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Про підсумки 
Всеукраїнської виставки-конкурсу 
«Український сувенір»

З 8 по 22 січня 2017  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  22
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 427 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 (діти
6-11 років) Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір»:

1. Гойчук  Людмила,  учениця  Ірпінської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів №17, за роботу «Українська світлиця» (90 балів).

2. Дзюбинський  Вадим,  учень  Ірпінської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів №17, за роботу «Дідусь із бабусею» (100 бвлів).

3. Камінська Анастасія, вихованка Творчого об`єднання «Солом`яне диво»
ЦДЮТ Дніпровського району м.Києва, за роботу «Скринька» (100 бвлів).



4. Александрова Валерія та Тарасенко Анна, вихованки Творчого об`єднання
«М`яка  іграшка»  ЦДЮТ  Дніпровського  району  м.Києва,  за  роботу
«Українська народна казка «Колобок»(100 бвлів).

5. Мариніч  Оксана,  вихованка  гуртка  «Бісероплетіння»  ЦДЮТ
Дніпровського  району  м.Києва,  за  роботу  «Гердан  «Калинонька»  (95
балів).

6. Шаповал  Діана,  вихованка  гуртка  «Світ  Майстрів»  Києво-
Святошинського районного центру творчості  молоді  «Оберіг»  м.Боярка
Київської  області,  за  роботу  «Пара  підносів  дерев`яних  з  ручками
декоровані у техніці декупаж» (95 балів).

7. Давиденко  Катерина,  вихованка  студії  «Художня  вишивка»  Києво-
Святошинського районного центру творчості  молоді  «Оберіг»  м.Боярка
Київської області, за роботу «Соняшник» (95 балів).

8. Костирко  Олександр,  вихованець  гуртка  «Художня  обробка  деревини»
Кролевецької районної станції юних техніків Сумської області, за роботу
«Іграшка «Калатало» (100 балів).

9. Дроздовський  Євгеній,  вихованець  гуртка  «Плетіння  з  природних
матеріалів» Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з
талановитою молоддю, за роботу «Колядник» (100 балів).

10.Вовчук  Назар  та  Мазурик  Христина,  вихованці  гуртка  «Декоративно-
ужиткове  мистецтво»  учні  Кобильської  ЗОШ  І-ІІ  ст.  Збаразького  р-ну
Тернопільської області, за роботу «Христос народився» (90 балів).

11.Миколаїшин  Тетяна,  вихованка  гуртка  “Початкове  технічне
моделювання” Великобірківського БТШ Тернопільської області, за роботу
“Талісман року” (80 балів).

12.Врублевська Софія,  вихованка гуртка «Джерельце» «Центру художньо-
естетичної  творчості  учнівської  молоді  Новомосковського  р-ну
Дніпропетровської області» м.Перещепине, за роботу «Різдвяний янгол»
«Калина» (92 бали).

13.Єрмоленко Ізабелла, вихованка гуртка «Джерельце» «Центру художньо-
естетичної  творчості  учнівської  молоді  Новомосковського  р-ну
Дніпропетровської  області»  м.Перещепине,  за  роботу «Чарівний млин»
(85 балів).

14.Грохольська Вікторія, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів» КПНЗ
ЦДЮТ «Гармонія» м.Кривий Ріг, за роботу «Лялька» (93 бали).

15.Маслова Анна та Маслова Анастасія,  вихованки гуртка «Виготовлення
сувенірів» КПНЗ ЦДЮТ «Гармонія» м.Кривий Ріг, за роботу «Лялька» (90
балів).

16.Крилова  Анастасія,  вихованка  гуртка  «Виготовлення  сувенірів»  КПНЗ
ЦДЮТ «Гармонія» м.Кривий Ріг, за роботу «Лялька» (90 балів).

17.Садило Катерина, вихованка Криворізької педагогічної гімназії, за роботу
«Лялечка» (95 балів).

18.Никорюк  Вікторія  та  Никорюк  Катерина,  вихованки  Комунального
санаторного дошкільного навчального закладу №111, за роботу «Катруся»
(95 балів).

19.Карастан  Аріна,  вихованка  Комунального  комбінованого  дошкільного
навчального  закладу  №72,  за  роботу  «Долюшка»  (95  балів),  виконану
спільно з мамою Карастан Іриною Олександрівною.



