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Про підсумки 
Всеукраїнської виставки-конкурсу 
«Український сувенір»

З 8 по 22 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 Всеукраїнській  виставці–конкурсі  прийняли участь  понад 500 осіб:  учні  та
учнівські  колективи позашкільних закладів,  шкіл,  сімейні  колективи з  24 областей
України та м.Києва. 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 450 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 поліетнічного світу.

Н А К А З У Ю:

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

1. Комісар  Лізу  за  роботу  «Різдвяний  вертеп  янголят»,  вихованку гуртка
«В`язання»  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Уманського  району  Черкаської
області;

2. Мовчан Дарію за роботу «Різдвяний вертеп янголят», вихованку гуртка
«В`язання»  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Уманського  району  Черкаської
області;

3. Гавришко Софію за роботу «Різдвяний вертеп янголят», вихованку гуртка
«В`язання»  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Уманського  району  Черкаської
області;

4. Ягича Вадима за роботу «Мрії збуваються», вихованця гуртка «Орігамі»
Центру дитячої та юнацької творчості Уманського району Черкаської області;



5. Кулібабу  Катерину  за  роботу  «Мрії  збуваються»,  вихованку  гуртка
«Орігамі»  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Уманського  району  Черкаської
області;

6. Присяжнюк Марію за роботу «Колядники», вихованку гуртка «Полімерна
глина» Центру дитячої та юнацької творчості Уманського району Черкаської області;

7. Черниш  Дашу  за  роботу  «Колядники»,  вихованку  гуртка  «Полімерна
глина» Центру дитячої та юнацької творчості Уманського району Черкаської області;

8. Перепелюк Ілону за роботу «Різдвяна ніч», вихованку гуртка «Полімерна
глина» Центру дитячої та юнацької творчості Уманського району Черкаської області;

9. Загоруйко  Світлану  за  роботу  «Різдвяна  ніч»,  вихованку  гуртка
«Полімерна  глина»  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Уманського  району
Черкаської області;

10. Томенко Юлію за роботу «Водограй джерельної води», вихованку студії
«Канзаші»  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Уманського  району  Черкаської
області;

11. Камінську Анастасію за роботу «Півник», вихованку гуртка «Солом`яне
диво» Центру дитячо-юнацької творчості Дніпровського району м.Києва;

12. Пономаренко  Наталію  за  роботу  «Вінок»,  вихованку  зразкового
художнього колективу «Травоплетіння»  Центру технічної  творчості  та  професійної
орієнтації шкільної молоді Дарницького району м.Києва;

13. Миколаєць Вікторію за роботу «Різдвяні пряники», вихованку Зразкової
студії «Фітодизайн» КСРЦТМ «Оберіг»;

14. Тоцького Дмитра за роботу «Бажаю достатку», вихованцю гуртка Творча
майстерня «Дивосвіт» КУ «Комплексний позашкільний навчальний заклад Будинок
дитячої та юнацької творчості» Пологівського району Запорізької області;

15. Августюка Степана за роботу «Криниця мудрості», ученицю Щітецької
СЗШ І-ІІ ступенів Вінницької області;

16. Козоріза Артура та Бадьорко Лілію за роботу «Лялька Соня», вихованців
гуртка  «Кімнатне квітництво» Вінницької обласної станції юних натуралістів;

17. Сироту Альну, Настенко Інну, Потеху Каріну, Сисак Катерину за роботу
«Набір серветок», учениць Осіївської ЗОШ І-ІІІ ст. Бершадського району Вінницької
області;

18. Чубар  Катерину  за  роботу  «Жіночі  прикраси»,  вихованку  гуртка
«Моделювання одягу» ЦДЮТ  «Мрія» м.Кривий Ріг Дніпропетровської області;

19. Чубар  Катерину,  Колінько  Софію  та  Довгу  Вікторію  за  роботу
«Українська  народна  казка  «Колобок»,  вихованок  гуртка  «Моделювання  одягу»
ЦДЮТ  «Мрія» м.Кривий Ріг Дніпропетровської області;

20. Делікатну Владиславу за роботу «Подільські писанки», вихованку гуртка
«Технічний дизайн» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва;

21. Яценко Валерію за роботу «Лялька-Соломія», вихованку гуртка «Етно-
лялька» КПНЗ ЦДЮТ «Гармонія» Дніпропетровської області;

22. Авдєєву Анастасію за роботу «Квіткова композиція»,  вихованку гуртка
«Петриківський розпис» КПНЗ ЦДЮТ «Гармонія» Дніпропетровської області;

23. Теслюк Марію за роботу «Лялька моєї бабусі», виховану гуртка «Народна
іграшка» КПНЗ ЦДЮТ «Гармонія» Дніпропетровської області;

24. Парнюк  Олександру  за  роботу  «Лялька»,  виховану  гуртка  «Народна
іграшка» КПНЗ ЦДЮТ «Гармонія» Дніпропетровської області;

25. Войкову  Анну  за  роботу  «Матуся»,  вихованку  гуртка  «Декоративна
мозайка» КПНЗ ЦДЮТ «Гармонія» Дніпропетровської області;



26. Аляб`єву Дарію за роботу «Оберіг «Щоб у домі все було!», вихованку
гуртка  «Берегиня»  Старомлинівського  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Великоновосілківського району Донецької області;

27. Демчук  Оксану  за  роботу  «Великоднє  дерево»,  вихованку  гуртка
«Народна  творчість»  Старомлинівського  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Великоновосілківського району Донецької області;

28. Харамурзу  Катерину  за  роботу  «Букет  «Україна»,  вихованку  гуртка
«Народна  творчість»  Старомлинівського  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Великоновосілківського району Донецької області;

29. Сенченко  Марину  за  роботу  «Кухонний  сервіз»,  вихованку  гуртка
«Тістопластика» Корюківського Центру дитячої та юнацької творчості Чернігівської
області;

30. Стеблій Марію за роботу «Лялька-мотанка», вихованців гуртка «Чарівна
намистина» Жидачівського центру творчості дітей та молоді Львівської області;

31. Щудлюк  Марію  за  роботу  «Чільце»,  вихованку  гуртка  «Народні
промисли» Бродівського ЦДЮТ Львівської області;

32. Корчинську Тетяну за роботу «Ігрова лялька Марічка», вихованку гуртка
«В`язання та аплікація» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва;

33. Парполіта  Дмитра  за  роботу  «Лялька-мотанка»,  вихованця  гуртка
«Орігамі» Будинку дитячої творчості Шевченківського району м.Києва;

34. Луцик  Вікторію  за  роботу  «Буси  для  вишиванки»,  вихованку  гуртка
«Сучасні дизайнерські вироби» ЦНТТУМ м.Калуш Івано-Франківської області;

35. Чернишкіна  Максима  за  роботу  «Новорічна  зірка»,  вихованця  гуртка
«Лозоплетіння» ЦНТТУМ м.Калуш Івано-Франківської області;

36. Осадчук  Вікторію  за  роботу  «Ми  українці»,  вихованку  гуртка
«Образотворче мистецтво» ЦНТТУМ м.Калуш Івано-Франківської області;

37. Боєчко  Наталію  та  Андрусяк  Аліну  за  роботу  «Лялька-українка»,
вихованки  гуртка  «Художньо-прикладна  творчість  для  дошкільнят»   Івано-
Франківського міського ЦНТТУМ;

38. Черняхівську  Марію  за  роботу  «Пісня  солов’їна»,  вихованку  гуртка
«Флористика» Славутського еколого-натуралістичного центру школярів Хмельницької
області;

39. Сокуренка Ярослава за роботу «Друзі», вихованця Народного художнього
колективу студії образотворчих мистецтв «Журавочка» КПНЗ «МПДЮТ «Горицвіт»
м.Кривий Ріг;

40. Полюхович Анастасію за роботу «Перший сніг»,  вихованку Народного
художнього колективу студії образотворчих мистецтв «Журавочка» КПНЗ «МПДЮТ
«Горицвіт» м.Кривий Ріг;

41. Радченко  Поліну  за  роботу  «Витинанка»,  вихованку  гуртка  «Народна
творчість»  Донського  еколого-натуралістичного  центру  Волноваського  району
Донецької області;

42. Саросек  Юлію  за  роботу  «Оберіг»,  вихованку  гуртка  «Народна
творчість»  Донського  еколого-натуралістичного  центру  Волноваського  району
Донецької області;

43. Зеленовську Софію за роботу «Калинова моя Україна» вихованку гуртка
«Екологічний  дизайн»  Донського  еколого-натуралістичного  центру  Волноваського
району Донецької області;

44. Фролову  Юлію  за  роботу  «Віл  пасеться»,  вихованця  гуртка  «Солоне
тісто»  ПНЗ  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  Енергодарського  району
Запорізької області;



45. Ткаченко Вікторію за  роботи  «Пташка» та  «Мавка»,  вихованку гуртка
«Комп`ютерна графіка» ПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» Енергодарського
району Запорізької області;

46. Сидорко  Тамілу  та  Амєліну  Роксолану  за  роботу  «Креативна  лялька-
мотанка», вихованку гуртка «Орнамент» ПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості»
Енергодарського району Запорізької області;

47. Царенко  Вікторію  за  роботу  «Лялька-мотанка»Дзвіночок»,  вихованку
гуртка  «Образотворче  мистецтво»  ПНЗ  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»
Енергодарського району Запорізької області;

48. Лоханську Ірину, Щетиніну Карину, Мамай Софію та Сидорко Тамілу за
роботу  «Листівки-ялинки»,  вихованок  гуртка  «Орнамент»  ПНЗ «Центр  дитячої  та
юнацької творчості» Енергодарського району Запорізької області;

49. Шеркузиєву  Марі  за  роботу  «Новорічне  зайча»,  вихованку  гуртка
«Природа і фантазія» ЦДЮТ «Сонях» Дніпропетровської області;

50. Когиман Вікторію за роботу «Духмяні господарики», вихованку гуртка
«Сувенір hand made» ЦДЮТ «Сонях» Дніпропетровської області;

51. Перепелицю Кіру за роботу «Хатинка у лісі», вихованку гуртка «Екологи-
народознавці» СЮН м.Рубіжне Луганської області;

52. Клунну  Альбіну  за  роботу  «Ялинка»,  вихованку  гуртка  «Екологи-
народознавці» СЮН м.Рубіжне Луганської області;

53. Куліша  Максима  за  роботу  «З  Новим  роком!»,  вихованця  гуртка
«Екологи-народознавці» СЮН м.Рубіжне Луганської області;

54. Тершак  Анну  за  роботу  «Гуцули»,  вихованку  гуртка  «Палітра»
Мукачівського Будинку школяра Закарпатської області;

55. Молнар  Тамілу  за  роботу  «Святковий  настрій»,  вихованку  гуртка
«Фітодизайн» Виноградівського РЕНЦУМ Закарпатської області;

56. Качур  Олександру  за  роботу  «Новорічна  гірлянда»,  вихованця  гуртка
«Юні друзі природи» Виноградівського РЕНЦУМ Закарпатської області;

