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НАКАЗ

Про підсумки виставки-конкурсу 
«Український сувенір»

З 8 по 24 січня 2014 року Школою народних ремесел НЕНЦ була проведена  виставка–
конкурс “Український сувенір” (положення затверджене методичною радою НЕНЦ, протокол
№1 від 02.12.08р.).

У виставці–конкурсі взяли участь учні та учнівські колективи позашкільних закладів,
шкіл, сімейні колективи з 21 області України,
м. Києва, м. Севастополя, АР Крим. На огляд широкого загалу учнівської молоді, педагогів,
батьків, гостей Центру були представлені вироби,  виготовлені  з глини, дерева, лози, соломи,
трави,  тканини,  паперу,  солоного  тіста,  які  відповідають  визначенню  «сувенір»  і   які  є
зразками традиційних і копіями стародавніх іграшок, дизайнерські вироби, сучасні саморобні
іграшки і предмети вжитку, де органічно поєднуються національні художні традиції і сучасні
тенденції формотворення в кількості 350 виробів.

Ця  виставка-конкурс  проводиться  з  метою  виховання  національного  світогляду
учнівської  молоді через  залучення її  до пізнання джерел і  процесу творення українського
народного  мистецтва;  сприяння  налагодженню  духовного  контакту  дитини  та  батьків  у
процесі спільної творчості на традиційному ґрунті; стимулювання розвитку творчого пошуку,
художнього смаку при виконанні креативних робіт з використанням традиційних матеріалів і
технік;  співпраця  та  обмін  досвідом  між  осередками  дитячої  творчості;  популяризація
дитячої художньої творчості через засоби масової інформації.

За активну участь у пошуково-дослідницькій діяльності з питань пізнання джерел і
процесу  творення   народного  мистецтва,  творчій  самореалізації,  всебічному  розвитку
талановитої  учнівської  молоді  та  готовності  її  до  участі  в  соціокультурному  житті  полі
етнічного світу.

Н А К А З У Ю:
1.Нагородити грамотою НЕНЦ роботи  переможців І вікової категорії  Всеукраїнської 
виставки-конкурсу «Український сувенір» :

1. Ушкалову Марію за роботу «Українська народна лялька», вихованку гуртка «Народна 
творчість» районного центру дитячої та юнацької творчості Харківської районної ради
Харківської області.

2. Бачинського Олександра за роботу «Щира україночка та бравий козак»,  учня 2 класу 
Красноокнянського НВК «Загальноосвітньої школи-гімназії» Одеської області.

3. Гінкул Вероніку  за роботу «Десятиручниця»,  ученицю Котовської ЗОШ I-III ст. №9 
та вихованку Котовської міської станції юних натуралістів Одеської області.

4. Кучеренко Діану за роботу «Циганська ніч», вихованку гуртка «Кольорова намистина»
ст. п-л «Ровесник» КПНЗ Центру дитячої освіти та юнацької творчості «Гармонія» 
Довгинцівського  району 

     м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.
5. Баранович Богдану за роботу «Веселі звірята», вихованку гуртка «Фантазія із бісеру» 

Войнилівського ЦДЮТ Калуського району Івано-Франківської області.
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6. Савчина Степана за роботу «Україночка», вихованця гуртка «Соломоплетіння» 
міського Центру науково-технічної творчості української молоді м. Івано-Франківська.

7. Ризуняк Сніжанну за роботу «Сумочка», вихованку гуртка «Художнє ткацтво» 
Яблунівського Центру дитячої творчості Косівського району  Івано-Франківської 
області.

8. Борейко Анастасію за роботу «Українські обереги», вихованку гуртка «Сувенір» 
Войнилівського ЦДЮТ Калуського району  Івано-Франківської області.

9. Клим’юк Софію за роботу «Березівська серветка», вихованку гуртка «Виготовлення 
сувенірів» Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді. 

10. Каюк Ліну за роботу «Наречена», вихованку гуртка «Друзі природи» при 
Новосілківській ЗОШ Києво-Святошинського РЦЕНТУМ

     м. Боярка Київської області.
11.  Семенчук Олександру за роботу «Берегиня», вихованку гуртка «Друзі природи» при 

Новосілківській ЗОШ Києво-Святошинського РЦЕНТУМ м. Боярка Київської області.
12. Білоус Олену за роботу «Колись прадавня оріянка створила Всесвіт на яйці, тепер 

сучасна оріянка прадавнії відтворює взірці», вихованку Зразкової школи писанкарства 
«Дивосвіт» Васильківського міського центру дитячої та юнацької творчості Київської 
області.

13. Журавського Ігоря за роботу «Коник», вихованцю гуртка «Народні ремесла» Будинку 
дитячої та юнацької творчості Згурівського району Київської області.

14. Тимченко Євгена за роботу «Щедра батьківська хата», вихованцю гуртка «Народні 
ремесла» Будинку дитячої та юнацької творчості Згурівського району Київської 
області.

15. Соловйову Лілію за роботу «І поки квіти ці ростуть, добро й любов в серцях живуть»,
вихованку гуртка «Бісероплетіння»  Миронівського районного центру дитячої та 
юнацької творчості Київської області.

16. Тарасеко Оксану за роботу «І поки квіти ці ростуть, добро й любов в серцях живуть», 
вихованку гуртка «Макраме» Миронівського районного центру дитячої та юнацької 
творчості Київської області.

17. Боковенко Віту за роботу «Подоляночка» вихованку Центру творчості дітей та 
юнацтва Таращанського району Київської області.

18. Зізенко Олесю за роботу «Подарунок», вихованку гуртка «Керамічна майстерня» 
Таращанського ЦТДЮ «Веселка», м. Тараща Київської   області.

19. Головко Діану за роботу «Декоративна подушка (рік коня)», вихованку гуртка 
«Коврова вишивка» Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва м. Вишневе 
Київської області.

20. Петрик Антоніну за роботу «Український сувенір», вихованку гуртка «Гончарство» 
Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва

      м. Вишневе Київської області.
21. Буриловську Ірину за роботу «Ляльки-наречені», вихованку гуртка «Пролісок» БТУ 

Баштанського району Миколаївської області.
22. Ісаєву Анастасію за роботу «Ляльки-наречені», вихованку гуртка «Пролісок» БТУ 

Баштанського району Миколаївської області.
23. Задерей Владислава  за роботу «Сніжинка», вихованця гуртка «Паперова пластика» 

Центру позашкільної освіти м. Володимира-Волинського Волинської області.
24. Парчук Ярославу  за роботу «Різдвяний вертеп», вихованку гуртка «Народний 

розпис» Любешівського Будинку дитячої та юнацької творчості Волинської області;.
25. Євуш Мар’яну за роботу «Нерозлучники», вихованку гуртка «Іграшки-сувеніри» 

Рава-Руського МБДЮТ Львівської області.
26. Кмець Анастасію за роботу «Ангелики», вихованку гуртка «Креатив» 

Білокамінського НВК Золочівського району Львівської області.