20.Дуцник Ян, вихованець Криворізької ЗОШ №108, за роботу «Лялька» (92
бали).

21.Крючковська  Ганна,  вихованка  гуртка  «Батерфляй»  КПНЗ  ЦДЮТ
«Ріднокрай»  Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської  області,  за
роботу «Гандзя – рибка, Гандзя – файна молодичка» (96 балів).

22.Сентюрова  Вікторія,  вихованка  гуртка  ”Писанкарство”  Золочівського
БДЮТ Харківської області, за роботу “Півник в теплій гамі” (96 балів).

23.Тугай  Дарина,  вихованка  гуртка  ”Моделювання  іграшок-сувенірів”
Валківського  районного  БДЮТ  Харківської  області,  за  роботу
“Український півник” (96 балів).

24.Вотінцева  Поліна,  вихованка  гуртка  ”Писанкарство”  Нововодолазького
БДЮТ Харківської області, за роботу “Масляна, Масляна, яка ж ти мала!”
(98 балів).

25.Маркобрун  Анастасія,  вихованка  гуртка  «Декоративно-ужиткове
мистецтво»  учениця  ЗОШ  №1  Миколаївської  області,  за  роботу
«Обереги» (95 балів).

26.Захарова  Лілія,  вихованка  гуртка  «Краса  і  мистецтво»  БДЮТ
Баштанського  р-ну  Миколаївської  області,  за  роботу  «Панно  «На
горбочку, під дубочком» (87 балів).

27.Рижкова  Ольга,  вихованка  гуртка  «Народні  промисли»  Центру
позашкільної роботи Вітовського р-ну Миколаївської області,  за роботу
«Чумаки» (98 балів).

28.Шарата  Владислава,  вихованка  гуртка  «Паперопластика»  БТУ
Арбузинського р-ну Миколаївської області, за роботу «Щедрування»  (92
балів).

29.Воскресенська  Евеліна,  вихованка  гуртка  «Художня  вишивка»  ЦДЮТ
Ріпкинського р-ну Чернігівської області, за роботу «Оберіг» (90 балів).

30.Сергійко  Артем,  вихованець  гуртка  «Керамічна  іграшка»
Загальноосвітньої  спеціалізованої  школи І  ступеня  №36 з  поглибленим
вивченням  іноземних  мов  м.Чернігова,  за  роботу  «Чарівна  пташка»  та
«Веселі вершники» (89 балів).

31.Шульга  Юрій,  учень  гуртка  «Столяри-конструктори» Звенигородського
ЦДЮТ Черкаської області, за роботу «Катальце» (95 балів).

32.Денега  Василь,  вихованець  гуртка  «Еколозинка»  Івано-Франківської
міської  дитячої  екологічної  станції,  за  роботу  «Домовик-оберіг»  (90
балів).

33.Шевченко Яна,  вихованка  гуртка  ”Дизайн  та  конструювання  іграшки”
Таращанського ЦТДЮ “Веселка” Київської області, за роботу “Курочка та
півник” (95 балів).

34.Дмитрашко Олена, вихованка гуртка «Соломоплетіння» Овідіорольського
районного будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Одеської  області,  за
роботу «Кукла» (90 балів).

35.Барновська  Вікторія,  вихованка  гуртка  «Соломоплетіння»
Овідіорольського  районного  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Одеської області, за роботу «Янгол» (90 балів).

36.Тимець Пауліна, вихованка гуртка “Юні знавці лікарських рослин” СЮН
м.Борислав Львівської області, за роботу “Млин достатку” (92 бали).



37.Маньковська  Діана,  вихованка  гуртка  “Пізнаємо  рідний  край”
Сокальського БДЮТ Львівської області, за роботу “Сокальська Берегиня”
(95 балів).

38.Мірошниченко Романна, вихованка гуртка виробів із шовкових стрічок
Сокальського районного БДЮТ Львівської  області,  за  роботу  “Сонячні
коні” (93 бали).

39.

40.

Биков Дмитро, учень 4 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням англійської мови 
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, за роботу 
“Лялька “Господиня” (100 балів).
Кусова Юлія, вихованка спеціалізованої Великопавлівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зіньківського р-ну Полтавської 
області, за роботу “Лялька-мотанка “Господиня” (96 балів).