57. Іванову  Анастасію  за  роботи  Кожній  слухняній  дитині»  та  «Зеленій,
живи…»,  вихованку  гуртка  «Юні  друзі  природи»  КПНЗ  СЮН  Красноармійського
району Донецької області;

58. Коваленко Марію за роботу «Щасливого нового року», вихованку гуртка
«Юні друзі природи» КПНЗ СЮН Красноармійського району Донецької області;

59. Шуляк Ірину за роботу «Рушник»,  вихованку гуртка «Флористика» КЗ
“Центр дитячої та юнацької творчості №4  Харківської міської ради”;

60. Попова Івана, Нестеренка Андрія, Квеселаву Георгія та Гаспарян Аню за
роботу «Іграшки для казки «Розмова з мудрою совою», вихованців гуртка «Художня
кераміка» КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»;

61. Шило  Анастасію  за  роботу  «Лялька-мотанка  «На  щастя»,  вихованку
гуртка «Фольклорна лялька» Золочівського БДЮТ Харківської області;

62. Парфьонову  Юлію  за  роботу  «Чарівні  рибки»,  вихованку  гуртка
«Виготовлення сувенірів» Золочівського БДЮТ Харківської області;

63. Романенко  Олександру  за  роботу  «Символи  України»,  вихованку
Зразкового художнього колективу «Фантазії  з  бісеру»  Центру дитячої  та  юнацької
творчості «Мрія» м.Кривий Ріг Дніпропетровської області;

64. Клюшеву  Анастасію  за  роботу  «Єдина  родина  —  єдина  Україна»,
вихованку Зразкового художнього колективу «Фантазії  з  бісеру» Центру дитячої та
юнацької творчості «Мрія» м.Кривий Ріг Дніпропетровської області;



65. Терешкову  Вероніку  за  роботу  «Україночка»,  вихованку  Зразкового
художнього  колективу  «Фантазії  з  бісеру»  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості
«Мрія» м.Кривий Ріг Дніпропетровської області;

66. Гопченко  Катерину  за  роботу  «Декоративна  серветниця»,  вихованку
гуртка  «Гончарик»  «Художньо-естетичний  центр  «Арт-Світ»  с.Інженерне
Пологівського району Запорізької області;

67. Закарлюку  Аріну  за  роботу  «Свищик»,  вихованку  гуртка  «Гончарик»
«Художньо-естетичний  центр  «Арт-Світ»  с.Інженерне  Пологівського  району
Запорізької області;

68. Марюху Дарину за роботу «Домовичок»,  вихованку гуртка «Гончарик»
«Художньо-естетичний  центр  «Арт-Світ»  с.Інженерне  Пологівського  району
Запорізької області;

69. Віткову Софію за роботу «Казковий птах», вихованку гуртка «Гончарик»
«Художньо-естетичний  центр  «Арт-Світ»  с.Інженерне  Пологівського  району
Запорізької області;

70. Тоцьку Анастасію за роботу «Декоративна голочниця», вихованку гуртка
«Гончарик»  «Художньо-естетичний  центр  «Арт-Світ»  с.Інженерне  Пологівського
району Запорізької області;

71. Максименко  Марину  за  роботу  «Зацвіла  в  долині  червона  калина»,
вихованку  студії  «Художня  вишивка»  Києво-Святошинського  районного  центру
творчості молоді «Оберіг» м.Боярка Київської області;

72. Цимбаленка  Ростислава  за  роботу  «Свистунці»,  вихованця   майстерні
«Майстер»  Києво-Святошинського  районного  центру  творчості  молоді  «Оберіг»
м.Боярка Київської області;

73. Алдушину Ганну за роботу «Композиція іграшок «На млині», вихованку
гуртка «Берегиня» Києво-Святошинського РЦЕНТУМ м.Боярка Київської області;

74. Семенчук Олександру за роботу «Дерев`яний млин»,  вихованку гуртка
«Берегиня» Києво-Святошинського РЦЕНТУМ м.Боярка Київської області;

75. Кіщак  Ганну  за  роботу  «Господарський  двір»,  вихованку  гуртка
«Берегиня» Києво-Святошинського РЦЕНТУМ м.Боярка Київської області;

76. Козюру Андрія за роботу «Глиняний віз», вихованця гуртка «Берегиня»
Києво-Святошинського РЦЕНТУМ м.Боярка Київської області;

77. Влашин  Марту  за  роботу  «Лісовий  гість»,  вихованку  гуртка
бісероплетіння «Намистинка» Івано-Франківського міського центру науково-технічної
творчості учнівської молоді;

78. Прокопів  Вероніку  за  роботу  «Українська  пташка»,  вихованку  гуртка
бісероплетіння   «Намистинка»  Івано-Франківського  міського  центру  науково-
технічної творчості учнівської молоді;

79. Лісну  Вероніку  за  роботу  «Подарунок  осені»,  вихованку  гуртка
бісероплетіння «Намистинка» Івано-Франківського міського центру науково-технічної
творчості учнівської молоді;

80. Грудзевич Вікторію за  роботу «Баранчик з  квітами»,  вихованку гуртка
бісероплетіння «Намистинка» Івано-Франківського міського центру науково-технічної
творчості учнівської молоді;

81. Гошовську Наталію за роботу «На подвір`ї коло хати», вихованку гуртка
«Малий гончарик» Івано-Франківського міського центру науково-технічної творчості
учнівської молоді;

82. Федорів  Софію  за  роботу  «Баранчика»,  вихованку  гуртка
«Соломоплетіння», ученицю Івано-Франківського НВК «Школа-гімназія №3»;



83. Ткачову Єлизавету за роботу «Другу на згадку», вихованку гуртка «Мала
пластика»  Сватівського  РМЦ  «Слобожанська  духовна  криниця  імені  М.Щепенка»
Луганської області;

84. Фоменко Анастасію за роботу «Набір патріотичних застібок», вихованку
гуртка  «Сувенір»  Сватівського  РМЦ  «Слобожанська  духовна  криниця  імені
М.Щепенка»  Луганської області;

85. Невдачину Ольгу та Сердюк Ангеліну за роботу «12 місяців», вихованку
гуртка «Плетіння з рослин» Охтирського РЦДЮТ Сумської області;

86. Каліновську  Анастасію  за  роботу  «Коза-дереза»,  вихованку  гуртка
«Тістопластика» Конотопської загальноосвітньої санаторної школи-інтернат Сумської
області;

87. Пшенічнікову Лізу за роботу «Дивний птах», вихованку гуртка «Плетіння
з природних матеріалів» Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з
талановитою молоддю; 

88. Чут  Марію  за  роботу  «Різдвяний  вареник»,  вихованку  гуртка
«Гончарство» Охтирського міського центру позашкільної  освіти  — МАН Сумської
області;

89. Звенігородську  Альону  за  роботу  «Баранчик»,  вихованку  НХК  студії
образотворчих мистецтв «Журавочка» КПНЗ «МПДЮТ»  «Горицвіт»  м.Кривий Ріг
Дніпропетровської області;

90. Темченко  Марію  за  роботу  «Коник»,  вихованку  НХК  студії
образотворчих мистецтв «Журавочка» КПНЗ «МПДЮТ»  «Горицвіт»  м.Кривий Ріг
Дніпропетровської області;

91. Чиннову  Марину  за  роботу  «Олень»,  вихованку  НХК  студії
образотворчих мистецтв «Журавочка» КПНЗ «МПДЮТ»  «Горицвіт»  м.Кривий Ріг
Дніпропетровської області;

92. Буханця Богдана за роботу «Індик», вихованця НХК студії образотворчих
мистецтв  «Журавочка»  КПНЗ  «МПДЮТ»   «Горицвіт»  м.Кривий  Ріг
Дніпропетровської області;

93. Гавриш  Анастасію  за  роботу  «Корівка»,   вихованку  НХК  студії
образотворчих мистецтв «Журавочка» КПНЗ «МПДЮТ»  «Горицвіт»  м.Кривий Ріг
Дніпропетровської області;

94. Риженко  Альону  за  роботу  «Півник  голосисте  горличко»,  вихованку
гуртка «Умілі руки» КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості міста Перещепине
Новомосковського району Дніпропетровської області»;

95. Логвиненко  Вероніку  за  роботу  «Родове  дерево  «Відродження
української  родини  в  традиції  предків»,  вихованку  Борівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Фастівського району Київської області;

96. Токар  Дарину  за  роботу  «Лялька-мотанка»,  вихованку  Демидівської
спеціалізованої школи Вишгородського району Київської області;

97. Усатенко Юлію за роботу «Дозвольте заколядувати», вихованку творчого
об’єднання «Флористична майстерня «Адоніс» Дитячого естетико-натуралістичного
центру «Камелія» м.Бровари Київської області;

98. Шнуренка Володимира, Осипенко Каріну та Родак Яну за роботу «Вусата
родина», вихованку гуртка «Гончарик» Богуславського РЦДЮТ Київської області;

99. Луценко  Дарину  за  роботу  «Даринка»,  вихованку  гуртка
«Соломоплетіння» Васильківського РЦДЮТ Київської області;

100. Костенко Анну, Левковець Катерину, Гак Дарину, Калабську Ангеліну та
Бриксу Софію за роботу «Кухонний сервіз «Нехай тобі предивне зерно віри зросте
величним  деревом  до  небес»,  вихованців  Зразкової  студії  петриківського  розпису



«Азалія»  Центру творчості  дітей та  юнацтва «Соняшник» м.Біла Церква Київської
області;

101. Дворник  Ірину  за  роботу  «Макітра  з  варениками»,  вихованку  гуртка
«Бісерне рукоділля» Васильківського РЦДЮТ Київської області;

102. Павленко Катерину за роботу «Лялька-мотанка», вихованку Демидівської
спеціалізованої школи Київської області;

103. Багнюк  Валерію  та  Ханенко  Аліну  за  роботу  «Хвостогриз»  та
«Розумничок»,  вихованців  гуртка  «Образ»  Миколаївського  районного  Будинку
творчості учнів;

104. Копача  Артура  за  роботу  «Гобелен  «Моя  квітуча  Україна»,  вихованця
гуртка «Народна творчість» Центру позашкільної освіти м.Миколаїв;

105. Костяну  Аліну  та  Костяну  Вікторію за  роботу «Іграшковий  ярмарок»,
вихованок гуртка «Художній розпис» Васильківського МЦДЮТ Київської області;

106. Сизоненко  Вікторію  за  роботу  «Щедра  комора»,  вихованку  творчого
об’єднання «Флористична майстерня «Адоніс» Дитячого естетико-натуралістичного
центру «Камелія» м.Бровари Київської області;

107. Коваленко Аліну  за  роботу  «Паняночка»,  вихованку  гуртка  Театр  мод
«Зоряночка» Таращанського ЦДЮТ «Веселка» Київської області;

108. Легезу Катерину за роботу «Птахи», вихованку гуртка «Народна іграшка»
Таращанського ЦДЮТ «Веселка» Київської області;

109. Хоменко  Аліну  за  роботу  «Соняшники»,  вихованку  гуртка
«Петриківський розпис» Таращанського ЦДЮТ «Веселка» Київської області;

110. Чеберка  Максима  за  роботу  «Яворівські  забавки»,  вихованця  гуртка
«Різьблення по дереву» Підволочиського районного Будинку школярів Тернопільської
області;

111. Якименка  Дмитра,  Зайчука  Ростислава,  Жук  Христину, Ковей  Софію,
Гнатишина Романа та Наконечного Віктора за роботу «Різдвяне сяйво»,  вихованців
гуртка «Початкове технічне моделювання» Великобірківського БТШ Тернопільської
області;

112. Тарвсюка  Адама  за  роботу  «Свято  наближається»,  вихованця   КЗ
«Іваничівський БДЮТ» Волинської області.