27. Чміля Дмитра за роботу «Квіти для вас», вихованця гуртка «Основи народознавства» 
КЗ ЛОР «Лоцентрум» Львівської області.

28. Колібек Анастасію за роботу «Лялька-мотанка», ученицю 5 класу Тужанівської ЗОШ 
Миколаївського району Львівської області.

29. Стрілець Аліну за роботу «Слава Україні», вихованку гуртка «Паперові фантазії» 
Рава-Руського БДЮТ Жовківського району Львівської області.

30. Монастирського Назарія за роботу «Чарівний кінь добра і щастя», вихованця гуртка 
«Моделювання іграшок-сувенірів» Копичинецького філіалу Гусятинського районного 
центру дитячої та юнацької творчості Тернопільського району.

31. Лагутіну Оксану за роботу «Лялька мотанка», вихованцю  Монастирського будинку 
дитячої та юнацької творчості Тернопільської області.

32. Лагутіну Ірину за роботу «Лялька мотанка», вихованцю Монастирського будинку 
дитячої та юнацької творчості Тернопільської області.

33. Кулик Олену за роботу «Салфетка», вихованку гуртка «Гобелен» Вн «ЯЦДЮТ» м. 
Ялта АР Крим.

34. Тураеву Софію за роботу «Барвінок», вихованку гуртка «Мастериця» «ЦДЮТ» 
Нижнегорської ОШ №2 АР Крим.

35. Герасимову Олександру за роботу «Український віночок», вихованку гуртка «Девицы-
умелицы» Садовської ОШ Нижнегорського району АР Крим.

36. Балабан Вікторію за роботу «Василь і Василіса», вихованку гуртка «Рукодельница» 
ЦДЮТ м. Армянськ АР Крим.

37. Паршукову Анну за роботу «Матері вечерять ждуть», вихованку колективу «Природа 
и народные ремёсла»  КРВУЗ «ЦЭНТРУМ»

      м. Сімферополь АР Крим. 
38. Самоєнко Лізу за роботу «Новорічний вінок», вихованку гуртка «Декоративний 

розпис» СМТ Тростянець, Будинку дитячої творчості Вінницької області.
39. Баліцького Костянтина за роботу «Коник на колесах», вихованця гуртка «Юний 

технік» Добровеличківського ЦДЮТ Кіровоградської області.
40. Франчак Олександра за роботу «Іграшка», вихованця гуртка «Рукоділля» 

Маловисківського районного БДЮТ Кіровоградської області.
41. Трач Ірину за роботу «Дід Панас», вихованку гуртка «Іграшки» КПНЗ 

«Володимирського районного будинку школярів та юнацтва» Рівненської області.
42. Петрук Анастасію за роботу «Ємкість для сипучих продуктів», вихованку гуртка 

«Художня студія» Районного будинку творчості школярів Млинівської районної ради 
Рівненської області.

43. Кулик Ольгу за роботу «Польовий вітер», вихованку гуртка «Флористика» 
Демидівського районного будинку творчості школярів Рівненської області.

44. Макеєву Анастасію за роботу «Рушник сувенірний (святковий)», вихованку гуртка 
«Художня вишивка» Брянківської міської СЮН Луганської області.

45.  Савіну Лізу за роботу «Спирідон Сонцеворіт», вихованку гуртка «Народна іграшка» 
Брянківської міської СЮН Луганської області.

46. Соколову Аліну за роботу «Параскєва П’ятниця», вихованку гуртка «Народна 
іграшка» Брянківської міської СЮН Луганської області.

47. Смірнова Олега за роботу «Сріблясте копитце», вихованця гуртка «Гончарик» КПНЗ 
«Будинку дитячої та юнацької творчості                  м. Лутугине Луганської області.

48. Рощенко Марію за роботу «Чудовий коник», вихованку гуртка «Рукоділля» КЗ «КПНЗ
ПДЮТ «Радість» м. Луганськ.

49. Винника Іллю за роботу «Помічниця майстрині», вихованця гуртка «Флористика та 
фітодизайн» Сєвєродонецького міського центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді Луганської області.

50. Галіцину Уляну за роботу «Колодець, що не вичерпати і не висушити, бо в ньому ріка 
Благодаті!», вихованку гуртка «Робимо своїми руками» Луганської області.



51. Гуторову Анну за роботу «Новорічні прикраси Снігуроньки», вихованку гуртка 
«Плетенні візерунки», Комплексного позашкільного навчально-виховного закладу 
Центру творчості дітей та юнацтва Жовтневого району м. Луганськ.

52. Нечитайло Поліну за роботу «Новорічні прикраси Снігуроньки», вихованку гуртка 
«Плетенні візерунки», Комплексного позашкільного навчально-виховного закладу 
Центру творчості дітей та юнацтва Жовтневого району м. Луганськ. 

53. Хомчук Анастасію, за роботу «Серветниця», члена зразкового колективу «Вітрила 
творчості» Щорського районного Центру дитячой та юнацької творчості Чернігівської 
області.

54. Голубенко Марину за роботу «Талісман 2014», члена гуртка Талалаївського Центру 
дитячої та юнацької творчості Чернігівської  області.

2.Нагородити грамотою НЕНЦ роботи  переможців ІІ вікової категорії Всеукраїнської 
виставки-конкурсу  «Український сувенір» :

1.  Литовець Анну за роботу «Краватка», вихованку гуртка «Бісероплетіння» 
Валківського районного Будинку дитячої та юнацької творчості  Харківської 
області.

2. Золотухіну Наталію за роботу «Ваза», вихованку гуртка «Народної творчості» 
Красноградського РЦДЮТ  Харківської області.

3. Мікляєву Ольгу за роботу «Зимові розваги», вихованку гуртка «Килимарство» КХ 
Харківського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості.

4. Коленчук Дарину за роботу «Гойдалка з кониками», вихованку гуртка 
«Захоплююче лозоплетіння» Шепетівського міського ЦЕНТУМ Хмельницької 
області.

5. Босак Валентину за роботу «Квіти», ученицю 7 класу Маразліївської ЗОШ I-III ст. 
вихованку гуртка «Декоративно-прикладного мистецтва» Білгород-Дністровського 
району Одеської області.

6. Вадатурську Вікторію за роботу «Барви української землі», вихованку гуртка 
«Квітникарі-аранжувальники» Балтської районної станції юних натуралістів 
Одеської області.

7. Переверзу Марію за роботу «Лялька», вихованку гуртка «Природа і фантазія» 
Ізмаїльської міської станції юних натуралістів Одеської області.

8. Ліпненко Діану за роботу «Лялька-мотанка», вихованку КЗ «Саратського 
районного будинку дитячої творчості» Одеської області.

9. Негруцу Надію за роботи «Коник-качалка» та «Іграшки», ученицю 6-Б класу ЗОШ 
№45, вихованку  КПНЗ Одеського центру дитячої та юнацької творчості 
«Промінь».

10. Мартинову Ганну за роботу «Вінок», ученицю 9 класу, Великодолинської ЗОШ 
№2, вихованку гуртка «Плетіння з соломки» Овідіопольського районного БДЮТ 
Одеської області.

