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Уявіть собі кіно, де всесвіт Марвел «зустрічається» з ма-
гічним світом Гаррі Поттера, Люди в чорному знайомляться 
з Вартовими Галактики, Чеширський Кіт чаює з Магістром 
Йодой, а Залізний Кулак танцює з Шахерезадою… Уявили? А 
тепер уявіть, що все це відбувається у нашому Палаці. Саме 
з тобою та твоїми друзями! 

Якщо кожний гурток або студію уявити в образі когось з 
улюблених кіношних персонажів, супергероєм або іншою 
епічною особою, то вийде дуже цікава історія. Розумні, кра-
сиві, артистичні, сильні, спритні, талановиті… Все це про нас, 
супергероїв! Хто саме ти, вирішувати тобі! Чому вчитися, до 
чого прагнути, мріяти чи діяти, чи може все одразу? Перед 
тобою цілий світ, бери та твори своє кіно! Ми лише хотіли 
показати, що кожен може бути супергероєм, супер-другом, 
супер-особистістю! 

(Продовження на ст. 2)

СУПЕРГЕРОЇ – 
2019

 Приєднуйся 
до найкрутішої 

компанії!

Директор Запорізького Міського Палацу дитячої та 
юнацької творчості Людмила Маринюк

Вітаю з Новим 2020  роком! 
Бажаю, щоб в наступаючому році  

з нами сталося те саме чудо, про 
яке ми всі так мріємо. Хоч у кожно
го воно своє, але воно обов’язково  
найнеобхідніше і  найважливіше.  
Бажаю, щоб всі ми були живі і здорові, 
щоб займалися тим, що приносить нам 
задоволення. Бажаю досягати нових 
вершин. А ще побажати хочу побіль
ше радісних моментів, які перейдуть в 
приємні спогади. 

З Новим роком! З Новим щастям!

Фото Бориса Дворного
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НЕВГАМОВНА 
ДИВО – ЖІНКА 

Принцеса амазонок, вражаюча не 
тільки зовнішньою, але й внутрішньою 
красою, по праву може вважатися 
символом «Театру моди, таланту та 
успіху». Бо там вистачає і диво-дівчи-
нок, і диво-хлопчиків. До речі, на VII 
Всеукраїнському конкурсі «Краса та 
гордість козацького краю» перемогла 
вихованка Театру Аліна Бойко.  

І ось нові корони! У Всеукраїнсь-
кому конкурсі моди та стилю Little 
Model of South Ukraine 2019 юні мо-
делі нашого Палацу здобули Гран-прі 
(Анастасія Тимченко) та I місце (Вік-
торія Чорна). Катерина Лапонова по-
сіла I місце в номінації хореографія. 
Сама Диво-жінка пишалася б такими 
наполегливими та талановитими 
дівчатами!  

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ Щ.И.Т.
Вони розумні, свідомі, відповідальні та активні. У них завжди знайдеться місія. 

Гадаєте, мова йде про відому «драконоборчу» організацію, що допомагає супер-
героям рятувати світ? Чи, може, про Центр дитячих соціальних ініціатив «Оріон»? 

Недаремно саме вихованцям «Оріону» належить ідея організувати всіх-всіх-всіх 
для врятування цивілізації від сміття. Юні рятівники з різних гуртків вже розпочали 
цю величезну справу. Навіть, пройшли випробування у вигляді екологічного квесту!  

«Цей рік минув під знаком добрих екологічних справ, -  каже президент «Оріо-
ну» Анастасія Карасьова.  -  Ми не тільки висаджували квіти, допомагали годувати 
бездомних тварин, а й вчилися правильно поводитися з відходами, дбати про 

довкілля. У наступно-
му році на нас чекає 
віртуальна подорож, 
де всі бажаючі змо-
жуть познайомитись 
з життям різних країн. 
Автори цього проек-
ту - вихованці гуртка 
німецької мови. А ще 
ми будемо спілкува-
тися англійською в 
English-club завдяки 
вихованцям гуртку ан-
глійської мови. Отже, 
бажаємо всім крутих 
ідей та гарних успіхів!»

