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Про підсумки виставки-конкурсу 
«Український сувенір»

З  8  по  24 січня  2015 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. 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. Васяновича Артема за роботу «Вітрячок», вихованця гуртка «Едельвейс»
Будинку дитячої та юнацької творчості 
Згурівського району Київської області;

2. Колядюка  Віталія  за  роботу  «Різдвяна  ніч»,  вихованця  Любешівського
Будинку дитячої та юнацької творчості Волинської області;

3. Молотка  Петра  за  роботу  «Їхав  козак  за  Дунай»,  вихованця  гуртка
«Художнє  самоплетіння»  Рожищенського  Будинку  дитячої  творчості
Волинської області;



4. Жолоб Марію за роботу «Різдвяний павук», вихованку Будинку школяра
смт Стара Вижівка Волинської області;

5. Федчук Соломію за роботу «Коза», вихованку гуртка «Народна іграшка»
Новороздільського БДЮТ Львівської області;

6. Поліщук Юлію за роботу «Лялька-сувенірна», вихованку гуртка «М’яка
іграшка» Пустомитівського ЦДЮТ Львівської області;

7. Боянівського Назара  за  роботу  «Яворівська  забавка»,  вихованця  гуртка
«Барви Яворівщини» ЦДЮТ смт Івано-Франкове  Яворівського району
Львівської області;

8. Панашій Ольгу за роботу «Лялька-мотанка», вихованку Носівської ЗОШ
I-III ст. Пігдаєцького району Тернопільської області;

9. Максимченко Марину за роботу «Носить півник – співунець на голівці
гребінець», вихованку студії «Художня вишивка»
 Києво-Святошинського районного центру творчості молоді «Оберіг»;

10. Лазовенко Катерину  за  роботу  «Українське  весілля»,  вихованку  студії
«Сувенірна та м’яка іграшка» Києво-Святошинського районного центру
творчості молоді «Оберіг»;

11. Осовського Віктора за роботу «Кришталеве дерево», вихованця гуртка
«Бісеринка» Києво-Святошинського районного центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Київської області;

12. Калугу  Марію за роботу «Коза-дереза», ученицю Малютянської 
ЗОШ I-II ст. Київської області;

13. Коломойця Романа за роботу «Їхав козак за Дунай», вихованця 
гуртка «Тістопластика» смт Новомиколаївка Запорізької області;

14. Біорус  Олену  за  роботу  «Трипільські  мотиви»,  вихованку  Центру
творчості дітей та юнацтва м. Васильків Київської області;

15.Кобилянську  Юлію та  Гаркуш Сніжану  за  роботу  «Пасхальний  ківш»,
вихованок Сквирського районного центру дитячої та юнацької творчості
Київської області;

16.Короленко Вікторію за роботу «Я тобі принесу оберіг, Подарую на щастя,
на долю. Чи встеріг мене,  чи вберіг -  За тобою піду хоч в неволю…»,
вихованку  Дитячого  естетико-натуралістичного  центру  «Камелія»  м.
Бровари Київської області;

17.Федорчука  Андрія  за  роботу  «Скринька  добра»,  вихованця
Білоцерківського  районного  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Київської області;

18.Філіпову Олександру за роботу «Кухонний сувенір», вихованку 
Центру дітей та юнацтва «Соняшник» м. Біла Церква Київської області;

19.Федорчука  Андрія  за  роботу  «Домовик  –  скриня»,  вихованця
Білоцерківського  районного  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Київської області;

20.Літвякову  Анастасію  за  роботу  «Янгол»,  вихованку  гуртка
«Господарочка»  Середино-Будського  центру  дитячої  та  юнацької
творчості Сумської області;

21.Гуза  Владислава  за  роботу  «Коні-качалки»,  вихованця  гуртка
«Декоративний  розпис»  Будинку  дитячої  творчості  смт  Тростянець
Вінницької області;



22.Корженко Дар’ю за  роботу «Чарівна  лоза»,  вихованку гуртка  «Чарівна
лоза»  Козятинського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Вінницької
області;

23. Гаврилюк  Анастасію  за  роботу  «Дівка-баба»,  вихованку  гуртка
«Рукоділля»  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  м.  Хмільник
Вінницької області;

24. Драпак Вікторію за роботу «Дощечка», виховану гуртка «Декоративний
розпис»  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  смт  Тростянець
Вінницької області;

25. Лаврентій  Зореславу  за  роботу  «Мирна  весна»,  вихованку  Будинку
дитячої та юнацької творчості Вінницької райради Вінницької області;

26. Штойко  Тетяну  за  роботу  «Баранці»,  вихованку  гуртка  «Бохоняни»
Вінницької обласної станції юннатів Вінницької області;

27. Новодворську Тетяну за роботу «Ключі щастя від берегині», вихованку
гуртка  «Квіти  у  художній  вишивці»  Вінницької  обласної  станції  юних
натуралістів Вінницької області;

28. Грачову  Злату  за  роботу  «Чарівна  скринька»,  вихованку  гуртка
«Фальклорно-етнографічне краєзнавство з елементами 
декоративно-вжиткового  мистецтва»  ЦТКЕУМ  «Мандрівник»
Саксаганського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області;

29. Ходаківську Катерину за роботу «Збережемо та захистимо свою неньку
Україну», вихованку гуртка «Берегиня» при 
Новосілківській ЗОШ Київської області;

30. Козюру  Андрія  за  роботу  «Пташине  царство  курки-цабатурки»,
вихованця гуртка «Берегиня» Києво-Святошинського РЦЕНТУМ  
м. Боярки Київської області;

31. Дирда Івана та Скрикуляк Ганну за роботу «Рік кози прийде-мир Україні
принесе»,  вихованців  гуртка  «Іграшка-сувенір»  Новоселицького  РБДТ
Чернівецької області;

32. Сучеван Анастасію за роботу «Квітковий вернісаж», вихованку гуртка
«Художня вишивка» КЗ «Глибоцький БТДЮ» Чернівецької області;

33. Гобун  Анастасію  за  роботу  «Глиняні  монетки»,  вихованку  гуртка
«Гончарство» Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва 
м. Вишневе Київської області;

34. Дідківського Цезаря за роботу «Коні миру», вихованця гуртка «Візуальне
мистецтво» Вишнівського центру творчості дітей 
та юнацтва м. Вишневе Київської області;