11.  Пак Наталію за роботу «Ялинкові прикраси», вихованку гуртка «Флористичні 
барви» Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою 
молоддю.

12. Овчаренко Ярослава за роботу «Гармата», вихованця гуртка «Юний столяр» 
Конотопського районного центру позашкільної освіти Сумської області.

13. Кузьміна Віталія за роботу «Коник», вихованця гуртка «Юний столяр» 
Конотопського районного центру позашкільної освіти Сумської області.

14. Кримову Тетяну за роботу «Берегиня роду», вихованку гуртка         «Юні 
краєзнавці» Глухівського міського дитячої та юнацької творчості Сумської області.

15. Дроздовського Любомира за роботу «Вершник», вихованця гуртка «Дивосвіт» 
Конотопської загальноосвітньої санітарної школи-інтернат I-II ст. Сумської 
області.



16. Шкуронада Максима за роботу «Вершник», вихованця гуртка «Дивосвіт» 
Конотопської загальноосвітньої санітарної школи-інтернат I-II ст. Сумської 
області.

17. Рєзнік Катерину за роботу «Мені тринадцятий минало. Я пас ягнята за селом…», 
вихованку гуртка «Художнє валяння» Центру позашкільної освіти 
Дніпропетровської області.

18. Супрун Анастасію за роботу «Мій дідусь», вихованку гуртка «Сувенір» ЦДЮТ 
«Мрія» м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

19. Семенюк Тетяну за роботу «Квіти в вазоні», вихованку гуртка «Умілі руки» 
Комунального позашкільного навчального закладу «Центру художньо-естетичного 
творчості учнівської молоді» міста Перещепине Дніпропетровської області.

20.Шушпан Анну за роботу «Веселе ягнятко», вихованку гуртка «Умілі руки» 
Комунального позашкільного навчального закладу «Центру художньо-естетичного 
творчості учнівської молоді» міста Перещепине Дніпропетровської області

21. Майстренко Олексія за роботу «Гопак», вихованця гуртка «Умілі руки» 
Комунального позашкільного навчального закладу «Центру художньо-естетичного 
творчості учнівської молоді» міста Перещепине Дніпропетровської області

22. Марченко Регіну за роботу «Дівочі прикраси», вихованку гуртка «Кольорова 
намистина» ст. п-л «Ровесник» КПНЗ Центру дитячої освіти та юнацької творчості 
«Гармонія» Довгинцівського  району м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

23. Нурахмедову Ганну за роботу «Наречені», вихованку гуртка «Народна іграшка» ст.
п-л «Ровесник» КПНЗ Центру дитячої освіти та юнацької творчості «Гармонія» 
Довгинцівського  району             м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

24.Козир Марину за роботу «Лялька», вихованку гуртка «Батік декоративно-ужиткове 
мистецтво» Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва м. Вишневе Київської
області.

25. Мокришеву Марину за роботу «Етнографічні ляльки», вихованку гуртка «Народна
іграшка» ст. п-л «Ровесник» КПНЗ Центру дитячої освіти та юнацької творчості 
«Гармонія» Довгинцівського  району м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

26. Лінника Богдана за роботу «Куманець», учня Криворізької загальноосвітньої 
школи №88 Довгинцівського району Дніпропетровської області.

27. Чуровського Олександра за роботу «Таріль декоративна», учня Криворізької 
педагогічної гімназії №24 Довгинцівського району           м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської області.

28. Ужву Олександру за роботу «Пташка», вихованку гуртка «Журавочка» Міського 
палацу дитячо-юнацької творчості «Горицвіт» м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області.

29. Макарову Уляну за роботу «Вершник на коні», вихованку гуртка «Журавочка» 
Міського палацу дитячо-юнацької творчості «Горицвіт» м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської області.

30. Морозову Анастасію за роботу «Це моя земля, це моя країна, ріки і поля-рідна 
Україна!», вихованку гуртка «Художнє валяння» Центру позашкільної роботи м. 
Новомосковськ Дніпропетровської області.

31.Сирицю Єлизавету за роботу «Несе курочка яєчко», вихованку гуртка «Художнє 
валяння» Центру позашкільної роботи                       м. Новомосковськ 
Дніпропетровської області

32. Сорокотягу Марину за роботу «Спідниця сучасної українки», вихованку гуртка 
«Шедевр» КПНЗ Центра дитячої та юнацької творчості «Ріднокрай» м. Кривий 
ріг , Дніпропетровської області.

33. Чепу Анастасію за роботу «Весільний рушник», ученицю 9-в класу КНВК 
«Імпульс» №35 Саксаганського району м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

34. Фігурську Марину за роботу «Український рушник», ученицю10-б класу КНВК 
«Імпульс» №35 Саксаганського району м. Кривий Ріг  Дніпропетровської області 



35.Кульчицьку Ярославу за роботу «Ткані ляльки», вихованку художнього колективу 
«Світ іграшок» Центру технічної творчості та професійної орієнтації шкільної 
молоді м. Київ.

36. Чанова Сергія за роботу «Свисток», вихованця гуртка «Мистецтво кераміки» 
Чорнобаївського районного Центру дитячої та юнацької творчості Черкаської 
області.

37. Питиляк Христину за роботу «Українські ляльки-мотанки», вихованку гуртка 
«Художня вишивка» Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді.

38. Габльовську Анастасію за роботу «Веселі бички», вихованку гуртка 
«Бісероплетіння» Калуського Центру науково-технічної творчості учнівської 
молоді Івано-Франківської області.

39. Савчин Ольгу за роботу «Осінь полум’яна», вихованку гуртка «Художня обробка 
шкіри» Богородчанського районного БДЮТ Івано-Франківської області.

40.Дутчак Петру за роботу «Равлик-павлик», вихованця гуртка «Різьба по дереву» 
Яблунівського Центру дитячої творчості Косівського району Івано-Франківської 
області.

41. Бойчук Марію за роботу «Гуцульське чільце», вихованку гуртка «Юні друзі 
природи» Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді.

42. Курник Катерину за роботу «Медвяні рослини», вихованку гуртка «Юні 
квітникарі» Центру науково-технічної творчості учнівської молоді м. Калуш Івано-
Франківської області.

43. Куцелу Орисю за роботу «Криничка», вихованку гуртка «Макраме» Центру 
художньої творчості дітей, юнацтва та молоді м. Калуш Івано-Франківської 
області.

44. Приходько Ольгу за роботу «Садок вишневий біля хати», вихованку гуртка 
«Берегиня» при Новосілківській ЗОШ Києво-Святошинського РЦЕНТУМ м. 
Боярка Київської області.

45.Приходько Катерину за роботу «Садок вишневий біля хати», вихованку гуртка 
«Берегиня» при Новосілківській ЗОШ Києво-Святошинського РЦЕНТУМ м. 
Боярка Київської області.