ІСКРОМЕТНИЙ 
ГАРРІ ПОТТЕР

Де Гаррі, там і пригоди! Де 
наші «Організатори дозвіл-
ля», там і свято! Може вони 
не навчаються в Хогвартсі, 
та наш Палац анітрохи не 
гірший! 

У  м і с ь к о м у  ф е с т и -
валі-конкурсі ігрових про-
грам «Адреса дитинства – 
ГРА» наші чарівники  посіли 
друге місто серед 7 команд 
зі своїми «Пригодами ве-
селих туристів». Ярошенко 
Олександра та Алейников 
Ян були відзначені персо-
нальними грамотами «Яс-
крава зірочка» за артистизм 
та акторську ігрову май-
стерність.

ВЛУЧНІ ЛЮДИ В ЧОРНОМУ
А це наші юні фотографи з фотостудії «Образ»! Чому? Бо вони 

будь-що полюють за кадром, мають гарне почуття гумору, від 
них ніхто і ніщо не сховається, вони справді круті! Навіть, якщо у 
Запоріжжі раптово з’являться прибульці, їм нізащо не втекти від 
спостережливих об’єктивів.

Докази? А що до того, щоб спіймати влучний момент на фут-
больному матчі? Та отримати почесну нагороду на ХХІ міжнарод-
ному фотоконкурсі української газети «День»? З 2500 фотографій, 
надісланих на престижне фотозмагання, журі відібрало 250 найкра-
щих. В номінації «Світ очима дітей» до числа обраних потрапила і 
фотографія «Воротар» Мішель Волкової, вихованки студії «Образ». 
І чому Люди в чорному мають бути лише хлопцями?  

 «ЗОЛОТИЙ» 
ЗАЛІЗНИЙ КУЛАК 

Стійкий, скромний, незламний, непереможний. 
Як наша команда з тайського боксу! На Чемпіонаті 
Харківської області серед 260 учасників з 13 регіонів 
України вона  виборола І командне місце серед юніорів. 
У особистих змаганнях здобуто 12 перших місць! Та 
це ще не все! На чемпіонаті Європи з тайського боксу, 
що відбувся у Мінську у листопаді, вихованець гуртка 
«Прайд» Амір Акчурін (тренер Ренат Валієв) здобув 
«золото» та став чемпіоном Європи! Ось така залізна 
воля до перемоги у наших чемпіонів!  

НЕЙМОВІРНІ ЛЮДИ Х
Вони активні, справжні, запальні! Це наші хоре-

ографічна студія «Весняночка»,  вокально – хоре-
ографічна студія  «Чайка», ансамбль спортивного 
бального танцю «Фієста», талант - студія «Фріда»! 
Вони танцюють так, що всі у захваті! Долають будь- 
які перешкоди, підкоряють серця! Вони створюють 
погоду, як Холлі Беррі «Шторм», та мчать на крилах 
натхнення, як марвеловський «Янгол». Ось вони, 
наші герої танцполу!

Люди Х ансамблю спортивного бального танцю 
«Фієста» восени здобули 53 нагороди у трьох Все-
українських та одному Міжнародному конкурсі! А 
саме, 23 перших міста, 15 других і 15 третіх місць. А 
ще ведучі пари ансамблю – Новотарський Микола – 
Мамай Софія, Мікулін Альберт – Хауха Алісія стали 

бронзовими призерами Кубку України у європейській 
та латиноамериканській програмах. 

Вокально-хореографічна студія «Чайка» завою-
вала Гран-прі на Міжнародному фестивалі в Болгарії 
та одразу два Гран-прі на Міжнародному фестивалі 
- конкурсі мистецтв в Черкасах! Солісти студії Кор-
шикова Карина та Шмідт Ксенія посіли ІІ місця. 

Східні красуні з колективу «Фріда» на конкурсах 
та фестивалях різного рівня завоювали 61 I місце, 
з них на Чемпіонаті України з східного танцю – 10 
перших місць.