113. Москаленко  Юлію  за  роботу  «Лялька-Україночка»,  вихованку  студії
«Берегиня» Тальнівського РБДЮТ Черкаської області;

114. Кобаєва Євгена за роботу «Коник-качалка», вихованця гуртка «Природа і
фантазія»  Тальнівського РБДЮТ Черкаської області;

115. Федіну Марію та Федіна Владислава за роботу «Материнський оберіг»,
вихованців ЗОШ І-ІІ ступенів №18 м.Лисичанськ Луганської області;

116. Горбаньову Вікторію за  роботу «Підкова щастя»,  вихованку ЗОШ І-ІІІ
ступенів №4 м.Лисичанськ Луганської області;

117. Моісеєнко Вікторію за  роботу «Гостинна Катерина»,  вихованку гуртка
«Моделювання та дизайн одягу» Старобільського РБТДЮ  Луганської області;

118. Шатохова Олексія за роботу «Янгол надії», вихованця ЗОШ І-ІІІ ступенів
№27 м.Лисичанськ Луганської області;

119. Готопілу  Регіну  за  роботу  «Янгол»,  вихованку  гуртка  «Флористика»
Сторожинецького РЦЕНТУМ Чернівецької області;

120. Буймістрюк Катерину, Гричанюк Ілону та  Гринчук Ангеліну за роботу
«Україною  ялинка  радо  мандрувала»,  вихованок  гуртка  «Народна  творчість»
Кельменецького ДЮЦ Чернівецької області;

121. Бичкову Софію за  роботу «Панас  та  Одарка»,  вихованку гуртка  «Юні
квітникарі-аранжувальники» Великоновосілківської РСЮН Донецької області;



122. Шахзадаєва  Аліхана  за  роботу  «Українська  хата»,  вихованця
Піддубенської ЗОШ І-ІІІ ступенів Великоновосілківського району Донецької області;

123. Корчинську Тетяну за роботу «Ігрова лялька Марічка», вихованку гуртка
«В’зання та аплікація» Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва;

124. Федорук  Тетяну  за  роботу  «Батьківська  криниця»,  вихованку
Суховільського  НВК  «Загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів-дошкільний  навчальний
заклад» Володимирецького району Рівненської області;

125. Авдійчук  Софію  за  роботу  «Вареники  в  кожну  хату  несуть  радість  і
достаток»,  вихованку Смизької  ЗОШ І-ІІІ  ступенів Дубенського району Рівненської
області;

126. Вишинську  Анастасію  за  роботу  «Аромомотанка»,  вихованку  гуртка
«Народні промисли» Млинівського РБТШ Рівненської області;

127. Городянко  Анастасію  за  роботу  «Оберіг»  та  «Сплюшка»  вихованку
гуртка  «В’язаний  дивосвіт»  ПНЗ  «Центра  дитячої  та  юнацької  творчості»
Комсомольської міської ради Полтавської області;

128. Чупіну Марію та Калюжну Карину за роботу «Різдвяна Берегиня роду»,
вихованку Зразкової творчої майстерні «Струмочок» Зіньківського БДЮТ Полтавської
області;

129. Бікур  Катерину  за  роботу  «Святий  Миколай  крокує  Україною»,
вихованку  Красногвардійської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Великобагачанського  району
Полтавської області;

130. Губацьку  Софію,  ученицю  6  класу  ЗОШ  №50  м.Херсон.  Вихованку
гуртка  «Захоплююче  лозоплетіння»  Херсонського  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді.

131. Михальчук Владу, ученицю 4 класу Піддубненської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Великоновосілківської  районної  ради  Донецької  області.  Вихованку  гуртка
«Українська народна іграшка».

132. Дроздовського  Євгенія,  учня  4  класу  Конотопської  загальноосвітньої
санаторної  школи-інтернату  І-ІІ  ступенів  Сумської  області.  Вихованцю  гуртка
«Плетіння з рогозу».

133. Фоменкова Євгена за роботи «Коник» та  «Пташка»,  вихованця гуртка
«Випилюємо з фанери» Котовської міської станції юних техніків Одеської області;

134. Козак  Юлію  за  роботу  «Лисичка  сестричка»,   вихованку  гуртка
«Виготовлення  сувенірів»  Березівського  районного  центру  дитячої  та  юнацької
творчості Одеської області;

135. Вишнякову  Олександру  за  роботу  «Заповіти  доброї  старовини»,
вихованку  гуртка  «Забава»  Теплодарського  міського  будинку  дитячої  та  юнацької
творчості Одеської області;.

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

1. Смілянець  Софію  за  роботу  «Ялинка  -  добробуту»,  вихованку  гуртка
«Лозоплетіння» Центру дитячої та юнацької творчості Уманського району Черкаської
області;

2. Харченко Анну за  роботу «Дівчина-калина»,  вихованку гуртка «Студія
образотворчого мистецтва» Центру дитячої та юнацької творчості Уманського району
Черкаської області;

3. Згірчибабу  Вікторію  за  роботу  «Хай  на  душі  щодень  Великдень»,
вихованку гуртка «Лозоплетіння» Центру дитячої та юнацької творчості Уманського
району Черкаської області;



4. Лапу  Анастасію  за  роботу  «Рушничок»,  вихованку  гуртка  «Креативне
рукоділля» Центру дитячо-юнацької творчості Дніпровського району м.Києва;

5. Христюк  Ганну  за  роботу  «Птах»,  вихованку  гуртка  «М’яка  іграшка»
Центру дитячої та юнацької творчості Дніпровського району м.Києва;

6. Джафарову  Аміну  за  роботу  «Кошик»  вихованку  гуртка  «Солом’яне
диво» Центру дитячо-юнацької творчості Дніпровського району м.Києва;

7. Білодід  Вікторію  за  роботу  «Закохані»,  вихованку  гуртка  Творча
майстерня «Дивосвіт» КУ «Комплексний позашкільний навчальний заклад Будинок
дитячої та юнацької творчості» Пологівського району Запорізької області;

8. Замкову  Ксенію  за  роботу  «Ваза  для  сухих  квітів»,  вихованку  гуртка
«Чарівна  лоза»  Козятинського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Вінницької
області;

9. Стародуб  Тетяну  за  роботу  «Лялька  Коляда»,  вихованку  гуртка
«Берегиня» Районного будинку школярів смт Крижопіль Вінницької області;

10. Лаврентій Вероніку за роботу «Криниця мудрості», ученицю Щітецької
СЗШ І-ІІ ступенів Вінницької області;

11. Степанову  Аліну  та  Коцюбняк  Вікторію  за  роботу  «Новорічний
подарунковий  мішечок»,  вихованок  «Рукоділля»  Липовецького  колегіуму  ім.
В.Липківського Вінницької області;

12. Лафазана  Андрія,  Єрмолаша  Дмитра  та  Ніжніковського  Єдуарда  за
роботу  «Як  козаки  сіль  купували»,  вихованців  КУ  «Комплексний  позашкільний
навчальний  заклад  Будинок  дитячої  та  юнацької  творчості»  Пологівського  району
Запорізької області;

13. Калугу Марію за роботу «Українська бандура», вихованку гуртка «Юні
охоронці природи» Києво-Святошинського РЦЕНТУМ м.Боярка Київської області;

14. Чуровського  Олександра  за  роботу  «Декоративна  таріль»,  вихованця
Криворізької педагогічної гімназії Дніпропетровської області;

15. Ханходжаєва Тимура за роботу «Свіча любові», вихованця Криворізької
загальноосвітньої школи №88 Дніпропетровської області;

16. Травнікову Катерину за роботу «Круп`яночка»,  вихованку Криворізької
педагогічної гімназії Дніпропетровської області;

17. Серегову Катерину  за  роботу  «Голуби»,  вихованку гуртка  «Військово-
патріотичне  виховання»  Городнянського  районного  Центру  дитячої  та  юнацької
творчості Чернігівської області;

18. Балана Олексія за роботу «Чайний сервіз», вихованця гуртка «Еколог»,
учня Деснянської гімназії Козелецької районної ради Чернігівської області;

19. Цурган  Аліну  за  роботу  «Торбинка»,  вихованку  гуртка  «Берегиня»
Центру дитячої та юнацької творчості Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської
області;

20. Тітенка  Владислава  за  роботу  «Замок  «Паланок»,  вихованця  гуртка
«Вітрила  творчості»  Щорського  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Чернігівської області;

21. Курку Максима за роботу «Сувенірна різьблена таріль», вихованця гуртка
«Різьблення по деревині» Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ст. Чернігівської міської ради;

22. Коваленка  Олександра  за  роботу  «Тріщалка»,  вихованця  Творчого
об`єднання «Народна творчість» БДЮТ Згурівського району Київської області;

23. Хмирову Анастасію за роботу «Мотанка «Забава», вихованку Творчого
об`єднання «Мальва» БДЮТ Згурівського району Київської області;

24. Коленчук  Дарину  за  роботу  «Ніч  перед  Різдвом»,  вихованку  гуртка
«Плетіння з верби» ЦЕНТУМ м.Шепетівка Хмельницької області;



25. Блисців  Галину  за  роботу  «Ангел-охоронець»,  вихованку  гуртка
«Художнє в`язання» Сколівського районного БДЮТ Львівської області;

26. Боянівського Назара за  роботу «Яворівські  забавки»,  вихованця гуртка
«Барви  Яворівщини»  ЦДЮТ  смт  Івано-Франкове  Яворівського  району  Львівської
області;

27. Середу  Єммануеллу  за  роботу  «Ангелик»,  вихованку  майстерні
моделювання одягу Кам`янка-Бузького ЦДЮТ Львівської області;

28. Ленишин Анастасію за роботу  «Лялька-мотанка «Чураївна», вихованку
екологічного  гуртка   «Джерельце»  Хородівського  ЦДЮТ  Жидачівського  району
Львівської  області;

29. Райту Василину за  роботу «Підвіска «Вишиваний пташок»,  вихованку
гуртка  «Глиноманія»  Великомостівського  ЦДЮТ  Сокальського  району  Львівської
області;