46. Бондаренко Евеліну за роботу «Ой чий то кінь стоїть, що сива гривонька 
сподобалась мені твоя дівчинонька», вихованку творчої майстерні «Світ сувенірів»
Васильківського міського центру дитячої та юнацької творчості Київської області.

47. Острівець Яну за роботу «Ой чий то кінь стоїть, що сива гривонька сподобалась 
мені твоя дівчинонька», вихованку творчої майстерні «Світ сувенірів» 
Васильківського міського центру дитячої та юнацької творчості Київської області. 

48. Бубало Вікторію за роботу «Заквітчана», вихованку Зразкової школи писанкарства
«Дивосвіт» Васильківського міського центру дитячої та юнацької творчості 
Київської області.

49. Процюн Юлію за роботу «Українська скринька», вихованку гуртка «Цвіт 
папороті» Києво-Святошинського  районного центру учнівської молоді м. Боярка 
Київської області.

50. Сміг Катерину  за роботу «Українська скарбничка», вихованку гуртка «Сотейник» 
Києво-Святошинського  районного центру учнівської молоді м. Боярка Київської 
області.  

51. Сопко Максима за роботу «Музична скринька», вихованця гуртка «Чарівний 
лобзик», керівник гуртка Морозова Г.І. Боярського НВК «Гімназії –ЗОШ I 
ступення» м. Боярка Києво-Святошинського району Київської області.

52. Демиденко Наталію за роботу «Осінь», вихованку Сквирського районного центру 
дитячої та юнацької творчості Київської області.



53.  Головіну Софію за роботу «Різдвяне місто», вихованку Бучанського центру 
позашкільної роботи м Буча Київської області.

54. Давиденко Вікторію за роботу «На виданні»,  вихованку Будинку дитячої та 
юнацької творчості м. Бориспіль Київської області.

55. Гущик Валентину за роботу «Рушник», члена студії «Художня вишивка» Києво-
Святошинського районного центру творчості молоді «Оберіг» на базі Боярської 
ЗОШ  I-III ст. №1, керівник студії Кулініч Емілія Борисівна м. Боярка Київської 
області.

56. Халаїм Дар’ю за роботу «Сувенірні хустинки», члена студії «Сувенір» на базі 
Юрівської ЗОШ I-III ст., керівник студії Седлецька Тетяна Іванівна, Києво-
Святошинського районного центру творчості молоді «Оберіг» м. Боярка Київської 
області. 

57. Носенко Вікторію за роботу «Велика радість у дім прийшла: родилось малесеньке 
дівча…», вихованку гуртка «Фітодизайн» ДЕНЦ «Камелія», м. Бровари Київської 
області.

58. Пампуху Олену за роботу «Декоративна подушка (ялинка)», вихованку гуртка 
«Коврова вишивка» Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва м. Вишневе 
Київської області.

59. Матевощук Олену за роботу «Набір Господарочка», ученицю Червонодолинської 
ЗОШ I-III ст. Снігурівського району Миколаївської області.

60. Ворону Аліну за роботу «Жовта ящірка», «Веселий лінивчик», «Їжачок», 
вихованку гуртка «Арт» БТУ Радсадівського соціально-реабілітаційного центру 
Миколаївського району Миколаївської області.

61. Балдуреску Лідію за роботу «Зимові квіти», вихованку гуртка «Арт» БТУ 
Радсадівського соціально-реабілітаційного центру Миколаївського району 
Миколаївської області.

62. Каширіну Анастасію за роботу «Два півника», вихованку гуртка «Чарівні 
візерунки» БТУ Надбузької ЗОШ I-III ст. Миколаївського району Миколаївської 
області.

63. Козир Інну за роботу «Дерево життя», вихованку гуртка «Аплікація соломкою і 
сучасний декор», Обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді м. 
Миколаїв.

64. Гладку Дар’ю за роботу «Дерево життя», вихованку гуртка «Аплікація соломкою і 
сучасний декор», Обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді м. 
Миколаїв.

65. Зароченцеву Вікторію за роботу «Дерево життя», вихованку гуртка «Аплікація 
соломкою і сучасний декор», Обласного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді м. Миколаїв.

66. Форись Іллю за роботу «Фазан», вихованця міського СЮТ                м. Миколаїв.
67. Дикого Івана за роботу «Ангел» вихованця гуртка «Лозинка», Будинку дитячої та 

юнацької творчості м. Рожище Волинської області.
68.Гарманюк Богдану за роботу «Зимовий вечір», вихованку гуртка «Аплікація 

соломкою»  Любешівського Будинку дитячої та юнацької творчості Волинської 
області.

69.Чалайдюк Ольгу за роботу «Щедрівка», ученицю Любомльського НВК  «ЗОШ І-ІІІ
ступенів – районної гімназії Н.Ужвій» Волинської області.

70. Романюк Вікторію за роботу «Різдвяна колиска», ученицю 
      ЗОШ I-II ст. с. Низкиничі Іваничівського району Волинської
      області.
71. Маргіту Наталію за роботу «Рік коня йде - щастя всім несе», вихованку гуртка  

«Аплікація соломкою» Любешівського Будинку дитячої та юнацької творчості.
72. Антонюка Вадима за роботу «Рік коня йде - щастя всім несе», учня ЗОШ І-ІІ 

ступенів с. Грибовиця  Іваничівського району.



73.Лисюка Олега за роботу «Рік коня йде - щастя всім несе», вихованця гуртка 
«Аплікація  соломкою» Рожищенського Будинку дитячої та юнацької творчості.

74. Кравчук Олександру за роботу «Дзвіночок», вихованку гуртка «Живопис» 
Червоноградської гімназії Львівської області.

75. Макух Христину за роботу «Гольничка», вихованку клубу «Майстерня» 
Великомостівського ЦДЮТ Сокальського району львівської області.

76. Воньо Вікторію за роботу «Різдвяний оберіг», вихованку гуртка «Народної 
творчості» Бучацького районного центру дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» 
Тернопільської області. 

77. Коломийчука Вадима за роботу «Забавки для малечі», вихованця гуртка «Студія 
образотворчого мистецтва» Підволочинського районного будинку школярів 
Тернопільської області.

78. Подолянчук Марію за роботу «Спи серденьку, спи…», ученицю Катеринівської 
ЗОШ I-II ст. Кременецького району Тернопільської області.

79. Яремчук Наталю за роботу «Квіти мого серця», вихованку гуртка «Юный 
художник» Первомайської ОШ  Первомайського району         АР Крим.

80. Тетюру Дар’ю за роботу «Корзинка-курочка», вихованку гуртка «Радуга» ЦДЮТ 
м. Судак АР Крим.