35. Петрук Анастасію за роботу «Ступка для спецій», вихованку
 гуртка «Художня студія» Районного будинку творчості школярів
 Млинівської районної ради Рівненської області;

36. Романчук  Марію  за  роботу  «Сільський  господар»,  вихованку  гуртка
«М’яка  іграшка»  Степанського  будинку  дітей  та  молоді  Сарненської
районної ради Рівненської області;

37. Приходько Ольгу за роботу «Овечка», вихованку гуртка «Моделювання
та  виготовлення  іграшок»  Будинку  дітей  та  молоді  Дубенської  міської
ради Рівненської області;

38. Гінкул Вероніку за роботу «Традиційна іграшка калаталка і тарахкала»,
вихованку Котовської міської станції юних натуралістів Одеської області;



39. Вовченка  Івана  за  роботу  «Лялька-мотанка»,  вихованця  гуртка
«Декоративно-прикладного  мистецтва»  Білгород-Дністровського
районного центру позашкільної освіти та виховання Одеської області;

40. Щербіну  Дар’ю  за  роботу  «Лялька-мотанка»,  вихованця  гуртка
«Декоративно-прикладного  мистецтва»  Білгород-Дністровського
районного центру позашкільної освіти та виховання Одеської області;

41. Кірєєву  Тетяну  за  роботу  «Новорічна  коза»,  вихованку  гуртка
«Живописна ниточка» КЮТ «Черноморець» м. Южне 
Одеської області;

42. Юрковську  Валерію  за  роботу  «Декоративна  дощечка.  Півник»,
вихованку  гуртка  «Народознавство»  Балтської  районної  станції  юних
натуралістів Одеської області;

43. Довгою  Вікторію  за  роботу  «Сумочка  для  мобільного  телефону»,
вихованку гуртка «Моделювання одягу» ЦДЮТ «Мрія» 
м. Кривого-Рогу;

44. Попадюк  Ганну  за  роботу  «Традиційна  лялька-мотанка»,  вихованку
гуртка «Моделювання одягу» ЦДЮТ «Мрія» м. Кривого-Рогу;

45.Терешкову Валентину за роботу «Петриківське диво», вихованку гуртка
«Фантазія з бісеру» ЦДЮТ «Мрія» м. Кривого-Рогу;

46. Брижак Віолетту за роботу «Україночка», вихованку гуртка 
«Фантазія з бісеру» ЦДЮТ «Мрія» м. Кривого-Рогу;

47. Спиридонова  Михайла  за  роботу  «Джерел  своїх  не  забуваймо!»,
вихованця гуртка «Дитячий вернісаж» ЦДЮТ «Мрія» м. Кривого-Рогу;

48. Абрашкіну  Софію за  роботи  «Зайчик»,  «Котофей-котофейович»,  «Пан
Коцький»,  вихованку  гуртка  «Тістопластика»  Новомиколаївського
районного центру дитячої та юнацької творчості Запорізької області;

49. Коноваленко Надію за  роботу  «Курочка та  півник»,  вихованку гуртка
«Дивосвіт»  Художньо-естетичного  центру  «Арт-Світ»  с.  Інженерне
Пологівського району Запорізької області;

50.Максимченко  Марину  за  роботу  «Носить  півник-співунець  на  голівці
гребінець», вихованку гуртка «Художня вишивка» 
Києво-Святошинського районного центру творчості молоді «Оберіг»    м.
Боярки Київської області;

51.Лозовенко Катерину  за  роботу  «Українське  весілля»,  вихованку  гуртка
«Сувенірна та м’яка іграшка» Києво-Святошинського районного центру
творчості молоді «Оберіг» м. Боярки Київської області;

52.Макаренко Марію за роботу «Лялька», вихованку гуртка «Ткацтво»
 КЗ  «Харківського  спеціального  навчально-виховного  комплексу»
Харківської обласної ради м. Харкова;

53.Рабаду  Єлизавету  за  роботу  «Слобожанська  Барбі»,  вихованку  гуртка
«Іграшка» Чугуївського районного Будинку дитячої та юнацької творчості
Чугуївської районної ради Харківської області;

54.Неліну  Діану  за  роботу  «Гарна  хатка  у  курчатка»,  вихованку  гуртка
«Лозоплетіння» Центру дитячої та юнацької творчості Уманського району
Черкаської області;

55.Оверчук  Анжеліку  за  роботу  «Захисти  і  збережи»,  вихованку
Опішнянського  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості   Полтавської
області;



56.Сухомлин  Юлію  за  роботу  «Лялька-мотанка»,  ученицю  7  класу
Веселодолинської загальноосвітньої школи I-II ст.
 Глобинського району Полтавської області;

57.Нікуліну  Валерію  за  роботу  «Лялька  Княгиня»,  вихованку  гуртка
«Народна  іграшка»  КПНЗ  ЦДЮТ  «Гармонія»  м.  Кривого  Рогу
Дніпропетровської області;

58.Лагоду Ірину за роботу «Лялька», вихованку гуртка «Народна іграшка»
КПНЗ ЦДЮТ «Гармонія» м. Кривого Рогу Дніпропетровської області;

59.Кривко Олену за  роботу «Українська  хата»,  вихованку гуртка  «Чарівні
барви  Петриківки»  КПНЗ  ЦДЮТ  «Гармонія»  м.  Кривого  Рогу
Дніпропетровської області;

60.Замотевського  Владислава  за  роботу  «Кабріолет»,  вихованця  гуртка
«Юний технік» Добровеличківського ЦДЮТ Кіровоградської області;

61.Бевза Дмитра за роботу «Їхали козаки», вихованця гуртка «Умілі ручки»
Побузького центру дитячої та юнацької творчості Голованівського району
Кіровоградської області;

62.Філіпську  Карину  за  роботу  «Квітковий  годинник»,  вихованку  гуртка
«Початкове  технічне  моделювання»  Районного  центру  дитячої  та
юнацької творчості «ЗОРІТ» м. Новоукраїнки Кіровоградської області;

63.Вербового  Івана  за  роботу  «Козацька  карусель»,  вихованця  гуртка
«Декоративний розпис» Голованівського БДЮТ 
Кіровоградської області;