41.Ковнір Єлизавета, учениця 5 класу Іваноселищенської загальноосвітньої
школи І-ІІІ  ступенів  Глобинського р-ну  Полтавської  області,  за  роботу
“Котики-нерозлучники “Люлі, люлі, котику” (93 бали).

42.Хатюшина  Марія,  вихованка  гуртка  “Джерельце”  учениця
Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №5 Донецької області,
за роботу “Лялька-мотанка” (98 балів).

43.Стрілець  Вікторія,  вихованка  Зарічненської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Лиманської
міської ради Донецької області,  за роботу “Вінтажна лялька “Різдвяний
янгол” (95 балів).

44.Снітка  Владислава  та  Кіценко Таміла,  учениці  Білозерської  ЗОШ І-ІІІ
ступенів №13 Добропільського р-ну Донецької області,  за  роботу “Моя
Україна” (95 балів).

45.Поленок Дар`я, вихованка КПНЗ “Палац дитячої та юнацької творчості
Центрально-Міського району” м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, за
роботу “З родини починається Україна...” (96 балів).

46.Колодіна  Марія  та  Колінько  Софія,  вихованки  гуртка  “Моделювання
одягу” ЦДЮТ “Мрія” м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, за роботу
“Сумочка для мобільного телефону” (95 балів).

47.Романенко Олександра, вихованка ЗХК гуртка “Фантазії з бісеру” ЦДЮТ
“Мрія”  м.Кривий  Ріг  Дніпропетровської  області,  за  роботу  “Пасхальна
карта України” (95 балів).

48.Шуляк Ірина, вихованка гуртка “Флористика” ЦДЮТ №4 м.Харкова, за
роботу “Рушник” (100 балів).

49.Карибіна Олена, за роботу “Рушник на щастя на долю” (100 балів).
50.Козуб  Назар,  учень  6  класу  Топорівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів

Новоселицького р-ну Чернівецької області, за роботу “Буковинські перли
писанкарства” (100 балів).

51.Береговенко  Софія,  учениця  2-Б  класу  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №1
м.Сторожинець Чернівецької області, за роботу “Мишеня” - “Скарбниця
народної творчості” (89 балів).

52.Назиров Ростислав, учень 5 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 м.Сторожинець
Чернівецької області, за роботу “Тарахкало” (88 балів).

53.Гречко  Вікторія,  вихованка  гуртка  “Світ  творчості”  ЗОШ  І-ІІІ
ступенівс.Гірки  Любешівського  р-ну  Волинської  області,  за  роботу
“Колосок” (90 балів).



54.Загородня Анастасія, вихованка Творчої майстерні “Дивосвіт” КУ “КПНЗ
БДЮТ”  Пологівської  районної  ради  Запорізької  області,  за  роботу
“Солодка парочка” (96 балів).

55.Країло  Крістіна,  вихованка  Творчої  майстерні  “Дивосвіт”  КУ  “КПНЗ
БДЮТ” Пологівської районної ради Запорізької області, за роботу “Коза-
дереза” (95 балів).

56.Плетінь Дмитро,  вихованець Творчої  майстерні  “Дивосвіт”  КУ “КПНЗ
БДЮТ”  Пологівської  районної  ради  Запорізької  області,  за  роботу
“Сільничка “Півник” (98 балів).

57.Загородній Даниїл, вихованець Творчої майстерні “Дивосвіт” КУ “КПНЗ
БДЮТ”  Пологівської  районної  ради  Запорізької  області,  за  роботу
“Сільничка “Смачного!” (92 бали).

58.Мащенко  Діана,  вихованка  гуртка  народної  творчості  “Оберіг”  КУ
“КПНЗ БДЮТ” Пологівської районної ради Запорізької області, за роботу
“Подушечка для голок “Квіти України” (91 бал).

59.Білодід  Вероніка,  вихованка  гуртка  “Джерельце”  КЗ  “Запорізька
спеціальна  загальноосвітня  школа-інтернат  “Джерело”  Запорізької
області,  за  роботи  “Янголи  добра  і  світла”,  “Солом`яні  шишки”  та
“Новорічні сніжинки” (94 бали).

60.Бідний Дмитро, вихованець гуртка “Умілі руки” учень Запорізької ЗОШ
І-ІІІ ст. №65, за роботу “Сувенір “Козацька булава” (90 балів).

