
Списки переможців 

20-го Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячо-юнацької 

журналістики «Прес-весна на Дніпрових схилах» 

 

«ЖУРНАЛІСТСЬКА РОБОТА» 

 

3 місце 

 

Діана Маслянікова  

вихованка гуртка «Журналістика» 

Кобеляцького будинку дитячої та юнацької творчості  

(Полтавська область, Україна). 

  

Валерія Селегень   

вихованка гуртка «Юні журналісти»  

Охтирського міського центру позашкільної освіти - Мала академія наук 

учнівської молоді. 

(Сумська область, Україна). 

 

Катерина Череднічок  

вихованка гуртка «Школа журналістики» Вишгородського міського центру 

художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт» Київської області  

(Україна). 

 

2 місце 

 

Матвій  Наумчук   

вихованець гуртків «Інтернет-журналістика», «Основи журналістики» 

інформаційно-творчого агентства «ЮН-ПРЕС» Київського Палацу дітей та 

юнацтва (Україна). 

 

Анна Марійко 

Культорганізатор відділу івент-менеджменту та арт-проєктів, педагог 

Київського Палацу дітей та юнацтва (Україна). 

 

1 місце 

 

Максим Білаш  



вихованець гуртка «Журналістика» Кобеляцького будинку дитячої та 

юнацької творчості  

(Полтавська область, Україна). 

 

«ГАЗЕТА» 

3 місце 

Редколегія газети для пiдлiткiв «Скрепка» 
Дитяча громадська організація  «ЮнПресКлуб» Горлівка-Харків (с. 

Співаківка, Харківська область, Україна). 

 

Редколегія газети «Шкiльний свiт» 
гурток «Юний журналіст» Криворізької загальноосвітньої школи I-III 

ступенів № 126 

 (Дніпропетровська область, Україна). 

 

2 місце 

Редколегія газети «ОЦЕВУМ times»  

Зразковий художній колектив,  гурток «Юний журналiст» Полтавського 

обласного центру естетичного виховання учнiвської молодi (Україна). 

 

1 місце 

Редколегія газети «ДИВО news 61».  
Гурток журналістики «Панорама» Криворізької загальноосвітньої школи N61 

(Дніпропетровська область, Україна). 

 

«ФОТОРОБОТА»             

3 місце 

Богдан Волох   

вихованець Палацу дітей та молоді Славутицької міської ради (Київська 

область, Україна). 

 

Філіп Клоновіч 

Студент технічного училища (м. Лодзь, Польща). 

 

Валерія Тонка  
вихованка Харківського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості  

(Україна). 

 

1 місце  

Вероніка Балашова  
студентка Київського університету імені Бориса Грінченка  (Україна). 



 

«МЕДІАПРОЄКТ» 

 

3 місце    

Дарія та Марія Дмитришини 
вихованки інформаційно-творчого агентства «ЮН-ПРЕС» Київського Палацу 

дітей та юнацтва, учениці економіко-правового ліцею Деснянського району 

(м. Київ, Україна). 

 

2 місце 

Ольга Шок 
студентка 1-го курсу  Інституту журналістики Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

(Україна). 

 

1 місце 

Народний художній колектив «Прес-клуб «ЮНИЙ ЖУРНАЛІСТ» 

Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва (Україна). 

 

«ІНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛІСТИКА» 

 

3 місце 

Колектив інтернет-видання «Сузір’я- 36» закладу загальної середньої 

освіти № 36  ім. Сергія Корольова   (м. Київ, Україна). 

  

2 місце 

Зразковий художній колектив, гурток «Юний журналіст»  

Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді  

(Україна).  

 

1 місце  

Вихованці журналістської студії «КОЛІ + Я»  Криворізького обласного 

ліцею-інтернату для сільської молоді (Дніпропетровська область, Україна). 

  

«ЛІТЕРАТУРНИЙ ТВІР» 

 

3 місце  

Анна Коваленко 

студентка оптико-механічного фахового коледжу Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, вихованка інформаційно-творчого 

агентства «ЮН-ПРЕС» Київського Палацу дітей та юнацтва (Україна). 