81. Левченко Юлію за роботу «Вишиваночка», Сакський район               АР Крим.
82. Сватухіну Таїсію за роботу «Україночка», вихованку гуртка «Флористика и дизайн

интерьера» ОШ –комплекс №2 м. Джанкой АР Крим.
83. Гордієнко Маргариту за роботу «Гердана», вихованку гуртка «Екологічний» СОШ 

№7 ім. А.В.Мокроусова АР Крим.
84. Давидкіна Артема за роботу «Роза і серце», вихованця гуртка «Екологічний» СОШ

№7 ім. А.В.Мокроусова АР Крим.
85. Привольневу Анастасію за роботу «Вишивальниця», вихованку гуртка 

«Волшебная мастерская» РЦДЮТ АР Крим.
86. Гранько Єлизавету за роботу «Український рушник», вихованку ДРЦЭНТУМ 

Завет-Ленінської ОШ Джанкойського району АР Крим.
87. Орешкову Тетяну за роботу «Салфетка», вихованку ДРЦЭНТУМ Завет-Ленінської 

ОШ Джанкойського району АР Крим.
88. Оруджева Руслана за роботу «Українська повозка», вихованця Ленінського ЦДЮТ,

УВК школа-гімназія №2 Ленінського району АР Крим.
89. Пискареву Софію за роботу «Українська абетка», вихованку колективу «Природа и

народные ремёсла»  КРВУЗ «ЦЭНТРУМ»          м. Сімферополь АР Крим. 
90. Фалафівку Івана за роботу «Топірець декоративний», вихованця гуртка «Художня 

обробка дерева» Путильського РЦДЮТ на базі Підзахаричівського НВК «Перлина 
гуцульщини» Чернівецької області.

91. Гаврилюк Анну за роботу «Берегині роду», вихованку гуртка «Майстерня 
рукоділля» БДТ Новоселицького району  Чернівецької області.

92. Яків’юка Олексія за роботу «Коник гойдалка», вихованця гуртка «Різьба по 
дереву» Путильського РЦДЮТ на базі Підзахаричівського НВК «Перлина 
гуцульщини» Чернівецької області.

93. Капрошу Андрія за роботу «Скриня», вихованця гуртка «Різьба по дереву» БДТ 
Новоселицького району Чернівецької області.

94. Андрощук Катерину за роботу «Коник», вихованку гуртка «Гончарний двір» 
Полтавського міського центру позашкільної освіти.

95. Удовицьку Варвару, вихованку гуртка «Основи екологічних знань» 
Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Полтавської 
області.

96. Власенко Оксану за роботу «Наталка-Полтавка», вихованку гуртка «Юні друзі 
природи» Полтавського міського центру позашкільнї освіти.



97. Панасюк Вікторію за роботу «Мамине сонечко», вихованку гуртка «Школа 
народних ремесел» Баланівської ЗОШ I-III ст. Вінницької області.

98. Котик Олександру за роботу «Берегиня», вихованку гуртка «Золоті рученята» Смт 
Чернівці Вила-Ярузька ЗОШ I-III ст. Вінницької області.

99. Сороку Ілону за роботу «Диво-риба», вихованку гуртка «Декоративний розпис» 
Голованівського БДЮТ Кіровоградської області.

100.  Яценко Анастасію за роботу «Янголи бажань», вихованку гуртка «Художня 
вишивка» Новопразькиго БДЮТ Олександрійський район Кіровоградської області.

101. Базилевич Єлизавету за роботу «З Різдвом!», вихованку гуртка «Аплікація 
соломкою» Новомиргородського ЦДЮТ Кіровоградської області.

102. Куруц Мирославу за роботу «Різдвяні прикраси», вихованку гуртка 
«Фітодизайн» Виноградівського райЕНЦ Закарпатської області.

103. Кормош Станіславу за роботу «Подорож козацьких героїв», вихованку гуртка 
«Фітодизайн» Виноградівського райЕНЦ Закарпатської області.

104. Токар Мар’яну за роботу «Вишивка бісером», ученицю 10 класу  Тернівського  
МНВК Закарпатської області.

105. Гасинець Мар’яну за роботу «Вишивка бісером», ученицю 10 класу  
Тернівського МНВК Закарпатської області.

106. Денисюк Іванну за роботу «Застільна парочка», вихованку гуртка «Український
сувенір» КЗ «Районного будинку учнівської молоді» Дубенської районної ради 
Рівненської області.

107. Сульжука Максима за роботу «Забавлянки», вихованця гуртка «Різьба по 
дереву» Гощанського районного центру дітей, юнацтва та молоді  Рівненської 
області.

108. Осницьку Ольгу за роботу «Лялька-сувенір», вихованку гуртка «Крій та шиття»
КЗ «Соснівського Центру еколого-натуралістичної та туристсько-краєзнавчої 
творчості» Березнівської районної ради  Рівненської області.

109. Білецьку Діану за роботу «Українська хата», вихованку гуртка «Ізостудія» 
Рівненської загальноосвітньої школи I-III ст. №20

110. Кувшинову Олену за роботу «Українська хата», вихованку гуртка «Ізостудія» 
Рівненської загальноосвітньої школи I-III ст. №20

111. Ніколаєва Олексія за роботу «Хлібниця», вихованця гуртка «Веселка» КЗ 
«Лисичанської загальноосвітньої школи I-II ст. №24» м. Лисичанськ Луганської 
області.

112. Віслогузову Вікторію за роботу «Український веселий танок», вихованцю 
гуртка «Робота з природним матеріалом» Центру позашкільної роботи зі 
школярами та молоддю м. Лисичанська Луганської області.

113. Данілову Євгенію за роботу «Несе Галя воду», ученицю 8 класу, 
Великологівської ЗШ I-II ст. Краснодонського району Луганської області.

114. Шаповалову Дарю за роботу «Мати Україна», ученицю                     КЗ 
«Ровенської СШ I-III ст. №3» Луганської області.

115. Морєва Артема за роботу «Кухоль із зображенням грифонів», члена гуртка 
«Різьблення по дереву» учня Чернігівської ЗОШ І – ІІІ ступенів №20 Чернігівської 
міської ради.

116. Терещенка Олександра за роботу  «Ложка, кухонна дошка» учня Козилівської 
ЗОШ І – ІІІ ступенів Корюківського району Чернігівської області.

117. Халімона Дмитра за роботу  «Ложка, кухонна дошка» учня Козилівської ЗОШ І 
– ІІІ ступенів Корюківського району Чернігівської області.

118. Мойсеєнко Ангеліну за роботу «Молодята на конику», члена гуртка «Художня 
кераміка» Коропського районного Центру дитячої та юнацької творчості 
Чернігівської області.



119. Семироза Олександра за роботу «Підсвічник», член гуртка «Гончарство» 
позашкільного навчального комунального закладу «Менська районна станція юних
техніків» Менської районної ради Чернігівської області. 

120. Ридзель Альону за роботу «Строкаті тюльпани», члена гуртка  Борзнянського 
районного Будинку дитячої та юнацької творчості Чернігівської області.

121. Циганенко Анастасію за роботу «Святкові гердани», члена гуртка 
«Бісероплетіння» Новгород-Сіверського районного будинку школярів Чернігівської
області.

122. Краснікову Марію за роботу «Садок вишневий коло хати», вихованку гуртка 
«Декоративний розпис» Школи народних ремесел Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді МОН України м. Київ.

123. Чуйко Анастасію за роботу «Садок вишневий коло хати», вихованку гуртка 
«Декоративний розпис» Школи народних ремесел Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді МОН України м. Київ.