61.Готочкіна  Валерія,  вихованка  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Заводського р-ну м.Запоріжжя, за роботу “Писанка” (80 балів).

62.Островська  Катерина,  вихованка  Ставищенського  РЦДЮТ  Київської
області, за роботу «Інтер`єрна лялька «Україночка» (100 балів).

63.Захарець Віра, вихованка гуртка “Писанкарство” ЦЕНТУМ м.Шепетівка
Хмельницької області, за роботу “Писанкарка” (89 балів).

64.Медвєдєва Вікторія, вихованка гуртка “Юні майстри народних ремесел”
ЦЕНТУМ м.Шепетівка Хмельницької області,  за  роботу “Будь на коні”
(87 балів).

65.Гаврилюк Карина,  вихованка гуртка “Юні  майстри народних ремесел”
ЦЕНТУМ м.Шепетівка Хмельницької області, за роботу “Дівчина-весна”
(80 балів).

66.Черняк  Богдана,  вихованка  гуртка  “Плетіння  з  верби”  ЦЕНТУМ
м.Шепетівка  Хмельницької  області,  за  роботу  “Плетений  дзбанок”  (91
бал).

67.Ловіков Ян, учень 4-А класу Очеретинської ЗОШ Ясинуватського р-ну
Донецької області, за роботу “Біля Млину” (80 балів).

2.  Нагородити  грамотою  НЕНЦ  роботи  переможців  ІІ  вікової  категорії
(підлітки  12-16  років)  Всеукраїнської  виставки-конкурсу  «Український
сувенір»:

1. Гаврищук Таїса, вихованка народної студії декоративного розпису «Цвіт
папороті» Сквирського РЦДЮТ, за роботу «Козацькі забавки» (100 балів).

2. Білоус  Олена,  вихованкаНародної  школи  писанкарства  «Дивосвіт»
Васильківського МЦДЮТ, за роботу Вічна таїна» (100 балів).

3. Тригобчук Іван, вихованець гуртка «Різьблення по дереву» Сквирського
РЦДЮТ, за роботу «Ківш» (100 балів).



4. Лазорко Богдана, вихованка гуртка «Декор» Бориспільського РБДЮТ, за
роботу «Дерево Щастя» (100 балів).

5. Михайлюк  Вікторія,  вихованка  Васильківської  міської  Станції  юних
техніків, за роботу «Святкова скатертина» (100 балів).

6. Цимбаленко  Ростислав,  вихованець  майстерні  «Майстер»  Києво-
Святошинського районного центру творчості  молоді  «Оберіг»  м.Боярка
Київської області, за роботу «Монетки» (95 балів).

7. Халаїм  Дар`я,  вихованка  гуртка  ”Сувенір”  Києво-Святошинського
районного центру творчості молоді “Оберіг” м.Боярка, за роботу “Рюкзак
“Україна” (100 балів).

8. Пак Наталія, вихованка гуртка «Флористичні барви» Сумського обласного
центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, за роботу
«Писанкове мереживо» (100 балів).

9. Ткаченко  Артем,  вихованець  гуртка  «Художнє  різьблення  по  дереву»
Білопільського РЦДЮТ Сумської області, за роботу «Механічна іграшка
«Майстриня гончарної справи» (100 балів).

10.Юрченко  Олександр,  вихованець  гуртка  «Плетіння  з  природних
матеріалів» Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з
талановитою молоддю, за роботу «Пасічник» (100 балів).

11.Кахнич  Дмитро  та  Козюра  Лілія,  учні  Почапинської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
Тернопільського району, за роботу «З Новим роком півень іде, здоров`я і
мир нехай всім принесе» (90 балів).

12.Михальська Вікторія та Язвінська Анна, вихованки гуртка «Мистецтво
нашого  народу»  Збаразького  районного  комунального  БДЮТ
Тернопільської області, за роботу «Лялька-мотанка «Зима» (90 балів).

13.Гончарук  Ольга  та  Борсук  Петро,  вихованці  гуртка  «Декоративний
розпис»  та  «Різьблення  по  дереву»  ЛМНВЦ  «Спадщина»  м.Ладижин
Вінницької  області,  за  роботу  «Новорічний  подарунок  «Різдвяний
дзвіночок» (100 балів).