  



Ірина Малюк 

вихованка дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія» 

Броварського району Київської області (Україна).  

 

2 місце 

Анна Крижанівська  

вихованка  гуртка журналістики Вінницького міського Палацу дітей та 

юнацтва імені Лялі Ратушної (Україна). 

 

Вероніка Мучанка 

вихованка гуртка «Культура мови журналіста» інформаційно-творчого 

агентства «ЮН-ПРЕС» Київського Палацу дітей та юнацтва (Україна). 

 

1 місце 

 

Ольга Крамаренко  
Студентка оптико-механічного фахового коледжу Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, вихованка інформаційно-творчого 

агентства «ЮН-ПРЕС» Київського Палацу дітей та юнацтва (Україна). 

 

«ВІДЕОРОБОТА» 

 

3 місце 

 

За цикл відеоробіт - вихованці дитячого медіа центру «K-video»  

Чернівецького багатопрофільного ліцею  № 11 «Престиж»  (Україна). 

 

Єлизавета Карпенко 
 вихованка Кобеляцького будинку дитячої та юнацької творчості  

(Полтавська область, Україна). 

 

Анастасія Куценко 
вихованка Золочівського Будинку дитячої та юнацької творчості  (Харківська 

область, Україна). 

 

Єлизавета Терлецька 

вихованка Зразкового художнього колективу студії дитячого телебачення 

MÓW Production Харківського обласного Палацу дитячої та юнацької 

творчості (Україна). 

 

Дар’я Молотовська 

вихованка гуртка «Digital-журналістика» медіацентру Палацу школярів імені 

аль-Фарабі  м. Астана (Казахстан). 



 

2 місце 

Іван Свердлов 
вихованець МедіаЦентру «ОКО»  Кіровоградської гімназії новітніх 

технологій (м. Кропивницький, Україна). 

Вихованці дитячої  телестудії «UNIKKO»   

Центру дитячої та юнацької творчості ( м. Черкаси, Україна). 

 

1 місце 

 

За цикл відеоробіт - вихованці гуртка «Юний тележурналіст»  

інформаційно-творчого агентства «ЮН-ПРЕС» Київського Палацу дітей та 

юнацтва  (Україна). 

 

За цикл відеоробіт  - народний художній колектив  
Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва (Україна). 

 

«РАДІОРОБОТА» 

 

3 місце  

Марія Шкурко  
вихованка  гуртка «Радіожурналіст» Київського Палацу дітей та юнацтва 

(Україна) 

 

2 місце  

Авторський колектив гуртка «Журналістська майстерність» гімназії 

біотехнологій №177 (м. Київ, Україна) 

 

1 місце  

Катерина Шаповаленко 

вихованка  гуртка «Радіожурналіст» Київського Палацу дітей та юнацтва 

(Україна) 

 

 

«ГОЛОС НОВОГО ПОКОЛІННЯ» 

 

3 місце 

 

Колектив інформаційного тижневика Хмельниччини «Актуально для 

подолян» за співпрацю з народним художнім колективом «Прес-клуб «Юний 

журналіст» Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва (Україна). 

 

2 місце  



 

Телевізійна школа  Main People School  
за підтримку молодіжної ініціативи та залучення регіонів України до 

реалізації соціального проєкту (м. Вінниця, Україна)  

 

1 місце 

Колектив редакції обласної газети «Полтавська думка»  

за співпрацю зі зразковим художнім колективом, гуртком «Юний журналіст» 

Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді  

(Україна). 

 

«ТРАДИЦІЇ ТА НОВАТОРСТВО» 

 

3 місце 

Світлана Бартошко 

керівниця гуртка «Журналістська майстерність» гімназії біотехнологій №177 

(м. Київ, Україна). 

 

2 місце 

Ігор Данильчук 

Оксана Семенюк 

Сергій Белогур 
авторський колектив Луцького міського Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді (Волинська область, Україна). 

 

1 місце 

Ірина Синягівська   
керівниця зразкового художнього колективу гуртка «Юний журналіст» 

Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді 

(Україна). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