30. Норичку Христину за роботу «Мудра сова», вихованку гуртка «Людина і
довкілля.  Охорона  тварин»  КЗ «Центр  позашкільної  освіти  м.Самбора»  Львівської
області;

31. Степанюк Ірину за роботу «Коник», ученицю Зимноводівської ЗОШ  №1
Пустомитівського району Львівської області;

32. Герус  Софію  за  роботу  «Дівчина-веселка»,  вихованку  БДЮТ
Франківського району м.Львова;

33. Довгоборця  Богдана  та  Недвигу  Анастасію  за  роботу  «Прикрась
курочку»,  вихованців  гуртка  «Планета  Hand  Made»  Олександрійського  РЦДЮТ
Кіровоградської області;

34. Гой Єлизавету та Гой Анастасію за роботу «Солом`яне диво», вихованку
гуртка  «Аплікація  соломкою»  Новопразького  БДЮТ  Олександрійського  району
Кіровоградської області;

35. Бахмач Анну  за  роботу  «Коник-каталка»,  вихованку  гуртка  «Художнє
різьблення» Олександрійського ЦДЮТ ім. О.Шакала Кіровоградської області;

36. Чекановському  Ярославу  за  роботу  «Супер  козак»,  вихованцю  гуртка
«Майстер» Голованівського БДЮТ Кіровоградської області;

37. Таровик  Вікторію  та  Пономаренко  Анастасію  за  роботу  «Новорічна
казка»,  вихованок  гуртка  «Віночок»  РЦДЮТ  «ЗОРІТ»  м.Новоукраїнка
Кіровоградської області;

38. Плегу  Олександра  за  роботу  «Козачок»,  вихованця  гуртка  «Технічний
дивосвіт» Новомиргородського РЦДЮТ Кіровоградської області;

39. Семещенко Наталію за роботу «Бандурист», вихованку гуртка «Аплікація
соломкою»  Новомиргородського районного РЦДЮТ Кіровоградської області;

40. Шелеста Максима за  роботу «Підставка для ложок»,  вихованця гуртка
«Художня різьба по дереву» Кіровоградського РЦДЮТ при Володимирській ЗОШ І-ІІІ
ступенів;

41. Чмира Андрія, Романюк Аліну та Трощій Єлєну за роботу «Посиденьки»,
вихованців гуртка «Образотворче мистецтво» Школи народних ремесел НЕНЦ;

42. Хуторну Анну  за  роботу «Травниця»,  вихованку Зразково-художнього
колективу «Світлиця» Будинку дитячої творчості Шевченківського району м.Києва;

43. Левка Дениса за роботу «Таріль», вихованця гуртка «Художня обробка
дерева» Косівського РЦДТ Івано-Франківської області;

44. Стемпеня  Олексія  за  роботу  «Ведмідь-музикант»,  вихованця  гуртка
«Різець» Яблунівського ЦДТ Косівського району Івано-Франківської області;



45. Семко  Віру  за  роботу  «Українська  хата  всякою  всячиною  багата»,
вихованку  гуртка  «Соломоплетіння»  Рожнятівського  БДЮТ   Івано-Франківської
області;

46. Онищук  Юлію  за  роботу  «Берегиня»,  вихованку  гуртка  «Захоплююче
лозоплетіння»  Славутський  еколого-натуралістичний  центр  школярів  Хмельницької
області;

47. Четову  Аліну  за  роботу  «Весняний  кошик»,  вихованку  гуртка   по
бісероплетінню «Перлинка» Валноваського РБДЮТ Донецької області;

48. Васильченко Аліну  за  роботу  «Неначе  писанка»,  вихованку  гуртка   з
образотворчого  мистецтва  «Чарівний  олівець»  Валноваського  РБДЮТ  Донецької
області;

49. Ужву  Олександру  за  роботу  «Сніжні  коні»,  вихованку  Народного
художнього колективу студії образотворчих мистецтв «Журавочка» КПНЗ «МПДЮТ
«Горицвіт» м.Кривий Ріг;

50. Проскурню Анастасію за роботу «Дівчинонька-калинонька»,  вихованку
гуртка  «Юні  зоологи»  Донського  еколого-натуралістичного  центру  Волноваського
району Донецької області;

51. Петьовку  Любов  за  роботу  «Лялька-оберіг»,  вихованку  гуртка  «Юні
квітникарі» Хустської РСЮН Закарпатської області;

52. Цугорку  Андріану  за  роботу  «Берегиня  роду»,  вихованку  гуртка
«Фотонатуралісти» Хустської РСЮН Закарпатської області;

53. Донченка  Сергія  за  роботу  «Різдвяне  диво»,  вихованця  Студії
образотворчого  мистецтва  Кременчуцького  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді Полтавської області;

54. Орленко  Світлану  за  роботу  «Лялька-оберіг  «Різдвяна  травниця»,
вихованку Малобудищанської  ЗОШ І-ІІІ  ступенів Зіньківського району Полтавської
області;

55. Шинкаренко  Галину  за  роботу  «Народна  лялька-мотанка»,  вихованку
гуртка  «Фітодизайн  з  основами  художньої  майстерності»  Новосанжарської  РСЮН
Полтавської області;

56. Кисельову Юлію за роботу «Пін Гвін», вихованку гуртка «Студія «Таїс»
ПНЗ  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  Енергодарського  району  Запорізької
області;

57. Карибіну Олену за роботи «Рушничок на щастя на долю» та «Тече річка
біля  млина»,  вихованку  Криворізької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №113
Дніпропетровської області;

58. Ревіну  Ілону  за  роботу  «Лялька-мотанка»,  вихованку  гуртка  «Оберіг»
СЮН м.Рубіжне Луганської області;

59. Михайлову Дар`ю за  роботу «Лялька мотанка з  немовлям»,  вихованку
гуртка «Оберіг» СЮН м.Рубіжне Луганської області;

60. Шпотю  Анастасію  за  роботу  «Набір  лопаток  для  кухні»,  вихованку
гуртка «Виготовлення сувенірів» СЮН м.Рубіжне Луганської області;

61. Куліш Анастасію за роботи «Ялинка» та «Святий Миколай», вихованку
гуртка  «Чарівний  світ  природи»  КПНЗ СЮН Красноармійского  району  Донецької
області;

62. Харченко  Катерину  за  роботу  «Чарівний  горщик»,  вихованку  гуртка
«Валяння вовни» Красноградського РЦДЮТ Харківської області;

63. Каневську  Катерину  за  роботу  «Баба-Яга»,  вихованку  Театру  дітей  та
тварин Фельдман Екопарк Харківської області;



64. Тимофєєву  Софію  за  роботу  «Щаслива  парочка»,  вихованку  гуртка
«Флористика»  КЗ  “Центр  дитячої  та  юнацької  творчості  №4   Харківської  міської
ради”;

65. Лосєву  Віталіну  за  роботу  «Частина  моєї  України  завжди  зі  мною.
Краватка»,  вихованку  гуртка  «Художня  вишивка»  Чугуївського  БДЮТ Харківської
області;

66. Краснокутську Анастасію за  роботу «Квіткова  композиція»,  вихованку
Студії образотворчого мистецтва «Відродження» Харківського РЦДЮТ;

67. Дем`яненко Анну за роботу «Гердан «Маки червоні», вихованку гуртка
«Бісероплетіння» Валківського РБДЮТ Харківської області;

68. Гульванюка  Ярослава  за  роботу  «Тарас  Бульба»,  вихованця  гуртка
«Сувенір»  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  «Мрія»  м.Кривий  Ріг
Дніпропетровської області;

69. Брижак  Віолетту  за  роботу  «Україночка»,  вихованку  Зразкового
художнього  колективу  «Фантазії  з  бісеру»  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості
«Мрія» м.Кривий Ріг Дніпропетровської області;

70. Спиридонова  Михайла  за  роботу «Міцна  родина  — щаслива  дитина»,
вихованку гуртка «Дитячий вернісаж» Центру дитячої та юнацької творчості «Мрія»
м.Кривий Ріг Дніпропетровської області;

71. Гриценко  Юлію  за  роботу  «Лялька-мотанка  «Наречена»,  вихованку
гуртка «Інтер`єрна іграшка» Центру дитячої та юнацької творчості «Мрія» м.Кривий
Ріг Дніпропетровської області;

72. Ситниченко  Надію  за  роботу  «Сумка  з  натуральних  матеріалів»,
вихованку   студії  декоративно-ужиткового  мистецтва  «Намистинка»  Києво-
Святошинського  районного  центру  творчості  молоді  «Оберіг»  м.Боярка  Київської
області;

73. Міненко Катерину за роботу «Дерев`яні дощечки», вихованку Зразкової
студії образотворчого мистецтва «Звичайне диво» Києво-Святошинського районного
центру творчості молоді «Оберіг» м.Боярка Київської області;

74. Громову Дарину за роботу «Лялька-мотанка»,  вихованку гуртка «Друзі
природи» Києво-Святошинського РЦЕНТУМ м.Боярка Київської області;

75. Савчука  Степана  за  роботу  «Олень»,  вихованцю  гуртка
«Соломоплетіння» Івано-Франківського міського центру науково-технічної творчості
учнівської молоді;

76. Уляшкевич Анну-Марію за роботу «Коза-колядниця», вихованку гуртка
«Соломоплетіння», ученицю Івано-Франківського НВК «Школа-гімназія №3»;

77. Андрєєву  Ксенію  за  роботу  «Обкладинка  для  записника»,  вихованку
гуртка  «Театр  ляльок»  Сватівського  РМЦ  «Слобожанська  духовна  криниця  імені
М.Щепенка» Луганської області;

78. Чміленко Дар’ю за роботу «Солом’ні птахи», вихованку гуртка «Квілінг»
Лебединського центру позашкільної освіти Сумської області;

79. Пак Наталію за роботу «Писанкове дерево Сумщини», вихованку гуртка
«Флористичні барви» Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з
талановитою молоддю;

80. Копитіну Валерію за роботу «Лялька оберіг», вихованку гуртка «Народні
умільці»  Сумського  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді;

81. Артеменка  Дениса  за  роботу  «Дивна  зірка  внебі  світила»,  вихованцю
гуртка  «Флористика  та  фітодизайн  інтер’єру»  Глухівського  міського  центру
позашкільної освіти Сумської області;



82. Базіну  Дарину  за  роботу  «Великодній  віночок»,  вихованку  Зразкової
майстерні художньої кераміки Сумського палацу дітей та юнацтва;

83. Пушкарчука  Ярослава  за  роботу  «Лев»,  вихованця  НХК  студії
образотворчих мистецтв «Журавочка» КПНЗ «МПДЮТ»  «Горицвіт»  м.Кривий Ріг
Дніпропетровської області;

84. Ужву  Олександру  за  роботу  «Цар  звірів»,  вихованку  НХК  студії
образотворчих мистецтв «Журавочка» КПНЗ «МПДЮТ»  «Горицвіт»  м.Кривий Ріг
Дніпропетровської області;