64. Іваночко  Іванну  за  роботу  «Молитва  за  Україну»,  вихованку  гуртка
«Природа нитками» Івано-Франківського обласного
 еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

65. Златник Діану за роботу «Різдвяна ніч»,  ученицю 6 класу Раковецької
ЗОШ I-III ст., вихованку гуртка «Юні квітникарі» Городенківської РСЮН
Івано-Франківської області;

66. Красько  Діану  за  роботу  «Кобзар»,  вихованку  гуртка  «Моделювання
іграшок-сувенірів» Центру художньої творчості дітей, юнацтва 
та молоді Калуської міської ради Івано-Франківської області;

67. Нагірну Уляну за роботу «Олень», вихованку гуртка «Народна іграшка»
Рогатинської районної школи естетичного виховання учнів Рогатинського
району Івано-Франківської області;

68. Косік Діану та Стефанову Наталію за роботу «Соняхи», вихованок куртка
«Захоплююче лозоплетіння» Славутського 
еколого-натуралістичного центру школярів м. Славути
 Хмельницької області;

69. Косік  Катерину  за  роботу  «Козел»,  вихованку  гуртка  «Захоплююче
лозоплетіння» Славутського еколого-натуралістичного центру школярів м.
Славути Хмельницької області;

70. Онищук Юлію за роботу «Коза-дереза», вихованку гуртка
 «Народна творчість» Славутського еколого-натуралістичного
 центру школярів м. Славути Хмельницької області;

71.Бабич Наталію за роботу «Ангел-охоронець», вихованку гуртка
 «Юні валеологи» Тячівського райЕНЦ Закарпатської області;

72.Мороші Еріку за роботу «Ангел-охоронець», вихованку гуртка
 «Своїми руками» Берегівського РБДТ Закарпатської області;



73.Капчук  Олександру  за  роботу  «Україна  живе»,  вихованку  гуртка
«Фітодизайн»  Рахівського  районного  будинку  дитячої  та  юнацької
творчості Закарпатської області;

74.Моцну Анастасію за роботу «Ангелика я з любов’ю, всім дарую з щирою
душею»,  вихованку  гуртка  «Фітодизайн»  Виноградівського  районного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області;

75.Пушкарчука Ярослава за роботу «Українська піч», вихованця Народного
художнього  колективу  студії  образотворчих  мистецтв  «Журавочка»
Криворізького  ПНЗ  міського  палацу  дитячо-юнацької  творчості
«Горицвіт» Дніпропетровської області;

76.Кульнєву  Софію  за  роботу  «Трав’яний  Лев»,  вихованку  Народного
художнього  колективу  студії  образотворчих  мистецтв  «Журавочка»
Криворізького  ПНЗ  міського  палацу  дитячо-юнацької  творчості
«Горицвіт» Дніпропетровської області;

77.Даніленко Маргариту за роботу «Ягня», вихованку Народного художнього
колективу  студії  образотворчих  мистецтв  «Журавочка»  Криворізького
ПНЗ  міського  палацу  дитячо-юнацької  творчості  «Горицвіт»
Дніпропетровської області;

78.Гриву  Федіра  за  роботу  «Баран»,  вихованця  Народного  художнього
колективу  студії  образотворчих  мистецтв  «Журавочка»  Криворізького
ПНЗ  міського  палацу  дитячо-юнацької  творчості  «Горицвіт»
Дніпропетровської області;

79.Гавриша  Максима  за  роботу  «А  мій  милий  вареничків  хоче»,  учня
Павловської ЗОШ Снігурівського району Миколаївської області;

80. Васильєву Олександру за роботу «Садок вишневий коло хати», вихованку
гуртка  «Виготовлення  сувенірів»  БТУ  Снігурівського  району
Миколаївської області;

81. Розіскул  Анастасію  за  роботу  «Війся  віночку…»,  вихованку  гуртка
«Плетення гачком та спицями» БТУ Ленінського району м. Миколаєва;

82.Богданову  Анну  за  роботу  «Маки  України»,  вихованку  гуртка
«Образотворче  мистецтво»  Школи  народних  ремесел  Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

83. Гуленко  Христину  за  роботу  «Казкові  квіти»,  вихованку  гуртка
«Образотворче  мистецтво»  Школи  народних  ремесел  Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

84.Кондріну  Валерію  за  роботу  «Кошик  для  ягід»,  вихованку  гуртка
«Захоплююче  лозоплетіння»  Школи  народних  ремесел  Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

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

1. Кришнівську Дарину за роботу «Літо», вихованку гуртка «Декоративно-
прикладне мистецтво» Києво-Святошинського центру науково-технічної
творчості учнівської молоді «Шанс»;

2. Тарасенко Оксану за роботу «Скільки століть цей віночок барвистий на
українських дівчатах цвіте!», вихованку гуртка «Макраме» Миронівського
районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області;



3. Жданюк Ірину та Островського Володимира за роботу «Новий 2015 рік
кози»,  вихованців  Зразкової  художньої  студії  «Палітра»  Маневицького
району Центру творчості дітей та юнацтва Волинської області;

4. Груденка Максима за роботу «Брязкальце», вихованця гуртка «Вироби з
берести»  Володимир-Волинського  Центру  позашкільної  освіти
Волинської області;

5. Бурячинську Анну за  роботу «В ніч  перед Різдвом»,  вихованку гуртка
«Декоративний  розпис»  Локачинського  районного  Будинку  школяра
Волинської області;

6.   Юцу Софію за роботу «Лисичка-сестричка» вихованку гуртка «Ручне
в’язання» БДЮТ смт Івано-Франкове  Франківського району 
м. Львова;

7. Жукевича Богдана за роботу «Лялька-травниця», вихованця гуртка 
«Іграшка-сувенір»  Лопатинського  БДЮТ  Радехівського  р-ну
Львівської області;

8. Кручай Анну за роботу «Коза на Маланку», вихованку гуртка «Лялькарі»
Трускавецького БУТ Львівської області;

9. Цезурик Софію за роботу «Лялька-мотанка», вихованку Шумської ЗОШ I-
III ст. Тернопільської області;

10. Харонова  Василя  за  роботу  «Шкатулка»,  вихованця  гуртка  «Художнє
випилювання» Козівського дитячого парку «Лісова пісня» Тернопільської
області;