А  хореографічна студія «Весняночка» привезла 
два перших місця  з Міжнародного фестивалю-кон-
курсу мистецтв «Буковинська родзинка» 
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Творчий простір для всіх 

ПРОСТО ЧЕШИРСЬКИЙ КІТ 
А це ми, журналісти! Не тому що білі та пухнасті, а тому що сповнені сюр-

призів. А наша загадкова посмішка натякає, що ми замислили якусь шалену 
творчу витівку. 

У грудні наша Медіа-школа стала фіналістом Всеу-
країнського конкурсу соціальних відеороликів з протидії 
торгівлі людьми «Я не для продажу». Молодіжний ре-
дактор Teens Way Юліанна Макарова посіла третє місце 
у Міжнародному літературному конкурсі фантастики 
«Кубок Бредбері» (номінація «містика»), а кореспондент 
Гліб Ляхов став лауреатом другої ступені Міжнародного 
літературного дитячого конкурсу «Чарівна скрижаль». 
Дипломи на стінку, хвіст трубою! Величезна подяка всім, 
хто допомагав та надихав! 

ДРАЙВОВІ АЛАДІН І КОМПАНІЯ 
Може, вони і не супергерої, але здатні приручити Джина, розчу-

лити Снігову Королеву, розсмішити коміка. Та краще дивіться самі! 
Новорічна вистава «Перлина сходу» – це дивовижні приго-

ди, улюблені герої, яскраве шоу від юних акторів талант – студії 
«Фріда», циркової студії «Арлекін», гуртку сценічної мови та кон-
ферансу. Якось опинились на одній сцені різні казки, Instagram, 
Skype та творча «збірна» нашого Палацу, ось і вийшла така драйвова 
вибухова суміш! Саме те що треба на новорічні свята! До речі, ви 
знали, що Джин переїхав?...        

ФЕЄРИЧНИЙ …СПАЙДЕРМЕН?
Вгадайте про кого з ваших знайомих, чи, може, друзів піде зараз мова? Хто самий 

спритний та гнучкий, у кого особливі відносини з гравітацією? Авжеж, це він! Феєрич-
ний… «Арлекін»! Карколомні трюки, фантастичні видовища, запаморочливі польоти! 
Насправді, Спайдермен відпочиває! Жодний дорослий супергерой не станцює у повітрі, 
як наші маленькі повітряні гімнасти! 

З цим, напевно, погодяться всі, хто побував 6 грудня на супер-конкурсі циркового 
мистецтва «Принц та Принцеса цирку» (організатор – керівник Театру моди, таланту 

та успіху Ірина Борщ). Оце 
справжнє супергеройське 
свято, що об‘єднало тала-
новитих дітей Запорізької 
області!   

Журі  було дуже важко 
визначати переможців се-
ред супергероїв  та нагоро-
ди знайшли найкращих! Се-
ред них вихованка нашого 
Палацу, повітряна гімнастка 
Олександра Крамченко, яка 
стала володаркою Гран-прі 
конкурсу.  

ПОЕТИЧНИЙ 
МАГІСТР ЙОДА 

Його мудрість сяє немов сонце, 
а слова мають величезну силу! 
Він прагне сіяти добре, вічне та 
світле, бо це Театр авторської пісні 
зі своїм вже традиційним щоріч-
ним фестивалем – майстернею. 
Ось, що буде якщо «Зоряні війни» 
замінити на «Зоряні пісні»! Буде 
«Сонячний зайчик»!   

 У жовтні у нашому Палаці 
відбувся ХІ сезон великої пісен-
но-театральної феєрії, що зібрав 
як магістрів бардівської пісні, так 
і талановиту молодь з 8 областей 
України. Майстер-класи та творчі 
майстерні для учасників фестива-
лю проводили відомі режисери, 
актори театру та кіно, співаки, 
автори – виконавці з міст Києва та 
Запоріжжя. Співали теж від душі: 
святкові концерти фестивалю 
надовго запам’ятаються всім ша-
нувальникам зоряної пісні! 