85. Кульнєву  Софію  за  роботу  «Кінь-свищик»,   вихованку  НХК  студії
образотворчих мистецтв «Журавочка» КПНЗ «МПДЮТ»  «Горицвіт»  м.Кривий Ріг
Дніпропетровської області;

86. Лембрик Карину за роботу «Моя Україна — червона калина», вихованку
гуртка  народознавства  «Джерельце»  КПНЗ  «Центр  художньо-естетичної  творчості
міста Перещепине Новомосковського району Дніпропетровської області»;

87. Семенець Лілію за роботу «Веселий козлик»,  вихованку гуртка «Умілі
руки»  КПНЗ  «Центр  художньо-естетичної  творчості  міста  Перещепине
Новомосковського району Дніпропетровської області»;

88. Гаврищук Таїсу за роботу «Весела корівка», вихованку гуртка Зразкової
студії декоративного розпису «Цвіт папороті» Сквирського РЦДЮТ Київської області;

89. Кучеряву Анну за роботу «Родинне свято», вихованку Фастівської школи
народної майстерності Київської області;

90. Копач Анну та  Чепурду Діану за  роботу «Вона і  мати,  і  дитя,  Вона і
квітка  і  перлина,  Вона  і  всесвіту  буття,  і  Берегиня  України»,  вихованку  гуртка
Зразкової  творчої  майстерні  «Світ  сувенірів»  Васильківського  МЦДЮТ  Київської
області;

91. Саботяк  Анастасію  за  роботу  «Кольє  «Весняна  ніжність»,  вихованку
гуртка «Бісероплетіння» Ставищенського РЦДЮТ Київської області;

92. Білоус Олену за роботу «Боже, Великий, Єдиний, Нам Україну храни»,
вихованку  Народної  школи  писанкарства  «Дивосвіт»  Васильківського  МЦДЮТ
Київської області;

93. Волощук Маріанну  за  роботу  «Новорічні  янголята»,  вихованку гуртка
«Пластиліновий живопис» Веселинівського Будинку дитячої творчості Миколаївської
області;

94. Коваль  Марію  за  роботу  «Ніч  перед  Різдвом»,  вихованку  гуртка
«Аплікація  з  соломки»  Кривоозерського  Будинку  дитячої  творчості  Миколаївської
області;

95. Богун  Валерію  та  Герулу  Каріну  за  роботу  «Панно  «Барвограй»,
вихованок  гуртка  «Чарівниця»  Баштанського  Будинку  дитячої  творчості
Миколаївської області;

96. Бабіну  Людмилу  та  Давудову  Галіму  за  роботу  «Ляльки  Людмила  та
Галина»,  вихованку  гуртка  «Вишиваночка»  Миколаївського  районного  Будинку
дитячої творчості;

97. Брославич Олександру, Васьків  Вероніку та  Шелегіну Ірину за  роботу
«Шлях жінки в материнстві», вихованок гуртка «Веселка» Миколаївського районного
Будинку дитячої творчості;

98. Барілову  Вікторію  за  роботу  «Бичок  «Круторіг»,  вихованку  гуртка
«Аплікація соломкою» Академії дитячої творчості м.Миколаїв;

99. Гуленко  Крістіну  Вячеславівну  за  роботу  «Петриківський  розпис»,
вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Школи народних ремесел Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;



100. Богачову  Анну  за  роботу  «Паперова  кераміка»,  вихованку  гуртка
«Квілінг» Таращанського ЦДЮТ «Веселка» Київської області;

101. Москалик  Сніжану  та  Балянт  Марію  за  роботу  «Сходження  святого
Різдва  на  вкраїнські  села»,  вихованку  гуртка  «Умілі  руки»  Милівецької  ЗОШ  І-ІІ
ступенів Чортківського району Тернопільської області;

102. Швед  Віру  за  роботу  «Українська  родина»,  вихованку  гуртка
«Моделювання та конструювання одягу» Товстенського БДЮТ Заліщицького району
Тернопільської області;

103. Канош  Валерію  за  роботу  «Українська  лялька»,  вихованці  гуртка
«Декоративно-прикладне  мистецтво»  Києво-Святошинського  районного  Центру
науково-технічної творчості «Шанс»;

104. Бобка Володимира за роботу «Жили-були...», вихованцю гуртка «Чарівна
глина» Новомиколаївського Центру дитячої та юнацької творчості Запорізької області;

105. Чубай  Анну  за  роботу  «Веселі  сніговики»,  вихованку  гуртка
«Паперопластика»  Маневицького  районного  Центру  творчості  дітей  та  юнацтва
Волинської області;

106. Мельника Едіка за роботу «Окаріни — народні інструменти», вихованця
Боровицької ЗОШ І-ІІІ ступенів Чигиринського району Черкаської області;

107. Риб’янцеву  Валерію  за  роботу  «Берегиня  України»,  вихованку  гуртка
«Театр моди» Старобільського РБТДЮ Луганської області;

108. Гапотченко  Анну  за  роботу  «Весільний  оберіг»,  вихованку  гуртка
«Сувеніри» Старобільського РБТДЮ Луганської області;

109. Дубову  Софію  за  роботу  «Оберіг  домашнього  вогнища»,  вихованку
гуртка «Сувеніри» Старобільського РБТДЮ Луганської області;

110. Сколеб’юка Олександра за роботу «Клепало», вихованця гуртка «Різьба
по дереву» Путильського РЦДЮТ Чернівецької області;

111. Петрука Олега за роботу «Деркач», вихованця гуртка «Різьба по дереву»
Путильського РЦДЮТ Чернівецької області;

112. Мудряк  Тетяну  за  роботу  «Новорічний  оберіг»,  вихованку  гуртка
«Природа і фантазія» Новоселицького РБДТ Чернівецької області;

113. Попович Ольгу за роботу «Солом’ний павук», вихованку Чернівецького
МПДЮ;

114. Пилип’юк Василину за  роботу «Великодня  радість»,  вихованку гуртка
«Писанкарство» Вижницького РБДЮТ Чернівецької області;

115. Галашову  Катерину  за  роботу  «Лялька»,  вихованку  гуртка  «Юні
квітникарі-аранжувальники» Великоновосілківської РСЮН Донецької області;

116. Коломойця  Романа  за  роботу  «Веселий  папужка»,  вихованця  гуртка
«Тістопластика» ЦДЮТ Новомиколаївського району Запорізької області;

117. Радчук Юлію за роботу «Україночка», вихованку Рафалівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Володимирецького району Рівнернської області;

118. Озеругу Ірину за роботу «Віночки»,  вихованку Рафалівської  ЗОШ І-ІІІ
ступенів Володимирецького району Рівнернської області;

119. Кощук Тетяну за роботу «Весна», вихованку гуртка «Художня вишивка»
Млинівського РБТШ Рівненської області;

120. Дідківського  Цезаря  за  роботу  «Годівничка»,  вихованця  гуртка
«Образотворче мистецтво» Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва Київської
області;

121. Качур Ольгу за роботу «Полтавчанка»,  вихованку гуртка «Український
сувенір»  Комсомольської  спеціалізованої  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №3  імені
В.О.Нижниченка Полтавської області;



122. Чернову Владу за роботу «Різдвяна ніч», вихованку гуртка «Український
сувенір»  Комсомольської  спеціалізованої  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №3  імені
В.О.Нижниченка Полтавської області;

123. Войцеховську Ольгу  за  роботу «Лялька-мотанка  «Марічка»,  вихованку
гуртка «Іграшки» Полтавського РБДЮТ;

124. Галич Анастасію,  ученицю 9-Б  класу НВК №137 м.Дніпропетровська.
Вихованку  гуртка  «Майстерня  лозоплетіння»  школи  образотворчого  мистецтва
«Суцвіття» КПНЗ «Центр позашкільної роботи №1» Дніпропетровської міської ради.

125. Бринзу  Катерину,  ученицю  9-Б  класу,  НВК  №99  м.Дніпропетровська.
Вихованку  гуртка  «Майстерня  лозоплетіння»  школи  образотворчого  мистецтва
«Суцвіття» КПНЗ «Центр позашкільної роботи №1» Дніпропетровської міської ради.

126. Хомика  Андрія,  учня  9-А  класу,  ЗОШ  №8  м.Нововолинськ,  селище
Жовтневе  Волинської  області.  Вихованця  гуртка  «Лозоплетіння»  Нововолинського
центру дитячої та юнацької творчості Виконавчого комітету Нововолинської міської
ради Волинської області

127. Смолярука Давида, учня 9-а класу, ЗОШ №8 м.Нововолинськ Волинської
області.  Вихованця  гуртка  «Лозоплетіння»  Нововолинського  центру  дитячої  та
юнацької  творчості  Виконавчого комітету Нововолинської  міської  ради  Волинської
області

128. Данка  Владислава,  учня  10-А  класу  Горінчіської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Хустського  району  Закарпатської  області.  Вихованця  гуртка  «Захоплююче
лозоплетіння» Хустської районної станції юних натуралістів Закарпатської області.

129. Бобика  Олександра,  учня  11-А  класу  Горінчіської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Хустського  району  Закарпатської  області.  Вихованця  гуртка  «Захоплююче
лозоплетіння» Хустської районної станції юних натуралістів Закарпатської області.

130. Джигалюк Аліну, ученицю 11 класу, Рівненської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1
імені  Володимира  Короленка.  Вихованку  гуртка  «Захоплююче  лозоплетіння»  КЗ
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради.

131. Чмута  Віталія,  учня  7-Г  класу,  Рівненської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №23.
Вихованця  гуртка  «Захоплююче  лозоплетіння»  КЗ  «Станція  юних  натуралістів»
Рівненської обласної ради.

132. Грома  Олега,  учня  9  класу  Винниківської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Дрогобицького  району  Львівської  області.  Вихованця  гуртка  «Плетіння  з  лози»
Дрогобицького районного ЦЕНТУМ Львівської області.

133. Поточняка  Михайла,  учня  11 класу  Винниківської  ЗОШ І-ІІІ  ступенів
Дрогобицького  району  Львівської  області.  Вихованця  гуртка  «Плетіння  з  лози»
Дрогобицького районного ЦЕНТУМ Львівської області.

134. Луканюка  Василя,  студента  І  курсу  Чернівецького  училища  мистецтв
ім.Сидора Воробкевича. Вихованця гуртка «Лозоплетіння» Сторожинецької ЗОШ І-ІІІ
ступенів №1 Чернівецької області.

135. Мітріка Антона, учня 10 класу Сторожинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1
Чернівецької  області.  Вихованця гуртка «Лозоплетіння» Сторожинецької  ЗОШ І-ІІІ
ступенів №1 Чернівецької області.

136. Процюк  Юлію,  ученицю  11  класу  Боярської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №1.
Вихованцу  гуртка  «Бісеринка»  Києво-Святошинського  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді.

137. Петриченко Інну, ученицю 9  класу  Боярської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №1.
Вихованку  гуртка  «Бісеринка»  Києво-Святошинського  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді.