124. Кубова Андрія за роботу «Мальви», вихованця гуртка «Декоративний розпис» 
Школи народних ремесел Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді МОН України м. Київ.

125. Богданову Анну за роботу «Рідний край», вихованку гуртка «Декоративний 
розпис» Школи народних ремесел Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді МОН України м. Київ.

126. Солонецьку Таню за роботу «Рідна хата», вихованку гуртка «Декоративний 
розпис» Школи народних ремесел Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді МОН України м. Київ.

127. Колісник Вікторію за роботу «Чайний будиночок», вихованку гуртка 
«Лозоплетіння» Школи народних ремесел Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді МОН України м. Київ.

128. Марченко Мар’яну за роботу «Україночка», вихованку гуртка 
«Паперопластика» ЦНТТМ «Сфера» м. Київ.

129. Кирилюка Тимофія за роботу «Кінь», вихованця гуртка «Захоплююче 
лозоплетіння» Житомирського обласного ЦЕНТУМ.

130. Гордєєву Альону за роботу «Гончарні вироби», вихованку студії «Гончарне 
коло» Школи-інтернат «Дівосвіт» Запорізької обласі.

131. Умарова Рустама за роботу «Гончарні вироби», вихованця студії «Гончарне 
коло» Школи-інтернат «Дівосвіт» Запорізької обласі.

132. Бочарова Олександра за роботу «Гончарні вироби», вихованця студії «Гончарне 
коло» Школи-інтернат «Дівосвіт» Запорізької обласі.

3.Нагородити грамотою НЕНЦ роботи  переможців ІІІ вікової категорії Всеукраїнської 
виставки-конкурсу  «Український сувенір»:

1. Ушкалову Т.І., керівника гуртка «Народна творчість» районного центру дитячої та 
юнацької творчості Харківської районної ради Харківської області.

2. Богуту О.М., члена колективу Любомльського НВК  «ЗОШ І-ІІІ ступенів – 
районної гімназії Н.Ужвій» Волинської області.

3. Кухарську Т.А., керівника гуртка «Основи біоетики» Тернопільського обласного 
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

4. Білоусову І.Г., керівника гуртка «Волшебная мастерская» РЦДЮТ АР Крим.
5. Рибакович А.А. керівника колективу «Природа и народные ремёсла»  КРВУЗ 

«ЦЭНТРУМ» м. Сімферополь АР Крим.
6. Черепанову Н.Г. за роботу «Коник», керівника гуртка «Чарівне мереживо» 

Полтавського міського центру позашкільної освіти.



7.  Бабенко Л.А. за роботу «Віталіна», керівника гуртка декоративно-прикладного 
мистецтва «Політ творчості» Полтавського міського центру позашкільної освіти.

8. Копил О.В. за роботу «Птах», керівника гуртка «Рукоділля» Полтавського міського
центру позашкільної освіти.

4.Надається подяка НЕНЦ за високий рівень виконання творчих робіт Всеукраїнської 
виставки-конкурсу «Український сувенір» таким учням:

1. Рачицькій Євгенії за роботу «Янголятко», вихованці гуртка «Любителів домашніх 
тварин» Чугуївський РБДТ  Новогнилицької ЗОШ І – ІІІ ст. Харківської області.

2. Смирновій Олександрі за роботу «Символ року», вихованці гуртка «Юні друзі 
природи» Чугуївський РБДТ  Чкаловського НВК Харківської області.

3. Логвиненко Милані за роботу «Кінь у пальто», вихованці гуртка «Художня 
кераміка» КЗ Харківського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості.

4. Каневській Катерині за роботу «Чарівні валянки», вихованці гуртка «Любителів 
домашніх тварин» КЗ Харківського обласного Палацу дитячої та юнацької 
творчості.

5. Пєсчанському Євгену за роботу «Коник», члену гуртка «Любителів домашніх 
тварин» КЗ Харківського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості.

6. Одарчук Анні за роботу «Коник стрибунець», вихованці гуртка «Захоплююче 
лозоплетіння» Будинку дитячої творчості м. Славута Хмельницької області.

7. Савчук Тетяні за роботу «Ікона Божої Матері Остробрамської», учениці 11 класу 
Надєждинської ЗОШ I-III ст., вихованці гуртка «Оберіг» КЗ Саратовського 
районного Будинку творчості Одеської області.

8. Дудко Катерині за роботу «Кенгуру з кенгурятком», вихованці гуртка «Екола» 
Ямпільської районної станції юних натуралістів Сумської області.

9. Коваленко Юлії за роботу «Слобожаночка», вихованці гуртка «Креативне 
рукоділля» Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з 
талановитою молоддю.

10. Отич Олені за роботу «Домашні тварини», вихованці гуртка «Плетіння з рослин» 
Охтирського районного центру дитячої та юнацької творчості Сумської області.

11.Тимошенко Вікторії за роботу «Дівчата», вихованці гуртка «Плетіння з рослин» 
Охтирського районного центру дитячої та юнацької творчості Сумської області.

12. Бойченко Юлії за роботу «Янгол-охоронець», вихованці гуртка                
«Моделювання іграшок-сувенірів» Буринського будинку дитячої та юнацької 
творчості Сумської області.

13. Ярошенко Аллі за роботи «Ялинка» і «Янгол», вихованці гуртка «Чарівне 
мереживо» ст. п-л «Ровесник» КПНЗ Центру дитячої освіти та юнацької творчості 
«Гармонія» Довгинцівського  району м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. 

14. Винцковской Поліні за роботу «Квітуча Україна», вихованці гуртка «Кольорова 
намистинка» ст. п-л «Ровесник» КПНЗ Центру дитячої освіти та юнацької 
творчості «Гармонія» Довгинцівського  району м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області.

15. Гавриловій Надії за роботу «Хусточка маленької україночки», вихованці гуртка 
«Шедевр» КПНЗ Центра дитячої та юнацької творчості «Ріднокрай» м. Кривий 
ріг , Дніпропетровської області.

16. Горі Михайлу, за роботу «Коник-гойдалка», учневі 9-а класу         КГ №91 
Саксаганськог району м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

17. Пуць Руслані, за роботу «Рушник», учениці 9-А класу                  КНВК «Імпульс» 
№35 Саксаганського району м. Кривий Ріг Дніпрпетровської  області.

18. Кремінь Карині за роботу «Екологічна іграшка», вихованці гуртка «Юній еколог» 
Центру технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді м. Київ.



19. Бердник Єві за роботу «Хихунці-свистунці», вихованці гуртка «Художнє 
мистецтво» Смілянського районного центру дитячої та юнацької творчості 
Черкаської області.

20. Крихтіній Даші за роботу «Хихунці-свистунці», вихованці гуртка «Художнє 
мистецтво» Смілянського районного центру дитячої та юнацької творчості 
Черкаської області.

21. Клименко Максиму за роботу «Мій коник травистий», вихованцю гуртка «Умілі 
пальчики» міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді м. Івано-
Франківська.