14.Ліваковська Вікторія,  вихованка гуртка «Квіти в рукоділлі» Вінницької
обласної  станції  юних  натуралістів,  за  роботу  «Дівчинка  Яринка»  (95
балів).

15.Білостегнюк  Максим  та  Моісєєнко  Дарія,  вихованці  КЗ  «Вінницький
районний Будинок дитячої та юнацької творчості», за роботу «Корзинка
«Україно моя калинова» (96 балів).

16.Смульська  Інна,  вихованка  гуртка  «Петриківський  розпис»  КЗ
«Муровано-Куриловецький  Будинок  дитячої  та  юнацької  творчості»
Вінницької області, за роботу «Тарілка «Півень у квітах» (90 балів).

17.Замкова Ксенія, вихованка гуртка “Чарівна лоза” Козятинського ЦДЮТ
Вінницької  області,  за  роботу  “Скринька”  -  китайський  вузлик”  (100
балів).

18.Пєронкова Анастасія, вихованка гуртка «Гончар» учениця ЗОШ І-ІІІ ст.
№28 м.Рівне, за роботу «Чарівний мішечок» (96 балів).

19.Доєнко Світлана та Шевцова Олександра, вихованки гуртка «Чарівниця»
Здолбунівського районного центру творчості дітей та юнацтва Рівненської
області, за роботу «Колискові птахи» (92 бали).

20.Тарасова Анна, вихованка Криворізької педагогічної гімназії,  за роботу
«Ангели» (90 балів).



21.Діжиченко  Юлія,  вихованка  гуртка  ”Бісероплетіння”  Валківського
районного БДЮТ Харківської області, за роботу “Українські мотиви” (94
бали).

22.Дручек  Владислав,  вихованець  гуртка  ”Різьблення  по  дереву”
Красноградського  районного  Центру  позашкільної  освіти  Харківської
області, за роботу “Декоративна таріль” (92 бали).

23.Шульга Дар`я,  вихованка гуртка ”Художня вишивка” Красноградського
районного ЦДЮТ Харківської області, за роботу “Сумка в етностилі” (90
балів).

24.Гордієнко Олег, вихованець гуртка ”Образотворче мистецтво” КЗ ЦДЮТ
№4 м.Харків, за роботу “Колесо щастя” (97 балів).

25.Власенко Анна, вихованка гуртка ”Валяна казка” Дергачівського БДЮТ
Харківської області, за роботу “Подарунок на Різдво” (98 балів).

26.Веретільник  Аліна,  вихованка  гуртка  ”Виготовлення  сувенірів”
Золочівського БДЮТ Харківської області, за роботу “Одарка і Карась” (86
балів).

27.Розумна  Лариса,  вихованка  гуртка  ”Бісероплетіння”  Валківського
районного БДЮТ Харківської області (98 балів).

28.Маханьковська  Валентина,  Орєшко  Ангеліна  та  Орєшко  Катерина,
вихованки «Юні фермери» СЮН м.Миколаїв, за роботу «Соняшники» (90
балів).

29.Єршова Катерина, вихованка гуртка «Чарівниця» БДЮТ Баштанського р-
ну  Миколаївської  області,  за  роботу  «Оберіг  для  рідної  домівки»  (100
балів).

30.Пелипаєнко  Катерина,  вихованка  гуртка  «Образ»  при
Петровосолониській  ЗОШ  І-ІІ  ст.  Миколаївського  р-ну  Миколаївської
області, за роботу «Танці у садку» (96 балів).

31.Поважна  Валерія,  вихованка  гуртка  «Кераміка»  СЮТ  м.Миколаїв,  за
роботу «Свищик» та «Куманець» (91 балів).

32.Крута  Світлана,  Недзельська  Ангеліна  nf  Валяренко  Анастасія,
вихованки гуртка «Художня обробка соломки і прикладний декор» СЮТ
м.Миколаїв,  за  роботу  «За  мотивами  вишивок:  маки  та  колосся»  (100
балів).

33.Суманєєва  Олена,  вихованка  гуртка  «Петриківський  розпис»
Корюківського  районного  ЦДЮТ  Чернігівської  області,  за  роботу
«Булава» (96 балів).