138. Мхітерян Анастасію, ученицю 9 класу Боярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1.
Вихованку  гуртка  «Бісеринка»  Києво-Святошинського  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді.

139. Гуцало Оксану, ученицю 10-А класу Житомирської міської гуманітарної
гімназії №23. Вихованку гуртка «Захоплююче лозоплетіння» ЖОЦЕНТУМ.

140. Зінченко  Вероніку,  ученицю  8-А  класу  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №22
м.Житомир. Вихованку гуртка «Захоплююче лозоплетіння» ЖОЦЕНТУМ.

141. Ломея  Миколу,  учня  6-А  класу  ЗОШ  №17  м.Івано-Франківська.
Вихованця гуртка «Плетення з паперової лози» Міської дитячої екологічної станції
м.Івано-Франківська.

142. Гуменяк  Тетяну,  ученицю  5-А  класу  ЗОШ  №17  м.Івано-Франківська.
Вихованку гуртка «Плетення з паперової лози» Міської дитячої екологічної станції
м.Івано-Франківська.

143. Смірнова  Віктора,  учня  9-Б  класу  Переяслав-Хмельницької  гімназії
Київської області.  Вихованця Дитячої художньої школи м.Переяслав-Хмельницький
Київської області.

144. Коленчук  Дарину,  ученицю  8-А  класу  Шепетівського  НВК  №2
Хмельницької  області.  Вихованку  гуртка  «Плетення  з  верби»  Шепетівського
ЦЕНТУМ Хмельницької області.

145. Криворчук  Олену,  ученицю  7-А  класу  Шепетівської  ЗОШ  №4
Хмельницької  області.  Вихованку  гуртка  «Плетення  з  верби»  Шепетівського
ЦЕНТУМ Хмельницької області.

146. Лунгу Роксолану, ученицю 10 класу Піддубненської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Великоновосілківської  районної  ради  Донецької  області.  Вихованку  гуртка
«Українська народна іграшка».

147. Щепіхіну Ольгу, ученицю 10 класу Піддубненської  ЗОШ І-ІІІ  ступенів
Великоновосілківської  районної  ради  Донецької  області.  Вихованку  гуртка
«Українська народна іграшка».

148. Шевченко  Софію,  ученицю  7  класу  ЗОШ  №32  м.Херсон.  Вихованку
гуртка  «Захоплююче  лозоплетіння»  Херсонського  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді.

149. Замкову Ксенію, ученицю 10 класу Козятинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4
Вінницької області. Вихованку гуртка «Чарівна лоза» Козятинського центру дитячої та
юнацької творчості Вінницької області.

150. Швець Катерину, ученицю 11 класу Козятинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4
Вінницької області. Вихованку гуртка «Чарівна лоза» Козятинського центру дитячої та
юнацької творчості Вінницької області.

151. Гой Анастасію, ученицю 8 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 смт. Нова Прага
Кіровоградської  області.  Вихованку  гуртка  «Вироби  з  соломи»  КЗ  «Новопразький
будинок дитячої та юнацької творчості».

152. Стародумову  Марину  за  роботу  «Янгол»,  вихованку  гуртка
«Соломоплетіння» Овідіопольського будинку дитячої та юнацької творчості Одеської
області;

153. Чорну  Анастасію  за  роботу  «Ялинка»,  вихованку  гуртка
«Соломоплетіння» Овідіопольського будинку дитячої та юнацької творчості Одеської
області;

154. Сахарчука  Станіслава  за  роботу  «Українська  іграшка  «Диркач»,
вихованця Базар’нської ЗОШ І-ІІІ ступенів Татарбунарського району Одеської області.

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



1. Коренчук  Олену  Петрівну,  керівника  Творчого  об`єднання  «Мальва»
БДЮТ Згурівського району Київської області;

2. Філоненко  Тетяну  за  роботу  «Подарункова  тареля»,  керівника  гуртка
«Чарівний олівець» Валноваського РБДЮТ Донецької області;

3. Пораду Наталію Володимирівну за роботу «Черепаха», майстра кераміста
Художньо-естетичного  центру  «Арт-Світ»  с.  Інженерне  Пологівського  району
Запорізької області;

4.  Курилець  Альону  Олександрівну  за  роботу  «Декоративна  сільничка»,
викладача  Художньо-естетичного  центру  «Арт-Світ»  с.Інженерне  Пологівського
району Запорізької області;

5. Кравчука Івана Андрійовича, директора Мигівського НВК Вижницького
району Чернівецької області;

6. Чернявську Людмилу Олександрівну, керівника гуртка «Чарівна глина»
Новомиколаївського Центру дитячої та юнацької творчості Запорізької області; 

7. Донченко  Ольгу  Олександрівну,  керівника  Студії  образотворчого
мистецтва  Кременчуцького  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Полтавської області;

8. Данілову  Ольгу  Миколаївну,  керівника  гуртка  «Берегиня»  Києво-
Святошинського РЦЕНТУМ м.Боярка Київської області; 

9. Урманець  Ольгу  Дмитрівну,  керівника  гуртка  «Початкове  технічне
моделювання» Великобірківського БТШ Тернопільської області.

4.  Надати  подяку  НЕНЦ  переможцям  Всеукраїнської  виставки-конкурсу
«Український сувенір» за високий рівень виконання творчих робіт:

1. Маринич  Оксані  за  роботу  «Тече  вода  з  під  явора»,  вихованці  гуртка
«Бісероплетіння» Центру дитячо-юнацької творчості Дніпровського району м.Києва;

2. Гнатову Павлу за  роботу «Птах щастя»,  учню СШ №127 Дарницького
району м.Києва;

3. Растрості  Глорії  за  роботу  «Пташка-зозуля»,  вихованці  гуртка
«Креативне рукоділля» Центру технічної творчості та професійної орієнтації шкільної
молоді Дарницького району м.Києва;

4. Юхновській  Катерині  за  роботу  «Борітеся  —  поборете!»,  вихованці
Зразкової студії «Фітодизайн» КСРЦТМ «Оберіг»;

5. Петрику Владиславу за роботу «Півник», вихованцю Парищанської ЗОШ
І-ІІІ ст. Надвірнянського району  Івано-Франківської області;

6. Рожковій Іванні за роботу «Моя квітуча Україна», ученицю Гутівського
НВК Богородчанського району  Івано-Франківської області;

7. Огородник  Ользі  за  роботу  «Коник»,  вихованці  гуртка  «Захоплююче
лозоплетіння» Славутського еколого-натуралістичного центру школярів Хмельницької
області;

8. Приймаку  Ростиславу  за  роботу  «Олень»,  вихованцю  гуртка
«Захоплююче лозоплетіння» Славутського еколого-натуралістичного центру школярів
Хмельницької області;

9. Бринзей Юліані за роботу «Дід Мороз і Снігуронька», вихованці гуртка
«Юні квітникарі» Хустської РСЮН Закарпатської області;

10. Рошинець Анастасії  за  роботу «Різдвяні  дзвіночки»,  вихованці   гуртка
«Юні друзі природи» Хустської РСЮН Закарпатської області;

11. Малюті Вікторії за роботу «Будиночок для пташок», вихованцю гуртка
«Юні орнітологи» Хустської РСЮН Закарпатської області;



12. Варваринцю Івану  за  роботу  «Різдвяний  помічник  Санти»,  вихованцю
гуртка «Юні друзі природи» Хустської РСЮН Закарпатської області;

13. Михайлик  Нікі  за  роботу  «Янголятко»,  вихованці  гуртка  «Художній
творчий розвиток дітей» ПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» Енергодарського
району Запорізької області;

14. Хмілевській Дар`ї  за роботу «Коник»,  вихованці гуртка «Образотворче
мистецтво»  ПНЗ  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  Енергодарського  району
Запорізької області;

15. Бевз  Дар`ї  за  роботу  «Любомира»,  вихованці  гуртка  «Образотворче
мистецтво»  ПНЗ  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  Енергодарського  району
Запорізької області;

16. Роману Василю за роботу «Український натюрморт», вихованцю гуртка
«Писанкарство» Іршавської районної станції юних техніків Закарпатської області;

17. Бабич Наталії за роботу «Україна – єдина країна», вихованці гуртка «Юні
валеологи» Тячівської РЕНЦ Закарпатської області;

18. Талабірі Івану за роботу «Новорічні дзвоники», вихованцю гуртка «Юні
овочівники» Виноградівського РЕНЦУМ Закарпатської області;

19. Рацин  Софії  за  роботу  «Пролітають  біленькі  сніжинки  і  сріблясто  на
сонці  летять»,  вихованці  гуртка  «Юні  друзі  природи»  Виноградівського  РЕНЦУМ
Закарпатської області;

20. Копак  Іванні  за  роботу  «А  та  курка  чебатурка  по  садочку  ходить»,
вихованці гуртка «Художня аплікація» Івано-Франківського міського центру науково-
технічної творчості учнівської молоді;

21. Строгановій  Надії  за  роботу  «Заєць  Остап»,  вихованку  гуртка
народознавства  «Джерельце»  КПНЗ  «Центр  художньо-естетичної  творчості  міста
Перещепине Новомосковського району Дніпропетровської області»;

22. Наталочкіній  Юлії  за  роботу  «Соняшники»,  вихованці  творчого
об’єднання «Фантазія» Баштанського БДЮТ Миколаївської області;

23. Вихованцям  гуртка  «Технічний  дизайн»  Збаразької  районної  станції
юних  натуралістів  Тернопільської  області  за  роботу  «Шопка»,  керівник  гуртка
Мазурик Андрій Романович;

24. Боброву Володимиру за  роботу «Лялька-мотанка»,  вихованцю СЗШ№1
м.Могилів-Подільський Вінницької області;

25. Іваньковій  Даші  за  роботу  «Українські  мотиви»,  вихованці  гуртка
«Декоративно-прикладне  мистецтво»  Києво-Святошинського  районного  Центру
науково-технічної творчості «Шанс»;

26. Мазуровій  Жені  за  роботу  «Кольє  «Маки»,   вихованці  гуртка
«Декоративно-прикладне  мистецтво»  Києво-Святошинського  районного  Центру
науково-технічної творчості «Шанс»;

27. Самчук  Анні  за  роботу  «Сніговичок»,  вихованці  Луцького  НВК  №22
Волинської області;

28. Кривошиї  Кірі  за  роботу  «Пташка  щастя»,  вихованці  Чорнобаївського
РЦДЮТ Черкаської області;

29. Ігнатенку  Віктору  за  роботу  «Козлик»,  вихованцю  Чорнобаївського
РЦДЮТ Черкаської області;

30. Дубовій  Софії  за  серію  робіт  з  солоного  тіста  «Теремок»,  вихованці
гуртка «Сувеніри» Старобільського РБТДЮ Луганської області;

31. Віннику Іллі за роботу «Сімейний оберіг», «Козак Голота» та «Солоха»
вихованцю  гуртка  «Чарівна  майстерня»  Сєвєродонецького  МЦЕНТУМ  Луганської
області;