11. Гущик Валентину за роботу «Щоб на свято маму привітати, нашу радість
їй  подарувати»,  вихованку  гуртка  «Художня  вишивка»  Києво-
Святошинського районного центру творчості молоді «Оберіг»;

12. Коновалову Вікторію за роботу «В рік новий добра  та миру принесе нам
голуб білий», вихованку студії «Рукоділля» 
Києво-Святошинського районного центру творчості молоді «Оберіг»;

13. Щербак  Яну  за  роботу  «Пасхальний  кошик»,  вихованку  студії
«Фітодизайн» Києво-Святошинського районного центру творчості молоді
«Оберіг»;

14. Каламбекову Вікторію  та  Школьну  Аллу  за  роботу  «Славимо  Бога  й
Україну», вихованок Центру творчості дітей та юнацтва
 м. Василькова Київської області;

15.Мар’ян Злату за роботу «Вертеп», вихованку Дитячої
 естетико-натуралістичного центру «Камелія» 
м. Бровари Київської  області;

16.Цокан Вероніку і Лещук Маргариту за роботу «Летіли лелеки, летіли з
далека», вихованок Центру творчості дітей та юнацтва «Соняшник»
 м. Білої Церкви Київської області;

17.Лебідя  Івана  за  роботу  «Коза  та  семеро  козенят»,  вихованця  гуртка
«Плетіння з рослин» Охтирського районного центру дитячої та юнацької
творчості Сумської області;

18.Ніштенка Владислава за роботу «Ведмідь за обідом», вихованця гуртка
«Деревообробний»  Недригайлівського  районного  будинку  дитячої  та
юнацької творчості Сумської області;



19.Загорулько  Анастасію  за  роботу  «Голуби»,  вихованку  гуртка
«Флористичні барви» Сумського обласного центру позашкільної освіти та
роботи з талановитою молоддю Сумської області;

20.Ткаченко Альону за роботу «На господарському дворі», вихованку гуртка
«Соломоплетіння» Шосткинського центру естетичного виховання дітей та
юнацтва Сумської області;

21.Федька  Володимира  за  роботу  «Баранець»,  вихованця  гуртка
«Соломоплетіння» Шосткинського центру естетичного виховання дітей та
юнацтва Сумської області;

22.Шабельник  Лізу  за  роботу  «Новорічний  баранець»,  вихованку  гуртка
«Гончарство» Охтирського міського центру позашкільної освіти – МАН
Сумської області;

23. Бабенко Дарину за роботу «Нерозлучники», вихованку гуртка «Сувенір»
Конотопського центру дитячої та юнацької творчості Сумської області;

24. Пащенко Ганну за роботу «Бабуся Зима», вихованку гуртка «Берегиня»
Районного будинку школярів смт Крижопіль 
Вінницької області;

25. Черноштан  Діану  за  роботу  «Сучасні  прикраси»,  вихованку  гуртка
«Бісероплетіння» Новгород-Сіверського Будинку школярів Чернігівської
області;

26. Примаченко  Катерину  за  роботу  «Новорічний  сувенір»,  ученицю
Чернігівської  загальноосвітньої  школи  фізико-математичного  профілю
№12 Чернігівської області;

27. Кальченко  Юлію  та  Омелечко  Діану  за  роботу  «Свято  Коляди»,
вихованок гуртка «Дивосвіт» Коропського РЦД та ЮТ 
Чернігівської області;

28.  Слуговину  Ольгу  за  роботу  «Коза»,  вихованку  гуртка  «Природа  і
фантазія»  Бобровицького  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Чернігівської області;

29. Пантроп Марію за роботу «У світі кантрі», вихованку студії фітодизайну
«Лілея»  Чернігівського  обласного  центру  науково-технічної  творчості
учнівської молоді;

30. Брильова  Данила  за  роботу  «Літак  патріот»,  учня  КЗШ  №68
Саксаганського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області;

31. Кустенко  Карину  за  роботу  «Оберіг-мотанка»,  ученицю  КЗШ  №120
Саксаганського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області;

32. Балакара  Олександра  за  роботу  «Великоднє  яйце»,  учня  КЗШ  №113
Саксаганського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області;

33. Козюру  Валентину  за  роботу  «Пташине  царство  курки-цабатурки»,
вихованку гуртка «Берегиня» Києво-Святошинського РЦЕНТУМ
 м. Боярки Київської області;

34. Балаховцеву Ірину за роботу «Квіти», вихованку гуртка «Флористика та
фітодизайн інтер’єру» Шепетівського ЦЕНТУМ  
Хмельницької області;

35. Нуркович   Даяну  за  роботу  «Моя  Шепетівка»,  вихованку  гуртка
«Флористика  та  фітодизайн  інтер’єру»  Шепетівського  ЦЕНТУМ
Хмельницької області;



36. Богославця  Ростема  та  Ватаманюка  Дана  за  роботу  «Наше  світле
майбутнє», вихованців гуртка «Різьба по дереву» Новоселицького РБДТ
Чернівецької області;

37. Гаврилюк  Анну  та  Процюка  Владислава  за  роботу  «Наречені»,
вихованців  гуртка  «Майстерня  рукоділля»  Новоселицького  РБДТ
Чернівецької області;

38. Чаботар  Кароліну  за  роботу  «Квітковий  вернісаж»,  вихованку  гуртка
«Художня вишивка» КЗ «Глибоцький БТДЮ» Чернівецької області;

39. Бірев  Ніну-Марію  за  роботу  «Український  тризуб»,  ученицю
Опришенської ЗОШ Глибоцького району Чернівецької області;

40. Качало  Валентину  за  роботу  «Дівка-баба»,  вихованку  гуртка
«Виготовлення сувенірів» Сторожинецького РЦЕНТУМ 
Чернівецької області;

41. Явон  Вікторію  за  роботу  «Різдвяна  ніч»,  вихованку  гуртка  «Крій  та
шиття»  Вишнівського  центру  творчості  дітей  та  юнацтва  м.  Вишневе
Київської області;

42. Добридник Альону та  Добридник Наталію за  роботу «Козак Вакула»,
вихованок гуртка «Шкіряна фантазія» Сарненського районного будинку
дітей і молоді Рівненської області;

43. Опалько Анастасію за  роботу  «Українська  родина»,  ученицю 7  класу
Ясногірської ЗОШ I-III ст. Рівненської області;