Жартували Анна Дегтярьова, Вероніка Аліменко, Гліб Ляхов, Юліанна Макарова    

Наш Палац завжди був відкритий 
для всіх, хто прагне до більшого. 
Проте що робити, якщо дитина мріє 
жити активним яскравим життям, 
але не має можливості відвідувати 
заняття через свій фізичний стан? 
Відтепер вихід знайдено! Сьогодні 
до Палацу можна завітати геть усім 
без будь-яких перешкод! Бо тепер 
наше творче містечко пристосоване 
для вільного пересування людей з 
особливими потребами. 

Нещодавно, у листопаді, відбулася 
презентація соціального проекту «Жит-
тя без бар’єрів» (його автор – директор 
Палвцу Людмила Маринюк). Нага-
даємо, цей проект став переможцем 
міського конкурсу соціальних ініціатив 
«Ми – це місто». І ось, Палац вже об-
лаштований механічним підйомником 
для людей на інвалідних візках, мобіль-
ним пандусом, тактильною плиткою 
для гостей з вадами зору. 

Першою новим «ліфтом» скори-
сталася відома запорізька художни-
ця, акторка та режисер Маріанна См-
батян. «...Теперь люди с инвалидно-
стью смогут без барьеров выступать 
на этой сцене! Чудесные перемены!» 
– написала Маріанна на своїй сторінці 
у «Фейсбук». І не помилилася! Бо яка 

презентація без особливих артистів?!  
На свято завітало багато гостей. 

Серед них – вихованці школи-інтер-
нату «Орієнтир», школи – інтернату 
№1. До речі, хореографічний гурток 
«Рушничок» інтернату №1 вже не 
вперше виходить на сцену Палацу. 
У минулому травні юні танцюристи 
зривали оплески, виступаючи разом 
із нашою «Весняночкою».  

«Наша дружба з вихованцями 
інтернату №1 почалася рік тому зі 
створення гуртка «Рушничок», де 
хореографії навчаються діти з осо-
бливими потребами, – розповіла 
художній керівник студії «Весняноч-
ка» Наталя Воронцова. – За цей час 
ми стільки всього подолали, стільки 
всього пережили разом! Та вже 

маємо результат, маємо унікальний 
досвід! Сьогодні хлопці та дівчата, які 
рік тому тільки мріяли про танці, вже 
танцюють і народну хореографію, і 
сучасну, дивують глядачів! Створює-
мо і спільні проекти, де «Рушничок» 
виступає на одній сцені з «Весняноч-
кою». Ми не обмежуємо вихованців 
у творчості, ми створюємо творчий 
простір для всіх!» 

За цей рік колективи двох хорео-
графічних гуртків міцно здружилися. 
Наразі працюють над спільними ком-
позиціями. Попереду постановки у 
стилі «диско» та запальний мексикан-
ський танець! Попереду стільки ціка-
вого! Бо це життя без бар’єрів, де ніщо 
не стане на заваді дитячої творчості!  

Юліанна Макарова, Гліб Ляхов
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Жив собі у одній добрій 
казці маленький герой та 
звали його Хлопчик – Укроп-
чик. Його «літературний бать-
ко» – відомий запорізький 
письменник, казкар та актор 
Олександр Виженко (творчий 
псевдонім Санько Сито). Та 
ось рік тому не стало батька, 
проте Хлопчик не залишився 
один. Бо в нього з’явилося 
чимало нових друзів, що ви-
гадали для нього нові цікаві 
пригоди. Втім, не просто ви-
гадали, з цього вийшов цілий 
літературний конкурс! 

Серед організаторів «каз-
кового марафону» Запорізь-
кий міський палац дитячої та 
юнацької творчості, Центр 
мистецтв «Арт-простір», «Те-
атр – студія «Пігмаліон»». 38 
юних казкарів (до 12 років) 
змагались за краще продов-

«САДІВНИКИ СЕРДЕЧНОГО САДУ» 
Оголошено переможців конкурсу 
юних казкарів імені Санька Сита 

ження героїчної історії Хлоп-
чика – Укропчика. Стартував 
конкурс ще у жовтні, та ось, 
нарешті, журі обрало пере-
можців. Свято з такої нагоди 
відбулося 13 грудня на ве-
ликій сцені нашого Палацу. 