22. Пасько Юрію за роботу «Мій коник травистий», вихованцю гуртка «Умілі 
пальчики» міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді м. Івано-
Франківська.

23. Козакевич Лесі за роботу «Киця Мурулька», вихованці гуртка «Юні квітникарі-
аранжувальники» Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді.

24. Алєксандрову Андрію за роботу «Котик сніжок», вихованцю гуртка «Юні 
квітникарі-аранжувальники» Івано-Франківського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді.

25. Кучер Тетяні за роботу «Символ моєї України», вихованці гуртка «Дитяча студія 
мистецтв» Будинку дитячої та юнацької творчості Згурівського району Київської 
області.

26. Кучер Катерині за роботу «Символ моєї України», вихованці гуртка «Дитяча 
студія мистецтв» Будинку дитячої та юнацької творчості Згурівського району 
Київської області.

27. Савченко Денису за роботу «Тарілки», вихованцю гуртка «Бісерна фантазія» 
Центру технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді м. Київ.

28. Любас Анастасії за роботу «Глечик глиняній», вихованці гуртка «Бісерна 
фантазія» Центру технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді м.
Київ. 

29. Конецул Богдану за роботи «Символ року» і «Капличка», вихованцю гуртка 
«Бісеринка» Києво-Святошинського  районного центру учнівської молоді м. 
Боярки Київської області

30. Філоновій Марії за роботу «Новорічний подарунок», вихованці гуртка «Цвіт 
папороті» Києво-Святошинського  районного центру учнівської молоді м. Боярки 
Київської області.

31. Світайло Катерині за роботу «Петриківська скринька», вихованці гуртка «Цвіт 
папороті» Києво-Святошинського  районного центру учнівської молоді м. Боярки 
Київської області.

32. Уніченко Поліні за роботу «Українська Мадонна», вихованці гуртка «Здоров’я 
людини та довкілля» Києво-Святошинського  районного центру учнівської молоді 
м. Боярки Київської області. 

33. Майбороді Владиславу за роботу «Новий рік-родинне свято», вихованці гуртка 
«Юний еколог» Києво-Святошинського  районного центру учнівської молоді м. 
Боярки Київської області.

34. Чепчару Івану за роботу «Маленький господар», вихованцю гуртка «Керамічна 
майстерня» Боярського НВК «Гімназії –ЗОШ I ступеня» м. Боярки Києво-
Святошинського району Київської області.

35. Кривошеєву Іллі за роботу «Козацький сервіз», вихованцю гуртка «Керамічна 
майстерня» Боярського НВК «Гімназії –ЗОШ I ступеня» м. Боярки Києво-
Святошинського району Київської області.

36. Жовнір Богдані за роботу «Файна українка» виховані Центру творчості дітей та 
юнацтва м. Ірпінь Київської області.



37. Стипурі Роману за роботу «Домовичок» вихованцю Білоцерківського районного 
будинку дитячої та юнацької творчості Київської області.

38. Демченко Лізі за роботу «Синій кінь», члену студії «Художні вироби з глини» 
Києво-Святошинського районного центру творчості молоді «Оберіг», керівник 
студії Поліщук Тамара Володимирівна,  м. Боярка Київської області.

39.  Сніцарук Мирославі за роботи «Калиновий цвіт» і «Зірочки», члену студії 
«Художня вишивка», на базі Крюківщинської ЗОШ I-III ст., Києво-Святошинського
районного центру творчості молоді «Оберіг», керівник студії Кулініч Емілія 
Борисівна, м. Боярка Київської області. 

40. Максименко Марині за роботу «Калина», члену студії «Художня вишивка», на базі
Крюківщинської ЗОШ I-III ст., Києво-Святошинського районного центру творчості
молоді «Оберіг», керівник студії Кулініч Емілія Борисівна, м. Боярка Київської 
області.

41. Радчук Тетяні за роботу «Червона калина», члену студії «Художня вишивка» 
Києво-Святошинського районного центру творчості молоді «Оберіг», керівник 
студії Іванькова Світлана Леонідівна, м. Боярка Київської області.

42. Шаповал Діані за роботу «Біскорню ігольниця», члену студії «Художня вишивка» 
Києво-Святошинського районного центру творчості молоді «Оберіг», керівник 
студії Іванькова Світлана Леонідівна, м. Боярка Київської області.

43. Бомко Анні за роботу «Щастя на кожен день», вихованці гуртка «Народна 
іграшка» Таращанського ЦТДЮ «Веселка», м. Тараща Київської області.

44. Школьному Володимиру за роботу «Осідлав я того коня, й поскакали ми разом в 
дива» вихованцю гуртка «Чарівниця» Таращанського ЦТДЮ «Веселка», м. Тараща
Київської області.

45. Абрамовій Юлії за роботу «З бабусиної скриньки» вихованці гуртка «Фітодизайн»
на базі «Ковалівської гімназії» КЗКОР «Центру творчості дітей та юнацтва 
Київщини» Київської області.

46. Жарковій Анні за роботу «Давня радість» вихованці гуртка «Фітодизайн» на базі 
«Ковалівської гімназії» КЗКОР «Центру творчості дітей та юнацтва Київщини» 
Київської області.

47. Гончаренко Богдану за роботу «Український сувенір (свищик-кінь)», вихованцю 
гуртка «Гончарство» Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва м. Вишневе 
Київської області.

48. Гаврютіній Анастасії за роботу «Макове поле», вихованці гуртка «Природа і 
творчість» СЮН м. Миколаїв.

49. Миляшкевич Яні за роботу «Коник», члену гуртка «Горнятко» студії  «Художня
кераміка» ЗОШ І-ІІІ ступенів №23 м. Луцька Волинської області.  

50. Пшик Миколі за роботу «Ангел», вихованця гуртка «Народні ремесла» Кам’янка-
Бузького ЦТДЮ Львівської області.

51. Петрованчук Ользі за роботу «Лялька», вихованці гуртка «Чарівний клубок» 
Дрогобицької гімназії Львівської області.

52. Салімоновій Софії за роботу «Талісман року», вихованці гуртка 
«Паперопластика» Великобірківського БТШ Тернопільського району 
Тернопільської області.

53. Банирі Вікторії за роботу «Чарівне кропильце», ученицю Збаразької ЗОШ  I-III ст. 
Тернопільської області.

54. Борисовій Анастасії за роботу «Осіння гармонія», вихованці гуртка «Паллада», 
ЦДЮТ м. Армянськ АР Крим.

55. Нікульчі Ользі за роботу «Український сувенір», вихованці гуртка «Мишутка» 
ЦДЮТ АР Крим.

56. Усмановій Зарині за роботу «Український сувенір», вихованці гуртка «Мишутка» 
ЦДЮТ АР Крим.



57. Гоцалюк Любі за роботу «Український сувенір», вихованці гуртка «Мишутка» 
ЦДЮТ АР Крим.

58. Богославецю Рустему за роботу «Кінь року», вихованця гуртка «Різьба по дереву»
БДТ Новоселицького району Чернівецької області. 