44. Глухонець  Анастасію  за  роботу  «Берегиня»,  вихованку  гуртка
«Технічний дизайн» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва м.
Хмельницького;

45. Бродовську  Марину  за  роботу  «Моя  Україна»,  ученицю  6-А  класу
Одеського навчально-виховного комплекса № 49 м. Одеси;

46. Хріщук  Аліну  та  Дорогавцеву  Ангеліну   за  роботу  «Слава  Україні»,
вихованок гуртка «Фантазія з бісеру» ЦДЮТ «Мрія» м. Кривого Рогу;

47. Бобка  Володимира   за  роботу  «Веселий  горох»,  вихованця  гуртка
«Тістопластика»  Новомиколаївського  районного  центру  дитячої  та
юнацької творчості Запорізької області;

48. Бобка Володимира та Дьячкову Наталію за роботу «Голуб миру», членів
гуртка «Тістопластика» Новомиколаївського районного центру дитячої та
юнацької творчості Запорізької області;

49. Бобка  Володимира   за  роботу  «Лялька  з  бабусиного  дитинства»,
вихованця гуртка «Тістопластика» Новомиколаївського районного центру
дитячої та юнацької творчості Запорізької області;

50. Коновалову Вікторію за роботу «В рік новий добра та миру принеси нам
голуб  білий…»,  вихованку  гуртка  «Рукоділля»  Києво-Святошинського
районного центру творчості молоді «Оберіг»     м. Боярка Київської
області;

51.Гущик Валентину за роботу «Щоб на свято маму привітати, нашу радість
їй подарувала», вихованку гуртка «Художня вишивка» 
Києво-Святошинського районного центру творчості молоді «Оберіг»    м.
Боярки Київської області;

52.Щербак Яну за роботу «Пасхальний кошик», вихованку зразкової студії
«Фітодизайн» Києво-Святошинського районного центру творчості молоді
«Оберіг»  м. Боярки Київської області;



53.Кащавцеву  Дар’ю  за  роботу  «Розписні  квіти»,  вихованку  Студії
образотворчого мистецтва «Відродження» Районного центру дитячої  та
юнацької творчості Харківської районної ради Харківської області;

54.Харченко Катерину за роботу «Українські  прикраси»,  вихованку гуртка
«Паперопластика»  Красноградського  районного  Центру  дитячої  та
юнацької творчості Красноградської державної адміністрації Харківської
області;

55.Крятову  Ірину  за  роботу  «Сучасна  Петриківка»,  вихованку  гуртка
«Народна  творчість»  Красноградського  районного  Центру  дитячої  та
юнацької творчості Красноградської державної адміністрації Харківської
області;

56.Кравченко  Катерину  за  роботу  «Дівчина  з  куркою»,  вихованку  гуртка
«Любителі домашніх тварин» КЗ «Харківський обласний Палац дитячої
та юнацької творчості»;

57. Семенцову Кристину за роботу «Дівчина з кроликом», вихованку гуртка
«Любителі домашніх тварин» КЗ «Харківський обласний Палац дитячої
та юнацької творчості»;

58.Єгорову Марію за роботу «Дівчина з козою», вихованку гуртка «Любителі
домашніх тварин» КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості»;

59. Чуба  Олексія  за  роботу  «Хлопчик  з  кошеням»,  вихованця  гуртка
«Любителі домашніх тварин» КЗ «Харківський обласний Палац дитячої
та юнацької творчості»;

60. Каневську Катерину за роботу «Дівчина з поросям», вихованку гуртка
«Любителі домашніх тварин» КЗ «Харківський обласний Палац дитячої
та юнацької творчості»;

61.Клименко Олександру за роботу «Квіткова церемонія», вихованку гуртка
«Топіарій»  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Уманського  району
Черкаської області;

62.Кутас  Валерію  за  роботу  «Герб  України»,  вихованку  Миргородської
районної станції юних натуралістів Полтавської області;

63.Андрущенко Катерину за роботу «Керамічні вироби», вихованку гуртка
«Гончарний двір» Полтавського міського центру 
позашкільної освіти;

64.Атаманюк Вікторію за роботу «Над Вкраїною звізда ясна світу засіяла»,
вихованку  гуртка  «Виготовлення  сувенірів»  Кременчуцького  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді
 Полтавської області;

65.Мандрику  Вікторію  за  роботу  «Домовичок  Кузя»,  ученицю  9  класу
Івановоселищенської ЗОШ I-II ст. Глобинського району 
Полтавської області;

66.Твердохліб  Марію  за  роботу  «Лялька-оберіг»,  вихованку  Оржицького
будинку дитячої та юнацької творчості Полтавської області;

67.Момот  Наталію  за  роботу  «Берегиня»,  вихованку  гуртка  «Український
сувенір» Комсомольської гімназії ім. В. О. Нижниченка 
Полтавської області;

68.Пашко  Кристину  за  роботу  «Вертеп»,  вихованку  гуртка  «Керамічна
майстерня» Києво-Святошинського району м. Боярки 



Київської області;
69.Приймакову Катерину за роботу «Чоловічі  краватки», вихованку гуртка

«Кольорова  намистинка»  КПНЗ  ЦДЮТ  «Гармонія»  м.  Кривого  Рогу
Дніпропетровської області;

70.Ханходжаєва Тимура за роботу «Декоративна полиця», вихованця гуртка
«Різьба  по  дереву»  Криворізької  ЗОШ  №88  м.  Кривого  Рогу
Дніпропетровської області;

71. Чуровського Олександра за роботу «Чарівна скринька», вихованця гуртка
«Різьба по дереву» Криворізької педагогічної гімназії №24
 м. Кривого Рогу Дніпропетровської області;

72. Ткаченко Анастасію за роботу «Тріскачка», вихованку гуртка «Художня
різьба  по  дереву»  Кіровоградського  районного  ЦДЮТ Кіровоградської
області;

73. Никифорчук  Юлію  за  роботу  «Коза»,  вихованку  гуртка  «Плетінка»
Петрівського районного ЦДЮТ Кіровоградської області;

74. Кислицю  Дарину  за  роботу  «Хата  моя-біла  хата»,  вихованку  гуртка
«Сувенір» ЦДЮТ м. Ульяновки Кіровоградської області;