34.Кухар  Вікторія,  учениця  ЗОШ  №21  м.Чернігова,  за  роботу  «Гердан
«Український» (99 балів).

35.Шумська Марія, вихованка Щорського РЦДЮТ Чернігівської області, за
роботу «Варенички мої» (98 балів).

36.Карпюк  Діана,  учениця  гуртка  «Природа  і  фантазія»  Станції  юних
техніків  м.Краматорськ,  Донецької  області,  за  роботу  «Ваза-пляшка  з
візерунками» (85 балів).

37.Пітецька  Діана,  учениця  гуртка  «Природа  і  фантазія»  Станції  юних
техніків м.Краматорськ, Донецької області, за роботу «Рожеве дзеркало»
(85 балів).

38.Трохименко Назар,  учень  гуртка  «Різьба  по  дереву»  Звенигородського
ЦДЮТ Черкаської області, за роботу «Деркач» (97 балів).



39.Маланюк  Марія,  вихованка  гуртка  «Природа  в  народознавстві»  Івано-
Франківської  міської  дитячої  екологічної станції,  за  роботу «Витинанка
«Україночка» (92 бали).

40.Видра Валерія, Суханова Світлана та Корогодіна Аліна, вихованки гуртка
«Флористика» Сєвєродонецького дитячо-юнацького комплексу «Юність»
Луганської області, за роботу «Квітучий час країни» (98 балів).

41.Халаїм  Дар`я,  вихованка  гуртка  ”Сувенір”  Києво-Святошинського
районного центру творчості молоді “Оберіг” м.Боярка, за роботу “Рюкзак
“Україна” (100 балів).

42.Іонова Каріна, вихованка Театру мод ”Зоряночка” Таращанського ЦТДЮ
“Веселка” Київської області, за роботу “Осінні роздуми” (100 балів).

43.Поночевний  Ілля,  вихованець  гуртка  “Різьблення  по  дереву”  Школи
народних ремесел НЕНЦ м.Київ, за роботу “Ведмідь за обідом” (94 бали).

44.Панчішко  Діана,  вихованка  гуртка  “Петриківський  розпис”  Школи
народних ремесел НЕНЦ м.Київ, за роботу “Весняні луги” (96 балів).

45.Багрій Марія, вихованка гуртка “Петриківський розпис” Школи народних
ремесел НЕНЦ м.Київ, за роботу “Золота тиша” (95 балів).

46.Козак  Катерина,  вихованка  гуртка  “Аплікація  соломкою”  Школи
народних ремесел НЕНЦ м.Київ, за роботу “Різдвяний янгол” (86 балів).

47.Степаненко  Марина,  вихованка  гуртка  “Народна  творчість”  Школи
народних ремесел НЕНЦ м.Київ, за роботу “Явдоха” (98 балів).

48.Кіфа  Альона,  вихованка  гуртка  «Соломоплетіння»  Овідіорольського
районного будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Одеської  області,  за
роботу «Лошадка» (90 балів).

49.Іванов  Анатолій,  учень  Великомихайлівського  НВК  “Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів — дитячий садок”, за роботу “Ялинка-сніжинка” (95
балів).

50.Ічанський  Олександр,  вихованець  Орлівського  НВК  Новгород-
Сіверського  р-ну  Чернігівської  області,  за  роботу  “Подарунок  мамі  з
України” (100 балів).

51.Химчак Юлія, вихованка Благовіщенського районного центру дитячої та
юнацької творчості Кіровоградської області,  за роботу “Троїсті музики”
(96 балів).

52.Губа  Вадим,  вихованець  гуртка  “Аплікація  соломкою”  Новопразького
БДЮТ  Олександрійського  р-ну  Кіровоградської  області,  за  роботу
“Різдвяний вінок” (98 балів).

53.Маловацький Максим, вихованець гуртка “Художнє різьблення” ЦДЮТ
Олександрійської  міської  ради  Кіровоградської  області,  за  роботу
“Смачної різдвяної куті Вам”(100 балів).

54.Чиж Евеліна, вихованка гуртка “Декоративний розпис” Голованівського
БДЮТ Кіровоградської  області,  за  роботу  “Подарунок  для  бабусі”  (95
балів).

55.Гладир  Сергій,  вихованець  гуртка  “Декоративно-прикладний”
Великовисківської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Маловисківського  р-ну
Кіровоградської області, за роботу “Іграшка “Гімнаст” (90 балів).