Найбільш високу оцінку 
отримала казка «Сила в тобі» 
(читай нижче), яку написав 
дев’ятирічний Алекс Сиво-
гривов. Він, навіть, вигадав 
нового персонажа, Їжач-
ка-Добрячка, котрий, незва-
жаючи на свій невеличкий 
розмір, врятував Хлопчика 
від лисиці та вовка. Отже, 
бачимо, що справжні герої 
народжуються від великого 
серця. Втім, як і справжні 
казкарі! Всього було обрано 
десять переможців, які от-
римали пам’ятні дипломи та 
призи:

Анастасія Чума
ченко за образ най-
добрішого Хлопчи-
ка-Укропчика

М а р а т  Ц и г а 
нов  за образ най-
відважнішого Хлопчика- 
Укропчика

Олексій Сивогривов за 
найтеатральніший образ 
Хлопчика-Укропчика

Сергій Рибалка за най-
оптимістичніше продовження 
казки «Хлопчик-Укропчик»

Марина Потапова  за 
найбільш неочікуване про-
довження казки «Хлопчик- 
Укропчик»

Софія Патлух за образ най-
щирішого Хлопчика-Укропчика

Ангеліна Павловська 
за найфантастичніше про-
довження казки «Хлопчик- 
Укропчик»

Ірина Новодон за образ 
найкмітливішого Хлопчика- 
Укропчика

Олена Нечитайло за 
н а й м і с т и ч н і ш е  п р о д о в -
ж е н н я  к а з к и  « Х л о п ч и к - 
Укропчик»

Єлизавета Кучерова 
за найпатріотичніше про-
довження казки «Хлопчик- 
Укропчик

Не обійшлося без не-
сподіванок.  «Хлопчик – 
Укропчик» – казка особли-
ва, тому і фінал конкурсу  
пройшов незвичайно. «Те-
атр – студія «Пігмаліон»», 

яка два роки тому створила 
театралізовану виставу до 
казки Олександра Виженка, 
тепер презентувала її про-
довження  вже за мотивами 
дитячих творів!

За словами організа-
торів,  конкурс казкарів 
імені  Санька Сита буде 
щорічним. Тому в наступ-
ному році, сподіваються, 
буде ще більше казок, ще 
більше героїв, ще більше 
сили та творчості!   

Підготували Юліанна 
Макарова, Поліна Ковтун 

Наш довідничок  
Садівник сердечного саду», – 
так називав себе запорізький ди-

тячий письменник, казкар Олександр 
Виженко. За своє насичене творче 
життя Санько Сито посадив та зростив 
чимало літературних садочків. Це такі 
книжки: «Історія запорозьких козаків 
для веселих дітлахів», «Легенди та 
казки Хортиці», «Козацькі забави». 
«Хлопчик – Укропчик» став останньою 
книжкою автора, що вийшла у 2017 
році. Це історія про те, як маленький 
герой вирушає в небезпечну мандрівку 
зі своїм крилатим другом горобчиком 
Чубриком, щоб врятувати матусю з 
полону ведмедя Топтихана.  

Ось, що казав про свої казки сам 
автор:  «Вік живи – вік учись» – повчає 
народне прислів’я. Життя вчить кож-
ного з нас головному: як-то важливо 
цінувати тепло родинного кола, бе-
регти злагоду, нести у світ дружність… 
А коли виникає потреба, – розумом 
своїм, силою духа свого ставати на 
захист всього того, що для тебе є до-
рогим і священним»

«Сила в тобі» 
Після того, 

як  Хлопчик- 
Укропчик пе-
реміг Топтиха-
на йому жило-
ся непогано. 

Тим часом 
Вовк Хапок та 
Лисиця Хал-
дига блукали 
лісом і  випад-
ково зустріли-
ся. 

- Привіт, - 
сказав Вовк. – Халдиго, ти чула, що 
Укропчик переміг Топтихана?

- Так, - відповіла Халдига. – Нена-
виджу його за те, що осліпив мене тоді 
часником. 