75.Ковальську  Яну  за  роботу  «Мальовнича  Україна»,  вихованку  гуртка
«Декоративний розпис» Голованівського БДЮТ 
Кіровоградської області;

76.Литвинця  Арсенія  за  роботу  «Подарунок  до  Нового  року»,  вихованця
гуртка «Веселкове зернятко» Олександрійського БДЮТ Кіровоградської
області;

77. Крошну  Катерину  за  роботу  «Задумана  сова»,  вихованку  гуртка
«Макраме»  Долинського  районного  будинку  дитячої  та  юнацької
творчості Івано-Франківської області;

78. Карпінець  Олександру  за  роботу  «Різдвяна  зірка»,  ученицю  9  класу
Надвірнянської ЗОШ I-III ст. Івано-Франківської області;

79.Кабанову Євгенію за роботу «Галя, моя Галю», вихованку гуртка «Екола»
Ямпільської  районної  станції  юних  натуралістів  смт  Ямпіль  Сумської
області;

80.Короткову Ємілію за роботу «Золота осінь», вихованку гуртка «Народна
іграшка» Таращанського ЦТДЮ «Веселка» м. Таращі Київської області;

81. Кульчицьку  Ярославу  за  роботи  «Ткані  ляльки»  та  «Як  козаки!»,
вихованку Центру технічної творчості та професійної орієнтації шкільної
молоді Дарницького району м. Києва;

82.Маргітич Галину за  роботу «Різдвяний ангел»,  вихованку гуртка «Юні
лісівники» Полянської ЗОШ I-III ст. Закарпатської області;

83.Бурзул Олену за роботу «Закарпатський танок», вихованку гуртка «Юні
охоронці природи» Хустської райСЮН Закарпатської області;

84.Антонюкову  Аліну  за  роботу  «Черепашка»,  вихованку  гуртка
«Захоплююче лозоплетіння» Житомирського обласного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді;

85.Лінгу Ліліану за роботу «Ранок», вихованку гуртка «Вишивка» 
БТУ Снігурівського району Миколаївської області;

86.Наталочкіну Юлію за роботу «Село-коріння України», вихованку гуртка
«Фантазія» БТУ Баштанського району Миколаївської області;

87.Коханок Оксану за роботу «Два козлики», вихованку гуртка «Арт» 



БТУ Радсадівського соціально-реабілітаційного центру 
 Миколаївського району Миколаївської області;

88.Кравчук Ілону та  Бахтій  Афродіту за  роботу «Дід та  баба»,  вихованок
гуртка  «Ірида»  БТУ  Ульновської  ЗОШ  Миколаївського  району
Миколаївської області;

89.Поночевного Іллю за  роботу  «Шкатулка  для  ниток»,  вихованця  гуртка
«Різьблення по дереву» Школи народних ремесел Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;

90.Кісильову  Катерину  за  роботу  «Таця  –  геометричне   різьблення»,
вихованку  гуртка  «Різьблення  по  дереву»  Школи  народних  ремесел
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

91.Морозову Богдану за роботу «Україночка», вихованку гуртка «Берегиня»
Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва 
м. Хмельницького.

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

1.  Коленчук О. І. керівника гуртка «Плетення з верби» ЦЕНТУМ
 м. Шепетівка Хмельницької області;

2. Лисенко  І.  С.  за  роботу  «Баранець»,  керівника  гуртка  «Гончарик»
Художньо-естетичного центру «Арт-Світ» с. Інженерне 
Пологівського району Запорізької області;

3. Пораду  Н.  В.  за  роботу  «Пасхальна  курочка»,  керівника  гуртка
«Дивосвіт»  Художньо-естетичного  центру  «Арт-Світ»  с.  Інженерне
Пологівського району Запорізької області;

4. Волярчук  В.  А.  за  роботу  «Декоративний  підсвічник»,  члена  гуртка
«Гончарик»  Художньо-естетичного  центру  «Арт-Світ»  с.  Інженерне
Пологівського району Запорізької області;

5. Круглову С. О. за роботу «Сова», керівника гуртка «Гончарик» Художньо-
естетичного центру «Арт-Світ» с. Інженерне
 Пологівського району Запорізької області;

6. Гаражину О. С. керівника гуртка «Любителі домашніх тварин» 
КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»;

7. Саламащук  Т.  В.  керівника  гуртка  «Макраме»  Івано-Франківського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

8. Андрусів К. І. керівника гуртка «Народна іграшка» Рогатинської  районної
школи  естетичного  виховання  учнів  Рогатинського  району  Івано-
Франківської області;

9. Кулик Н. В. керівника гуртка «Юні квітникарі»
 Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді;

10.Свистун К. О. за роботу «Співуча пташка», керівника гуртка «Гончарик»,
методиста  Школи  народних  ремесел  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді.

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



1. Іваньковій Дарині за роботу «Українка», вихованці гуртка «Декоративно-
прикладне мистецтво» Києво-Святошинського районного центру науково-
технічної  творчості 
учнівської молоді «Шанс»;

2. Токарчук  Аліні  за  роботу «Різдвяний вечір»,  вихованці  Любешівського
Будинку дитячої та юнацької творчості Волинської області;

3. Шевчук Наталії за роботу «Млин щастя», вихованці гуртка 
«Умілі руки» Маневицького району Центру творчості  дітей та юнацтва
Волинської області;

4. Дрогану  Віталію та  Онищук  Аліні  за  роботу  «До новорічного столу»,
учням ЗОШ I-III ст. с. Красноволя Маневицького району 
Волинської області;

5. Михавко Лілії за роботу «Ялинкові іграшки», вихованці гуртка «Природа,
фантазія, творчість» КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ» 
Львівської області;

6.  Федорович  Лілії  за  роботу  «Україна-єдина  країна»,  вихованці  гуртка
«Виготовлення сувенірів» Копичинецького філіалу Гусятинського ЦДЮТ
Тернопільської області;

7. Нечипоруку Володимиру за роботу «Різдвяний оберіг», вихованцю гуртка
«Народна  творчість»  Козівського  дитячого  парку  «Лісова  пісня»
Тернопільської області;

8. Лисенку Андрію за роботу «Баранчик», вихованцю гуртка «Український
народний сувенір» смт Ямпіль Сумської області;