56.Жлоба Марія, вихованка гуртка “Природа і творчість” КПНЗ “РайСЮН”
на базі Новоекономічної ЗОШ І-ІІІ ступенів Покровського р-ну Донецької
області, за роботу “Янгол” (90 балів).



57.Мосієнко Оксана,  вихованка  Студії  декоративно-ужиткового  мистецтва
Будинку творчості дітей та юнацтва м.Мирноград Донецької області,  за
роботу “Жіночий оберіг” (98 балів).

58.Глинська  Віра,  вихованка  гуртка  “Виготовлення  іграшок  сувенірів”
Яворівського районного ЦДЮТ Львівської області, за роботу “Різдвяний
ангел” (94 бали).

59.Барьонишева  Анастасія,  вихованка  гуртка  “Рисунок  та  графіка”
Городоцької районної Малої академії мистецтв ім. П.Андрусіва Львівської
області, за роботу “Три ангела” (96 балів).

60.Гапон Марія, вихованка гуртка “Лялькарі” Будинку учнівської творчості
м.Трускавця Львівської області, за роботу “Ой, сива тая зозуленька” (95
балів).

61.Крєтінка Аліна, вихованка гуртка дизайн одягу Комплексу позашкільної
роботи  з  тітьми  та  юнацтвом м.Рубіжне  Луганської  області,  за  роботу
“Пташине гніздечко” (95 балів).

62.Устименко Ірина, вихованка Великобузівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ  ступенів  Шитацької  об`єднаної  територіальної  громади  Полтавської
області, за роботу “Лялька “Меланка” (93 бали).

63.Поварова Марія та  Полубояринова Вікторія,  вихованки спеціалізованої
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №3  імені  В.О.Нижниченка
Горішньоплавнівської  міської  ради  Полтавської  області,  за  роботу
“Вечорниці” (95 балів).

64.Опанасюк  Артур,  член  агітбригади  “Зелений  патруль”  Опішнянського
БДЮТ  Зіньківського  р-ну  Полтавської  області,  за  роботу  “Різдвяний
зорепад” (98 балів).

65.Опанасюк  Анна,  член  агітбригади  “Зелений  патруль”  Опішнянського
БДЮТ Зіньківського р-ну Полтавської області, за роботу “Оберіг життя”
(100 балів).

66.Качур  Ольга,  вихованка  гуртка  “Український  сувенір”  спеціалізованої
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №3  імені  В.О.Нижниченка
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, за роботу “Лялька
з сіна “Святиня народу” (85 балів).

67.Корзун  Станіслав,  вихованець  арт-студії  “Салон  паперової  моди”
Новопсковського  БДЮТ Луганської  області,  за  роботу  “Серія  листівок
“Український сувенір” (95 балів).

68.Баранова  Валерія,  вихованка  гуртка  “Прикладне  мистецтво”  КПНЗ
“Палац  дитячої  та  юнацької  творчості  Центрально-Міського  району”
м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, за роботу “Композиція “Родина”
(98 балів).

69.Терешкова Вероніка,  вихованка ЗХК гуртка “Фантазії  з  бісеру” ЦДЮТ
“Мрія”  м.Кривий  Ріг  Дніпропетровської  області,  за  роботу  “Весільне
сито” (95 балів).

70.Брижак Віолета, вихованка ЗХК гуртка “Фантазії з бісеру” ЦДЮТ “Мрія”
м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, за роботу “Гердан “Україна” (85
балів).

71.Македон Єлизавета, вихованка гуртка “Інтер`рна іграшка” ЦДЮТ “Мрія”
м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, за роботу “Матуся” (92 бали).



72.Пікінер Вікторія,  вихованка гуртка “Інтер`рна іграшка” ЦДЮТ “Мрія”
м.Кривий  Ріг  Дніпропетровської  області,  за  роботу  “Десятиручка”  (96
балів).

73.Спиридонов  Михайло,  вихованець  гуртка  “Дитячий  вернісаж”  ЦДЮТ
“Мрія” м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, за роботу “Півники” (91
бал).

74.Дем`яненко  Анна,  вихованка  гуртка  “Бісероплетіння”  Валківського
районного БДЮТ Харківської області, за роботу “Гердан “Маки червоні”
(100 балів).