32. Пєтухову Дмитру  за  роботу «Три  козаки»,  вихованцю гуртка  «Солоне
тісто» Лисичанського міського центру позашкільної роботи зі школярами та молоддю
Луганської області;

33. Вихованцям  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн»  Сєвєродонецького
МЦЕНТУМ Луганської області за роботу «Новорічна прикраса з України»;

34. Кошелківській Лідії за роботу «Зимова їдальня», вихованці Піддубенської
ЗОШ І-ІІІ ступенів Великоновосілківського району Донецької області;

35. Абрашкіній  Софії  за  роботу  «Українське  село»,  вихованці  гуртка
«Тістопластика» ЦДЮТ Новомиколаївського району Запорізької області;

36. Ваннік  Устинії  за  роботу  «Святковий  календар»,  вихованці  гуртка
«Захоплююче  лозоплетіння»  КЗ  «Станція  юних натуралістів»  Рівненської  обласної
ради;

37. Черняк Любаві за роботу «Солом’яний бичок», вихованці гуртка «Диво-
квіти» Будинку дітей та молоді Дубенської міської ради Рівнернської області;

38. Данильчук  Каті  за  роботу  «Літні  трелі»,  вихованці  гуртка  «Вишивка»
Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва Київської області;

39. Чорній  Анні  за  роботу  «Новорічна  композиція»,  вихованці  гуртка
«Соломоплетіння» Овідіопольського будинку дитячої та юнацької творчості Одеської
області;

40. Криницькому  Валентину   за  роботу  «Українська  іграшка  «Стукало»,
вихованцю  Базар’нської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Татарбунарського  району  Одеської
області;

41. Піштіган Марії за роботу «Український сувенір», вихованці Адамівської
ЗОШ І-ІІ ступенів Білгород-Дністровського району Одеської області;

42. Шахайді Данилу за роботу «Спритний лижник», вихованцю Єреміївської
ЗОШ І-ІІІ ступенів Роздільнянського району Одеської області.

 
5. Нагородити грамотою НЕНЦ за високий рівень виконання творчих робіт

Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір» такі колективи:
1. Гурток «Художня вишивка» КЗ «Вінницького районного Будинку дитячої

та  юнацької  творчості»  Вінницької  області  за  роботу  «Щедра  господа»,  керівник
гуртка Остапенко Світлана Миколаївна;

2. Гурток  «Юні  рослинники»  КЗ  «Чернігівська  обласна  станція  юних
натуралістів»  за  роботу  «Вічний  календар»,  керівник  гуртка  Горбатенко  Наталія
Василівна;

3. Гурток  «Народна  творчісь»  за  роботу  «Лялька-оберіг»,  ЦЕНТУМ
м.Шепетівка Хмельницької області;

4. Гурток «Умілі  руки» Войнилівського ЦДЮТ Калуського району Івано-
Франківської області за роботу «Намисто», керівник гуртка Кузь Ольга Юліанівна;

5. Гурток  «Народні  умільці»  Войнилівського  ЦДЮТ  Калуського  району
Івано-Франківської області  за роботу «Декоративний кошик»,  керівник гуртка Кузь
Ольга Юліанівна;

6. Гурток  «Екологи-народознавці»  СЮН м.Рубіжне  Луганської  області  за
роботу «Народ скаже – як зав`яже», керівник гуртка Павлова Юлія Вікторівна;

7. Гурток  «Аплікація  соломкою»  Ужгородського  РЦДТ  Закарпатської
області  за  роботу «Жили-були дід  і  баба»,  керівник гуртка  Гаврилешко Ярослава
Іванівна;

8. Гурток «Рукоділля» Іршавської  РСЮТ Закарпатської  області  за  роботу
«Рожаниця», керівник гуртка Ажипа Наталія Йосипівна;



9. Гурток  «Чарівна  намистинка»  Мигівського  НВК  Вижницького  району
Чернівецької області за роботу «Україна», керівник гуртка Федорчак М.В.

10. Гурток  «Основи  кімнатного квітникарства»  Тернопільського обласного
ЦЕНТУМ за роботу «З Новим роком», керівник гуртка Шум’як Наталія Романівна;

11. Колектив  учнів  2  класу  Піддубенської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Великоновосілківського  району  Донецької  області  за  роботу  «Сонячний  кінь»,
керівник гуртка Коряк Ірина Вікторівна;

12. Студія  «Чарівниця»  Здолбунівського  РЦТДЮ  Рівненської  області  за
роботу «Різдвяний передзвін», керівник гуртка Минько Ірина Володимирівна;

13. Гурток  «Імпульс»  Костопільського  Будинку  школярів  та  юнацтва
Рівненської  області  за  роботу  «Брязкальце»,  керівник  гуртка  Дітлашок  Зінаїда
Антонівна;

14. Гурток «Житечко» Миргородської РСЮН Полтавської області за роботу
«Оберіг», керівник гуртка Денисова Світлана Василівна;

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. Центр  технічної  творчості  та  професійної  орієнтації  шкільної  молоді
Дарницького району м.Києва; 

2. Вінницьку обласну Станцію юних натуралістів;
3. Центр  дитячо-юнацької  творчості  творчості  «Гармонія»  м.Кривий  Ріг

Дніпропетровської області;
4. Старомлинівський  Центр  дитячої  та  юнацької  творчості

Великоновосілківського району Донецької області;
5. КЗ «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»;
6. Львівський обласний Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської

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

молоді;
8. Івано-Франківський  міський  Центр  науково-технічної  творчості

учнівської молоді;
9. Івано-Франківський НВК «Школа-гімназія №3»;
10. Волноваський  районний  Будинок  дитячої  та  юнацької  творчості

Донецької області;
11. Закарпатський  обласний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської

молоді;
12. Виноградівський  районний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської

молоді;
13. КПНЗ «Районна станція юних натуралістів» Красноармійської районної

ради  Донецької області;
14. КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»
15. Центр  дитячої  та  юнацької  творчості  «Мрія»  м.Кривий  Ріг

Дніпропетровської області;
16. Художньо-естетичний  центр  «Арт-Світ»  с.Інженерне  Пологівського

району Запорізької області;
17. Києво-Святошинський  районний  Центр  творчості  молоді  «Оберіг»

м.Боярка Київської області;
18. Києво-Святошинський РЦЕНТУМ м.Боярка Київської області; 



19. Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою
молоддю;

20. КПНЗ «МПДЮТ»  «Горицвіт» м.Кривий Ріг Дніпропетровської області;
21. Комунальний заклад Київської обласної ради «Центр творчості дітей та

юнацтва Київщини» м.Біла Церква;
22. Миколаївський  обласний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської

молоді;
23. Тернопільський  обласний  Центр  еколого-натуралістичної  творчості

учнівської молоді;
24. Сєвєродонецький  міський  Центр  еколого-натуралістичної  творчості

учнівської молоді Луганської області
25. КЗ  Чернівецький  обласний  Центр  еколого-натуралістичної  творчості

учнівської молоді;
26. Комунальний заклад «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної

ради;
27. Полтавський  обласний  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської

молоді;
28. Кіровоградський  обласний  Центр  еколого-натуралістичної  творчості

учнівської молоді;
29. Одеський  обласний  гуманітарний  центр  позашкільної  освіти  та

виховання.

7. Нагородити грамотою НЕНЦ роботи переможців Всеукраїнської 
виставки-конкурсу «Український сувенір» в номінації «Подарунок воїну АТО»:

1. Ткачову Олександру  за  роботу  «Янгол»,  вихованку  гуртка  «Кольорова
намистинка» КПНЗ ЦДЮТ «Гармонія» м.Кривий ріг Дніпропетровської області;

2. Теслюк Поліну за роботу «Лялька», вихованця гуртка «Народна іграшка»
КПНЗ ЦДЮТ «Гармонія» м.Кривий ріг Дніпропетровської області;

3. Теслюк Дар`ю за роботу «Лялька», вихованку гуртка «Народна іграшка»
КПНЗ ЦДЮТ «Гармонія» м.Кривий ріг Дніпропетровської області;

4.  Макогона  Родіона  за  роботу  «Сімейний  органайзер»,  вихованця
Криворізького науково-технічного ліцею №81 Дніпропетровської області;

5.  Джалілову Аліну за роботу «Підкова на щастя», вихованку гуртка «Атр
кристал» КПНЗ ЦДЮТ «Дружба» м.Кривий ріг Дніпропетровської області;

6.  Скрипку  Юлію  за  роботу  «Заяць-українець»,  вихованку  гуртка
«Фітодизайн» КПНЗ ЦДЮТ «Дружба» м.Кривий ріг Дніпропетровської області;

7. Партигіну  Анастасію  за  роботу  «Різдвяний  янгол»,  вихованку  гуртка
«Майстерня  іграшок»  КПНЗ  ЦДЮТ  «Дружба»  м.Кривий  ріг  Дніпропетровської
області;

8.  Спурзу  Андріану  за  роботу  «Коник-мотанка»,  вихованку  гуртка
«Технічне моделювання» Турківського БДЮТ Львівської області;

9.  Купровську Діану за роботу «Декоративна хатинка», вихованця гуртка
«Іконопис» Городоцької районної Малої академії мистецтв ім. П.Андрусіва Львівської
області;

10.  Царевич Вікторію за роботу «Сокіл-вісник», вихованку гуртка «Народна
іграшка» Новороздільського БДЮТ Львівської області;

11.  Косаренко Юлію за роботу «Українська забавлянка», вихованку гуртка
«Художня вишивка» Стрийського районного БДЮТ Львівської області;

12.  Кручай Анну за роботу «Лялька Анничка», вихованку гуртка «Лялькарі»
Будинку учнівської творчості м.Трускавця Львівської області;



13.  Ковальчука  Владислава  за  роботу  «Українські  вечорниці»,  вихованця
гуртка  «Умілі  руки»  Бобузького  ЦДЮТ  Голованівського  району  Кіровоградської
області;

14.  Скворцову Олександру за роботу «О Богородице, покровом нам Україну
бережи», вихованку гуртка «Художня вишивка» та вихованців гуртка МПО «Тарпан»
ЦДЮТ Олександрійського району Кіровоградської області;

15. Вишинського Антона за роботу «Оберіг», вихованця гуртка «Фантазія»
Будинку дитячої творчості Шевченківського району м.Києва;;

16.  Глушак  Андріану  за  роботу  «Лялька-мотанка»,  вихованку  гуртка
«Народна творчість» Богородчанського РБДЮТ Івано-Франківської  області;

17.  Сікору Анастасію за роботу «Оберіг мого дитинства», вихованку гуртка
«Початкове  технічне  моделювання»  Богородчанського  БДЮТ  Івано-Франківської
області;

18.  Ступарик  Тетяну  за  роботу  «Український  сувенір»,  вихованку  гуртка
«Юні друзі природи» Снятинської РСЮН Івано-Франківської  області;