9. Пироговій Анастасії за роботу «Маланка», вихованці гуртка «Український
народний сувенір» смт Ямпіль Сумської області;

10. Ніколайчук  Катерині  за  роботу  «Ялинка-веселинка»,  вихованці  гуртка
«Топіарій»  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Уманського  району
Черкаської області;

11. Тарнавській Дар’ї   за  роботу «Фантазія»,  вихованці  гуртка «Топіарій»
Центру дитячої та юнацької творчості Уманського району 
Черкаської області;

12. Півень Маргариті і Любченку Андрію за роботу «Засновники Київської
Русі», вихованцям Кагарлицького районного центру дитячої та юнацької
творчості Київської області;

13.Дроздовському  Євгену  за  роботу  «Дзвіночки»,  вихованцю  гуртка
«Плетення  з  природних  матеріалів»  Сумського  обласного  центру
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 
Сумської області;

14.Рибалці  Єлизаветі  за  роботу  «Веселі  овечки»,  вихованці  Зразкової
майстерні  художньої  кераміки  Сумського  палацу  дітей  та  юнацтва
Сумської області;

15. Мартиновій  Катерині  за  роботу  «Коза»,  вихованці  гуртка  «Художній
розпис  тканини»  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  м.  Хмільник
Вінницької області;

16. Пусь Яні за  роботу «Кізонька моя люба», вихованці гуртка «Іграшка»
Підліткового  клубу  «Сучасник»  с.  Тупичів  Городнянського  району
Чернігівської області;



17. Стояновій  Ганні  за  роботу  «Лялька-мотанка»,  вихованці  гуртка
«Берегиня»  КЗШ  №43  Саксаганського  району  м.  Кривого  Рогу
Дніпропетровської області;

18. Заікі Богдану та Єгоровій Анні за роботу «Полуниці», учням КСШ №74
Саксаганського району м. Кривого Рогу 
 Дніпропетровської області;

19. Заікі  Богдану та  Овчінніковій  Вікторії  за  роботу «Квіткові  колорити»,
учням  КСШ  №74  Саксаганського  району  м.  Кривого  Рогу
Дніпропетровської області;

20. Заікі Богдану та Тютюниній Тетяні за роботу «Кошик з фруктами», учням
КСШ  №74  Саксаганського  району  м.  Кривого  Рогу  Дніпропетровської
області;

21. Заікі Богдану та Кириловій Карині за роботу «Весільний», учням 
КСШ №74 Саксаганського району м. Кривого Рогу
 Дніпропетровської області;

22. Ущіповській Діані за роботу «Квітки миру», вихованці 
«Фольклорно-етнографічне  краєзнавство  з  елементами  петриківського
розпису» ЦТКЕМ «Мандрівник» Саксаганського району

 м. Кривого Рогу Дніпропетровської області;
23. Ільїну Самуілу за роботи «Кошик з квітами» та «Великодній сюрприз»,

учню  КЗШ  №19  Саксаганського  району  м.  Кривого  Рогу
Дніпропетровської області;

24. Коленчук  Дарині  за  роботи  «Клоун»  та  «Гімнаст»,  вихованці  гуртка
«Плетіння з верби» ЦЕНТУМ м. Ватутіна Хмельницької області;

25. Пінчуку  Дмитру за роботу «Літачок», вихованцю гуртка «Плетення з
лози» ЦЕНТУМ м. Шепетівки Хмельницької області;

26. Шаблінській  Юліані  за  роботу  «Ой  прилетіли  дві  райські  пташки»,
вихованці  гуртка  «Художня  кераміка»  Сторожинецького  РЦЕНТУМ
Чернівецької області;

27. Цапко  Віталіні  за  роботу  «Листочок  київського  каштану»,  вихованці
гуртка   «Шедевр»  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  «Ріднокрай»
Дніпропетровської області;

28. Сорокотязі  Марині  за  роботу  «Модна  україночка»,  вихованці  гуртка
«Шедевр»  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  «Ріднокрай»
Дніпропетровської області;

29. Захарьвичу Богдану за роботу «Брати», вихованцю гуртка «Гончарство»
Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва м. Вишневе 
Київської області;

30. Дудар Софії за роботу «Павка і павич», вихованці гуртка 
«Візуальне мистецтво» Вишнівського центру творчості дітей 
та юнацтва м. Вишневе Київської області;

31. Мищак  Юлії  за  роботу  «Щасливо  нам  жити,  де  вміють  дружити»,
вихованці гуртка «Візуальне мистецтво» Вишнівського центру творчості
дітей та юнацтва м. Вишневе Київської області;

32. Паридуді Маргариті та Кузик Анні за роботу «Коза-Дереза», вихованкам
гуртків «Макраме» і «Художня вишивка» Будинку дітей 
та молоді Дубенської міської ради Рівненської області;



33. Труму Олегу за роботу «Ковалі», вихованцю гуртка «Початкове технічне
моделювання»  Дубровицького  центру  позашкільної  освіти  Рівненської
області;

34. Обуховській Дарині за роботу «Вечеря», вихованці гуртка 
«Технічний дизайн» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва
 м. Хмельницького;

35. Лобу Артуру за роботу «Рибки», учню 6-А класу Овідіопольської 
ЗОШ I-III ст. №2 Одеської області;

36. Войтович  Аміні  за  роботу  «Новорічний  гарбуз»,  вихованці  гуртка
«Гончарство»  Березівського  районного  центру  дитячої  та  юнацької
творчості Одеської області;

37. Перестяк  Світлані  за  роботу  «Коза»,  вихованці  гуртка  «Гончарство»
Березівського районного центру дитячої та юнацької творчості Одеської
області;

38. Горян Анні за роботу «Брязкальця», вихованці гуртка «Паперопластика»
Татарбунарського  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Одеської
області;

39.  Клюшевій Анастасії за роботу «Символ 2015 року», вихованці гуртка
«Фантазія з бісеру» ЦДЮТ «Мрія» м. Кривого Рогу;

40. Бояр Катерині за роботу «Кіт у мішку», учениці Приколотнянської ЗОШ
I-III ст. Великобурлуцької районної ради Харківської області;

41.Завиденко Анні та Гвоздиковій Катерині за роботу «Птахи, що приносять
щастя»,  вихованкам  гуртка  «Умілі  руки»  ЦХЕТУМ  Новомосковського
району Дніпропетровської області;