- Я теж, - сказав Хапок. – Він на мене 
з перцем напав. Давай йому помсти-
мося. 

****
Увечері Хлопчик-Укропчик сидів біля 

хати та наспівував пісеньку.  Він побачив, 
що повз його двір іде їжачок. 

- Привіт. Я – Хлопчик Укропчик, а як 
тебе звуть? – запитав Укропчик.

- Привіт. Я Їжачок-Добрячок. Мені 
страшно у лісі. Можна я тут поруч по-
сплю? 

- Добре, можна, - відповів Хлоп-
чик-Укропчик. 

***
Уночі, коли Хлопчик-Укропчик мі-

цно спав до хати підкралися Хапок та 
Халдига. 

- Ти йди першим, - сказала хитра 
Халдига. – А я поки постережу. 

Вовк випадково наступив на спля-
чого Їжачка, закричав від болю, а ли-
сиця злякалася та побігла геть до лісу. 
Через цей шум прокинувся Укропчик 
та вибіг на вулицю.

- Хапок! Негайно відпусти Їжачка-До-
брячка. 

- Аби його визволити ти маєш пере-
могти мене та Халдигу у лісі, - сказав 

Вовк та побіг у ліс. А за ним - наш Укроп-
чик, допоки не побачив всіх на галявині.

- Розтопчу! - крикнула Халдига та 
разом з Вовком почала наступати.

- Їжачок-Добрячок,  чого ти не допо-
магаєш мені? - Запитав Хлопчик.

- Мені дуже страшно, - відповів 
Їжачок. 

- Не бійся. Я теж маленький, як і ти 
я колись боявся. Але я знайшов свою 
силу в собі.

Їжачок-Добрячок усе зрозумів та 
перестав боятися. Він дістав кілька 
своїх голок та почав кидати їх у Вовка та 
Лисицю. Їм було боляче, вони злякалися 
та  втекли. 

- Дякую тобі, Їжачку, - сказав Укроп-
чик. – Молодець, що повірив у себе. 

- Дякую тобі, Хлопчику, без тебе я б і 
досі боявся та не зрозумів цю мудрість. 

Так і потоваришували Хлопчик-У-
кропчик та Їжачок-Добрячок. 

         Алекс Сивогривов

На порозі Нового року прийня-
то підводити підсумки, загадувати 
бажання, мріяти і будувати плани. 
А ще вітати рідних та друзів. У канун 
новорічних свят дуже хочеться по-
дякувати їм! За те, що були поруч, 
що допомагали, що підтримували. І 
побажати всім миру, здоров’я, любові 
та благополуччя!!!

За допомогу та підтримку тала-
новитих дітей дуже дякуємо:

депутатам Запорізької міської 
ради: Зінаїді Гальчинській, Руслану 
Пидоричу, Геннадію Васильчуку, 
Олександру Мотренко, Олександру 
Воронцову, Володимиру Максимову, 
Оксані Губіній, Віктору Гриню, Васи-
лю Полюсову

депутатам Запорізької облас
ної ради: Сергію Кальцеву , Раїсі 
Чухрай та Ярославу Гришину

депутату Верховної ради 
України Володимиру Кальцеву

ПАТ «Запоріжкокс» (Генераль-
ний директор Олександр Трет’яков) 

ГО « Платформа спільних дій» 
(директор Ірайсат Магомедалієва)

Службі  (управління ) у справах 
дітей Запорізької міської ради( 
директор Наталія Сиворакша) 

Районній адміністрації За
порізької міської ради по Дніпровсь
кому району

президенту Запорізької фе
дерації таїландського боксу Му-
ай-Тай Теймуру Мамедову 

директору ТОВ «Запоріжга
рантмаш» Анатолію Павленко 

директору ТОВ «ТонметХол
дінг»  Дмитру Харламову 

 
Дякуємо за інформаційну підтримку 

телеканал Z, газету «Індустріальне 
Запоріжжя», газету «Запорізька Січ».