19.  Васінкевич Марію за роботу «Журавлик», вихованку гуртка «Художня
вишивка»  Войнилівського  ЦДЮТ  Калуської  районної  ради  Івано-Франківської
області;

20.  Данилюк Мар`яну за роботу «Лялька-мотанка», вихованку гуртка Юні
друзі природи» Надвірнянського РЕНЦ Івано-Франківської  області;

21.  Головату  Вікторію  за  роботу  «Лялька-оберіг»,  вихованку  гуртка
«Майстер та майстриня» Тлумацького БДЮТ Івано-Франківської  області;

22.  Павлів  Олександру  за  роботу  «Україна  в  цвіту»,  вихованку  гуртка
«Плетіння на спицях і гачком» ЦХТДЮМ м.Калуш Івано-Франківської  області;

23.  Марінова  Іллю  за  роботу  «Карпатський  дивосвіт»,  вихованця  гуртка
«Природа нашого краю» Городенківської РСЮН Івано-Франківської  області;

24.  Луцак Анну за роботу «Лялька-мотанка», вихованку гуртка «Рослини —
символи України» Богородчанського БДЮТ Івано-Франківської  області;

25.  Лазаренка Юрія за роботу «Оберіг на щастя», учня Потічківського НВК
(ЗОШ І-ІІ ступенів-садок) Снятинського району Івано-Франківської  області;

26.  Суховій Ангеліну за роботу «Різдвяні ангели», вихованку гуртка «Юні
лісівники» Городенківської РСЮН Івано-Франківської області;

27.  Притуляк  Анастасію  за  роботу  «Капелюшки»,  вихованку  гуртка
«Бісероплетіння»  Отинійської  художньо-ремісничої  школи  Коломийського  району
Івано-Франківської області;

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

29.  Семенко Віру за роботу «Боже, великий,єдиний, нам Україну храни!»,
вихованку  гуртка  «Соломоплетіння»  Рожнятівського  БДЮТ  Івано-Франківської
області;

30.  Шкромиду  Ростислава  за  роботу  «Берегиня  роду»,  вихованця  куртка
«Рослини — символи України» Богородчанського БДЮТ Івано-Франківської  області;

31.  Шусту Віктора за роботу «Ісусик в яслях», вихованця гуртка «Юні друзі
природи» Хустської РСЮН Закарпатської області;

32.  Євдокімову  Вікторію  за  роботу  «Закарпатські  різдвяні  сувеніри»,
вихованку  гуртка  «Захоплююче  лозоплетіння»  Хустської  РСЮН  Закарпатської
області;

33. Баран  Вікторію  за  роботу  «Хатка  Діда  Мороза»,  вихованку  гуртка
«Фітодизайн» Хустської РСЮН Закарпатської області;



34. Шагдатову  Ольгу  за  роботу  «Напій  український»,  вихованку  гуртка
«М`яка іграшка» ПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» Енергодарського району
Запорізької області;

35. Непшу Анастасію за роботи «Героям України» та «Первоцвіт», вихованку
Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №113 Дніпропетровської області;

36. Єгорову  Анастасію  за  роботу  «Дзвіночок»,  вихованку  гуртка  «Юні
туристи-краєзнавці» ЦТКЕУМ «Мандрівник» Дніпропетровської області;

37. Отришко Вероніку за роботу «Скарбничка петриківки», вихованки гуртка
«Фолькльорно-етнографічне  краєзнавство  з  елементами  декоративно-вжиткового
мистецтва» ЦТКЕУМ «Мандрівник»  Дніпропетровської області;

38. Данелію  Діану  за  роботи  «Сувенірна  таріль»  та  «Святкове  настінне
панно», вихованку гуртка «Народна творчість» СЮН м.Рубіжне Луганської області;

39. Панасюка  Івана  за  роботу  «Мотря  і  Панас»,  вихованця  «ПТМ»
Хустського ЦНТТУМ Закарпатської області;

40. Юферева  Андрія  за  роботу  «Кінь»,  вихованця  гуртка  «Український
сувенір» Богодухівського ЦДЮТ Харківської області;

41. Азарову  Аліну  за  роботу  «Пташка»,  вихованку  гуртка  «Українська
народна іграшка» Валківського РБДЮТ Харківської області;

42. Курач Маргариту за  роботу «Україна понад усе!»,  вихованці  Зразкової
студії образотворчого мистецтва «Звичайне диво» Києво-Святошинського районного
центру творчості молоді «Оберіг» м.Боярка Київської області;

43.  Цимбаленка  Ростислава  за  роботи  «Де  коза  ходить»,  вихованцю
майстерні  «Майстер»  Києво-Святошинського  районного  центру  творчості  молоді
«Оберіг» м.Боярка Київської області;

44.  Гапон Евеліну за роботи «Український сувенір», вихованку студії «Світ
майстрів»  Києво-Святошинського  районного  центру  творчості  молоді  «Оберіг»
м.Боярка Київської області;

45.  Мороз Анастасію за роботу «Рамочка для фотографії», вихованку гуртка
«Тістопластика»  Сватівського  РМЦ  «Слобожанська  духовна  криниця  імені
М.Щепенка» Луганської області;

46.  Гурток  «Лідер»  Сватівського  РМЦ  «Слобожанська  духовна  криниця
імені  М.Щепенка» Луганської  області  за  роботу «На щастя — на долю»,  керівник
гуртка Павленко Наталія Олексіївна;

47.  Садикову Діану за роботи «Кольори моєї Батьківщини» та  «Я люблю
Україну»,  вихованку  гуртка   «Майстерня  Саморобника»  та  гуртка  «Народної
творчості»  Сватівського  РМЦ  «Слобожанська  духовна  криниця  імені  М.Щепенка»
Луганської області;

48.  Трущенко Дашу за роботу «Ходить янгол посипа...»,  вихованці гуртка
«Валяння  із  шерсті»  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  м.Южноукраїнськ
Миколаївської області;

49.  Титанюка  Максима,  Мельника  Іллю,  Мак  Злату,  Шишкову  Поліну,
Мазура  Сергія,  Петручека  Дениса,  Плющ  Анастасію,  Торгунову  Марію  та
Лагодзінського  Владислава,  вихованців  ДНЗ  комбінованого  типу  (ясла-садок)  №9
«Барвистий віночок» м.Кам’янець-Подільський Хмельницької області;

50.  Скарлош  Арміне  за  роботу  «Ангелик»,  вихованці  гуртка  «Юні
рослинники»  Тернопільського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді;

51.  Четербока Володимира за роботу «Скринька «Різдвяна казка», вихованці
гуртка  «Юні  друзі  природи»  Тернопільського  обласного  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді;



52.  Бобка Володимира за роботи «Ангеле Божий, Україну збережи», «Як у
нас  на  Україні...»,  «Ой  люлі-люлі...»,  вихованцю  гуртка  «Чарівна  глина»
Новомиколаївського Центру дитячої та юнацької творчості Запорізької області; 

53.  Шевчик  Марину  за  роботу  «Сніговик»,  вихованку  гуртка  «Іграшкова
майстерня» Камінь-Каширського РБДЮТ Волинської області;

54.  Бойко Світлану за  роботу «Домовичок»,  вихованці  НВК  «Колківська
ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей» Маневицького району Волинської області;

55.  Хмілевську  Тетяну  за  роботу  «Новорічний  танок»,  вихованку  гуртка
«Народна  творчість»  Ківерцівського  еколого-натуралістичного  центру  Волинської
області;

56.  Лущик  Марію  за  роботу  «Новорічна  іграшка»,  вихованці  гуртка
«Фітодизайн» БДЮТ м.Берестечко Горохівського району Волинської області;

57.  Корецького Євгена за роботу «Співоча пташка», вихованцю Тальнівської
РСЮТ Черкаської області;

58.  Дирду  Івана  та  Скрикуляк  Ганну  за  роботу  «Козацька  родина»,
вихованців гуртка «Іграшка-сувенір» Новоселицького РБДТ Чернівецької області;

59.   Олієвську  Дану  за  роботу  «Миру  тобі  Україно!»,  вихованці
Подвір’ївської ЗОШ Кельменецького району Чернівецької області;

60.  Ількову О. за роботу «Миколаївська церква», вихованку Чернівецького
МПДЮ;

61. Мосунову  Катерину  за  роботу  «Пташка  щастя»,  вихованці  гуртка
«Флористика» Сторожинецького РЦЕНТУМ  Чернівецької області;

62. Войтовича Віктора за роботу «Свищик», вихованцю гуртка «Початкове
технічне моделювання» КПНЗ «Рафалівський центр дитячої та юнацької творчості»
Володимирецького району Рівнернської області; 

63. Савченко  Ангеліну  за  роботу  «Ангел»,  вихованку  Зразкової  творчої
майстерні «Струмочок» Зіньківського БДЮТ Полтавської області;

64. Тур Євгенію за роботу «Коник», вихованці Красногорівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Великобагачанського району Полтавської області;

65. Кульбакову  Вікторію  за  роботу  «Різдвяний  янгол»,  вихованку   гуртка
«Чарівний клубок» Будецької ЗОШ І-ІІІ ст. Вінницької області;

66.  Слабу  Андріану  за  роботу  «Україні  —  з  любов`ю»,  вихованку
«Бісероплетіння»  Рогатинської  школи  естетичного  виховання  Івано-Франківської
області;

67. Семенчук  Анастасію  за  роботу  «Коли  із  янгола  людина  постає...»,
вихованку  гуртка  Творча  майстерня  «Сувенір»  Бахмацької  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Чернігівської області;

68.  Сірик  Наталію та  Гусєєву Яну  за  роботу  «Лялька-мотанка»,  учениць
Червонопартизанської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №1  Носівської  районної  ради  Чернігівської
області;

69.  Попову Руслану за  роботу «Лялька-мотанка»,  вихованку гуртка «Світ
моїх захоплень», ученицю 7 класу Васьківської ЗОШ І-ІІ ст. Срібнянської районної
ради Чернігівської області;

70. Бабій Мирославу за роботу «Маланка іде, козу за собою веде», вихованці
НВК: ЗОШ І ступеня-гімназії Ямпільського району Вінницької області;

71.  Дармороза  Олександра  за  роботу  «Дзеркальце»,  вихованцю  гуртка
«Випилювання  лобзиком»  Томашпільського  Будинку  дитячої  творчості  Вінницької
області;



72. Гурток «Виготовлення сувенірів» Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Івано-
Франківської  області  за  роботу  «Ароматні  іграшки»,  керівник  гуртка  Гаврилюк
Мар`яну Володимирівну;

73. Гурток «Іграшка» Копилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Макарівського району
Київської області за роботу «Україна — моя Батьківщина», керівник гуртка Заброда
Алла Миколаївна;

74. Колектив  учнів  Будинку  школяра  м.Мукачево  Закарпатської  області  за
роботу «Наречені» керівник гуртка Гелетей І.І.;

75. Сис Ірину за роботу «Господарочка», вихованку Перчунівської ЗШ І-ІІІ
ступенів Доброведичківського району Кіровоградської області

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