42.Казимировій  Ксенії  та  Лембрик  Карині  за  роботу  «Вбережи  від  всіх
незгод  український  натюрморт»,  вихованкам  гуртка  «Джерельце»
ЦХЕТУМ Новомосковського району Дніпропетровської області;

43.Майданик Софії , Яковлівій  Міранді, Мунтян Дарині за роботу
 «Щастя в кожний дім», вихованкам гуртка «Етно-лялька»
 КПНЗ ЦДЮТ «Гармонія» Довгинцівського району м. Кривого Рогу 
Дніпропетровської області;

44.Лінтур  Вероніці  за  роботу  «Лялька-мотанка»,  учениці  5  класу
Чечеліївської ЗОШ I-III ст. Петрівського району 
Кіровоградської області;

45.Танасійчук  Софії  за  роботу  «Українське  намисто»,  вихованці  гуртка
«Українські обереги» Івано-Франківського обласного
 еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

46.Коновальській Катерині та Рибалко Ірині за роботу 
«Мій  квітучий  рідний  край»,  вихованкам  гуртка  «Юний  еколог»
Верхньодніпровського району смт Новомиколаївка 
КЗ «Новомиколаївська СЗШ №1 I-III ст.» Дніпропетровської області;

47.Бублію  Олександру  за  роботу  «Гостинний  дім»,  вихованцю  гуртка
«Виготовлення  іграшок-сувенірів»  Славутського  еколого-
натуралістичного центру школярів м. Славути Хмельницької області;

48. Пухальському  Денису  за  роботу  «Годувальниця»,  вихованцю  гуртка
«Флористика» Славутського еколого-натуралістичного центру школярів м.
Славути Хмельницької області;



49.Чайниковій Андріані за роботу «Святковий ведмедик», вихованці гуртка
«Дизайн  та  оформлення»  Рахівського  районного  будинку  дитячої
творчості Закарпатської області;

50.Дем’ян  Катерині  та  Йонаш Наталії  за  роботу  «Молодята  в  народному
одязі»,  вихованкам  гуртка  «Народна  творчість»  Рахівського  будинку
дитячої творчості Закарпатської області;

51.Куруц  Мирославі  за  роботу  «Сяйво  новорічних  прикрас»,  вихованці
гуртка  «Флористика»  Виноградівського  районного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області;

52.Олашин Вероніці за роботу «Скаче олень лісами, всіх вітає з різдвяними
святами»,  вихованці  гуртка  «Флористика»  Виноградівського  районного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області;

53.Рябченюк Софії за роботу «Пастушок», вихованці гуртка 
«Захоплююче лозоплетіння» Житомирського обласного центру
 еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

54.Ковальчуку Сергію за роботу «Пастушок», вихованцю гуртка «Художня
обробка дерева» Житомирського обласного центру
 еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

55.Безверхому  Владиславу за  роботу  «Новорічна  композиція»,  вихованцю
гуртка  «Захоплююче  лозоплетіння»  Житомирського  обласного  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

56. Буханцю Богдану за роботу «Дивовижний птах», вихованцю Народного
художнього  колективу  студії  образотворчих  мистецтв  «Журавочка»
Криворізького  ПНЗ  міського  палацу  дитячо-юнацької  творчості
«Горицвіт» Дніпропетровської області;

57.Гуменюк  Дарині  за  роботу  «Кавові  баранчики»,  вихованці  гуртка
«Перлинки» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва;

58. Венгер  Лізі  за  роботу  «Баранець»,  вихованці  гуртка  «Дивосвіт»
Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва;

59. Воронюк Діані за роботу «Колядниця», вихованці гуртка «Пластиліновий
живопис» БТУ Веселинівського району 
Миколаївської області.

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

1. Гуртку  «Початкове  технічне  моделювання»  за  роботу  «В  очікуванні
Різдвяного  дива»,  керівник  гуртка  Великобірківського  БТШ
Тернопільського району Урманець Г. І.;

2. Гуртку  «Юні  квітникарі»  за  роботу  «Чи  чуєте,  як  пахне  рік  новий»,
керівник гуртка Скалатського БШ 
Тернопільського району Гавришків Г. І.;

3. Гуртку «Фотонатуралісти» за роботу «Різдвяний дзвоник», керівник гурта
Бережанського  ЦЕНТУМ Тернопільської області Леськів Н. І.;

4. Гуртку  «Червоні  корали»  за  роботу  «Різдвяна  коза»,  керівник  гуртка
Бережанського БТШ Тернопільської області Панашій І. С.;



5. Гуртку «Юні охоронці природи» за роботу «Шкатулка щастя…», керівник
гуртка  Тернопільського  обласного  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Каменярська Л. Р.;

6. Гуртку  «Народна  творчість»  за  роботу  «Вівчарик»,  керівник  гуртка
ЦЕНТУМ м. Шепетівки Хмельницької області Бєляєва О. М.  ;

7. Гуртку  «Студія  дизайну»  за  роботу  «Українське  альфреско»,  керівник
гуртка  Здолбунівського  районного  центру  творчості  дітей  та  юнацтва
Рівненської області Малярчук К. Я.;

8. Гурток  «Чарівна  майстерня»  за  роботу  «Нафаня»,  керівник  гуртка
Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді  Мандрегеля О. С.;

9. Гуртку  «Народні  умільці»  за  роботу  «Український  сувенір»,  керівник
гуртка  Войнилівського ЦДЮТ Калуського району
 Івано-Франківської області керівник гуртка Кузь О. Ю;

10.Гуртку «Юні квітникарі» за роботу «Різдвяні дзвіночки», керівник гуртка
Кулик  Н.  В.  Івано-Франківського  обласного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді ;

11.Гуртку «Творча майстерня юннат» за роботу «Різдвяна зірка»,  керівник
гуртка Івано-Франківського обласного
 еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Ливдар Л. М.

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. Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді; 

2. Чернігівську обласну станцію юних натуралістів;
3. Шепетівський центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Хмельницької області;
4. Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр 

учнівської молоді;
5. Івано-Франківський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської

молоді;
6. Виноградівський районний еколого-натуралістичний центр 

учнівської молоді Закарпатської області;
7. Миколаївський обласний еколого-натуралістичний центр 

учнівської молоді.

Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