59. Торяник Ілоні за роботу «Гетьманська булава», учениці Градизького 
загальноосвітнього навчального закладу I-III ст. Глобинського району Полтавської 
області.

60. Карпенко Роману за роботу «Коник новорічний», вихованцю гуртка «Юні друзі 
природи» Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
Полтавської області.

61. Кочурі Інні за роботу «Сивка-Бурка», вихованці гуртка «Декоративно-прикладне 
мистецтво» Лубенського районного центру дитячої та юнацької творчості 
Полтавської області.

62. Опанасюк Олені за роботу «Слов’янський оберіг», вихованці гуртка «Любителів 
живої природи» Опішнянського будинку дитячої та юнацької творчості 
Зіньківського району Полтавської області.

63. Опанасюку Артуру за роботу «Слов’янський оберіг», вихованцю гуртка 
«Любителів живої природи» Опішнянського будинку дитячої та юнацької 
творчості Зіньківського району Полтавської області.

64. Філіпенко Юлії за роботу «Дід Мороз і Снігуронька», вихованці гуртка «Віночок» 
Новоукраїнського районного центру дитячої та юнацької творчості «Зоріт»  
Кіровоградської області.

65. Григоренко Анастасії за роботу «Лялька-молодиця», вихованці гуртка «Друзі 
природи» Тячівського райЕНЦ Закарпатської області.

66. Лавринц Ірині за роботу «Чобіток», вихованці гуртка «Друзі природи» Тячівського
райЕНЦ Закарпатської області.

67. Ткач Павлу за роботу «Ангелик», вихованцю гуртка «Юні валеологи» Тячівського 
райЕНЦ Закарпатської області.

68. Білей Ганні за роботу «Птах щастя», вихованці гуртка «Юні квітникарі» 
Тячівського райЕНЦ Закарпатської області.

69. Литвинчук Сергію за роботу «Колісниця», вихованцю гуртка «Художня обробка 
дерева» КЗ «Соснівсього Центру еколого-натуралістичної та туристсько-
краєзнавчої творчості» Березнівської районної ради Рівненської області.

70. Шекель Катерині за роботу «Український сувенір», вихованці гуртка «Тісто 
пластика» КЗ «Соснівсього Центру еколого-натуралістичної та туристсько-
краєзнавчої творчості» Березнівської районної ради Рівненської області.

71. Славінській Наталі за роботу «Маленька укаїночка», вихованці гуртка 
«Мереживоплетіння» Костопільського будинку школярів та юнацтва Рівненської 
області.

72. Бичковій Анастасії за роботу «Вареники з вишнями», вихованці гуртка «Оригамі» 
Будинку дитячої та юнацької творчості Кузнецовської міської ради Рівненської 
області.

73. Чумакову Максиму за роботу «Закоханні» учню КЗ «Лисичанської СШ I-III ст. 
№8» Луганської області.

74. Несіній Анастасії за роботу «Коник – символ 2014 року», члену гуртка 
«Флористика» Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва.

75. Жерновій Марії за роботу «Щирість української душі», учениці 8-го класу 
Залізномостівської ЗОШ І – ІІІ ст.. Семенівського району Чернігівської області.



5.Надати подяку НЕНЦ  за високий рівень виконання творчих робіт Всеукраїнської
виставки-конкурсу «Український сувенір» таким колективам:

1. Учням  1  класу   за  роботи  «Сніговик»  та  «Лісові  хащі»  Старобейзимської
загальноосвітньої школи I-II ст. Шепетівського району Хмельницької області.

2. Гуртку  «Юні  майстри  народних  ремесел»  за  роботу  «Колядки»  Шепетівського
міського ЦЕНТУМ Хмельницької області.

3. Гуртку  «Захоплююче  лозоплетіння»  за  роботу  «Коник-качалка»  Шепетівського
міського ЦЕНТУМ Хмельницької області.

4. Гуртку «Травоплетіння» за роботу «Вінок», керівник Філоненко К.В.  Центру 
технічної  творчості та професійної орієнтації шкільної молоді м. Київ.

5. Гуртку «Народні умільці» за роботу «Ляльки-мотанки», керівник Бондар О.Ф. 
Тисменицького районного БДЮТ Івано-Франківської області.

6. Гурток «Основи біоетики» за роботу «Набір ялинкових еко-пикрас», керівник 
Кухарська Т.А. Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді.

7. Гурток «Иголочка» за роботу «Конячка щастя», керівник Осмакова А.А. ЦДЮТ АР
Крим.

8. Гурток «Художня кераміка» за роботу «У лісі, лісі темному», Сторожинецького 
РЦЕНТУМ Чернівецької області.

9. Учням 8 класу за роботу «Дід Мороз і Снігуронька», Попівської загальноосвітньої 
школи I-II ст. Великобагачанського району Полтавської області.

10. Вихованців Еко «Дивосвіт» учнів 4 класу за роботу «Кукла-Мотанка» КЗ 
«Луганської школи I-II ст. №31» Луганської області.

6. Нагородити грамотою НЕНЦ за організацію та проведення Всеукраїнської виставки-
конкурсу “Український сувенір”, виховання національного світогляду учнівської 
молоді через залучення її до пізнання джерел і процесу творення українського 
народного мистецтва :

1. Чернігівську обласну станцію юних натуралістів.
2. Комунальний заклад «Станція юних натуралістів» Рівненської області.
3. Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр.
4. Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості.
5.  Вінницьку обласну станцію юних натуралістів.
6.  Миколаївський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.
7. Одеський обласний гуманітарний центр позашкільної освіти і виховання.
8. Чернівецький обласний еколого-натуралістичний центр творчості учнівської молоді.
9. Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.
10. КЗ Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості.
11.  Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді м. Шепетівка.
12. Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.
13. Тернопільський обласний еколого-натуралістичний центр.

Директор НЕНЦ В.В. Вербицький 



Зауваження та пропозиції щодо проведення конкурсу
«Український сувенір»

  Хмельницька – порушення умов конкурсу, не оформлена заявка на участь у конкурі 
«Український сувенір».

  Одеська – недотримання умов конкурсу, за кількістю робіт. 

 Дніпропетровська – порушення умов конкурсу, не оформлена заявка на участь. Від 
обласного ЕНЦ відсутня заявка на конкурс. Не видно, що проводився конкурс на 
обласному рівні.

  Черкаська – у заявці відсутня інформація про вік дітей.

  Івано-Франківська – подано перелік робіт, відсутня заявка за формою.

  Житомирська – відсутня заявка від обласного центру.

  Київська – заявка не відповідає умовам конкурсу. Надсилаються роботи з районів. 
Розробити чіткі умови обласного рівня і погодити умови із ШНР.

  Волинська – не оформлена заявка на конкурс.

  Львівська – поданий список експонатів, відсутня заявка на конкурс за формою.

  АР Крим – подана кількість робіт не відповідає умовам конкурсу.

  Луганська – відсутня заявка на конкурс від обласного ЕНЦ. 