А тепер Подяка нашим непере-
вершеним батькам:

 Ансамбль «Фієста» -   Пугіній 
Катерині Віталіївні, Посмітюхі Марії  
Олександрівні

 Студія образотворчого ми
стецтва (керівник Арсієнко О.Л.)  
Філатовій Тетяні Федорівні , Тосун 
Юлії Анатоліївні

Студія образотворчого мис
тецтва (керівник Татаринова А.Г.)  - 

 Светашовим Юлії та Іллі
Гурток «Організатори дозвіл

ля» - Богинській Євгенії Ігорівні, 
Ковдрі Андрію Васильовичу, Хіміч 
Олександру Олександровичу, Хіміч 
Ірині Миколаївні 

Циркова студія «Арлекін» - Крам-
ченко Юрію, Каменських Наталії Ми-
колаївні 

Театр моди, таланту та успіху 
- Чорній Любові, Чорному Олексію, 
Скримі Валерії, Тимченко Дар’ї , 
Хорошко Ларисі, Богинській Юлії, 
Ковбасюк Вікторії.

Гурток «Fitness Betta»  - Кузнє-
цовій Олені Володимирівні , Харченко 
Валентині Іванівні.

Гурток ударних інструментів 
– Чижевському Павлу Валерійовичу.

Гурток квітникаріваранжуваль
ників - Селезньовій Олені Віталіївні 

Гурток «Петриківський розпис» 
- Біленко Ксенії Михайлівні, Церкві 
Ганні Геннадіївні, Криловій Дарині  
Сергіївні, Прокопенко Ірині Олексан-
дрівні, Потапенко Антоніні Миколаївні 

Гурток «Моделювання іграш
кисувенір» –  Целік Надії Іванівні, 

Лук’янець Дмитру Володимировичу, 
Бузницькій Оксані Юріївні 

Гурток «Квіткова фея» –  Сіні-
чевій Олені Миколаївні, Болохнову 
Андрію Миколайовичу, Марковським 
Оксані Станіславівні та Костянтину 
Васильовичу, Колесниковій Марині 
Юріївні, Кашиній Ользі Вікторівні, Ти-
мофєєву Дмитру Івановичу, Фесенко 
Валентині Владиславівні 

Гурток авторської (бардівсь
кої) пісні: Тищенко Олені Анатоліївні, 
Толмачовій Ользі Олександрівні, Міл-
кіній Олені Володимирівні, Сікорській 
Ірині Валентинівні.

 Також заслуговують на подяку 
за змістовний вклад у розвиток 
відкритого фестивалюмайстерні 
бардівської (авторської) пісні «Со
нячний зайчик»:

Наталія Патен-Ступакова – го-
ловний художник Запорізького муні-
ципального театру танцю, член 
Національної Спілки театральних 
діячів України;

Сєлєзєнєв Жан Володимирович – 
актор театру та кіно, член Національ-
ної Спілки театральних діячів України;

Чак Борис Юхимович – заслуже-
ний скульптор, член Національної 
Спілки художників України.

Хореографічна студія «Весня
ночка»  - Тетяні Цурканенко, Олегу та 
Тетяні Паламар, Вікторії Семеновій, 
Дмитру Середі, Оксані Ракочей

Талант  студія «Фріда» - Ксензо-
вим Євгену та Катерині, Козловим Ользі 
та Костянтину, Ісаєвим Олексію та Олені.

Вокально – хореографічна 
студія «Чайка» вітає своїх вихован-
ців, батьків та педагогів з наступа-
ючими новорічними та різдвяними 
святами та висловлює щиру подяку 
батьківському комітету студії, а 
саме Соловцовій Тетяні Валеріївні, 
Торшиній Лідії Вікторівні, Шмідт Ан-
тоніні Сергіївні,  Коваленко Сергію 
Олександровичу, за підтримку колек-
тиву під час поїздок на фестивалі та 
конкурси, організацію  змістовного 
відпочинку вихованців, зворушливе 
відношення до педагогів студії. Осо-
бливу подяку хочеться висловити 
Уманець Яні Олександрівні  за чудові, 
унікальні костюми, які вона створює 
для танцюристів та хору.   

Колонка директораДЯКУЄМО!


