/nauofficial/photos/pb.196299490481712.-2207520000../2708568895921413/?type=3&theater
http://iiot.nau.edu.ua/
https://www.facebook.com/iiot.nau/
https://www.instagram.com/naunniiot
https://t.me/naunniot
https://twitter.com/NAUnniiot


Центр допрофесійної підготовки ННІІОТ НАУ
Корпус 8 а, кабінет 609
E-mail: center.dp@nau.edu.ua
https://www.facebook.com/centr_dp

Центр обдарованої учнівської молоді ННІІОТ НАУ

E-mail: obdarovana@nau.edu.ua
https://www.facebook.com/obdarovana/

mailto:center.dp@nau.edu.ua
https://www.facebook.com/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%9D%D0%90%D0%A3-102652827811918/?epa=SEARCH_BOX
mailto:obdarovana@nau.edu.ua
https://www.facebook.com/obdarovana/


Вітаємо учасників
Літературно-мистецького свята 

«Білий голуб»
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