75.Лосєва  Віталіна,  вихованка  гуртка  “Художня  вишивка”  Чугуївського
БДЮТ Харківської  області,  за  роботу  “Краватка  “Частина  мої  України
завжди зі мною” (98 балів).

76.Шулько  Яна,  вихованець  гуртка  “Народна  творчість”  Глибоцького
РБТДЮ на базі Кам`янської ЗОШ І-ІІІ ступенів Чернівецької області, за
роботу “Гердан” (98 балів).

77.Нікітович  Христина  та  Дуда  Єлизавета,  вихованки  гуртка  “Майстерня
рукодільниць” Новоселицького БДТ Чернівецької області, за роботу “Несе
Галя воду, коромисло гнеться” (89 балів).

78.Панасюк Андрій, вихованець гуртка “Початкове технічне моделювання”
КЗ  “Іваничівський  будинок  дитячої  та  юнацької  творчості”  Волинської
області, за роботу “Новорічний календар 2017” (90 балів).

79.Білодід  Вікторія,  вихованка  Творчої  майстерні  “Дивосвіт”  КУ  “КПНЗ
БДЮТ” Пологівської районної ради Запорізької області, за роботу “Козак
з люлькою” (98 балів).

80.Юхименко  Анастасія,  вихованка  Творчої  майстерні  “Дивосвіт”  КУ
“КПНЗ БДЮТ” Пологівської районної ради Запорізької області, за роботу
“Добрий господар” (95 балів).

81.Мершенко  Андрій,  вихованець  гуртка  “Різьблення  деревини”
Приазовського РБДЮТ Запорізької області, за роботу “Вперте козеня” (85
балів).

82.Головатенко  Софія,  вихованка  гуртка  “Умілі  руки”  учениця  КУ
“Чапаєвський  НВК  “спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів  -  дошкільний
навчальний  заклад”  Воскресенської  сільської  ради  Пологівського  р-ну
Запорізької області, за роботу “Лялька-мотанка Коляда” (80 балів).

83.Курило  Данило,  вихованець  гуртка  “Художнє  випилювання”  учень
Запорізької школи-інтернату №4, за роботу “Лимонна феєрія” (95 балів).

84.Карнаух  Вікторія,  вихованка  гуртка  “Народна  іграшка”  КЗ
“Малобілозерська спеціалізована естетична школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів
“Дивосвіт” Запорізької обласної ради, за роботу “Білий янгол” (95 балів).

85.Латиш  Ангеліна  та  Волошин  Тимофій,  вихованці  гуртка  “Народна
іграшка” КЗ “Малобілозерська спеціалізована естетична школа-інтернат
ІІ-ІІІ  ступенів  “Дивосвіт”  Запорізької  обласної  ради,  за  роботу  “Мрії
здійснюються” (95 балів).

3.  Нагородити  грамотою  НЕНЦ  роботи  переможців  ІІІ  вікової  категорії
(старші  17  років)  Всеукраїнської  виставки-конкурсу  «Український
сувенір»:



1. Безверха Лілія  Каршабеківна,  керівник гуртка “Декор” Бориспільського
районного Будинку дитячої та юнацької творчості, за роботу “Кури” (100
балів).

2. Загоруй Олена Володимирівна, керівник гуртка «Автентична вишивка та
народне  мистецтво»  Вінницької  обласної  станції  юних  натуралістів,  за
роботу «Гобелен» (100 балів).

3. Корогод  Руслана,  гурток  «Шедевр»  КПНЗ  ЦДЮТ  «Ріднокрай»
Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської  області,  за  роботу
«Ніжність» (100 балів).

4. Тетерюк  Дар`я  Вікторівна,  гурток  «Барвик»  Волноваського  РБДЮТ
Донецької області, за роботу «Барви Петриківки» (90 балів).

5. Філоненко  Тетяна  Олександрівна,  гурток  «Чарівний  олівець»
Волноваського РБДЮТ Донецької області, за роботу «Українські красуні»
(92 бали).

6. Крупа  Ірина  Володимирівна,  арт-студія  “Салон  паперової  моди”
Новопсковського БДЮТ Луганської області, за роботу “Наша історія” (92
бали).

7. Козуб Альбіна Іванівна, вчитель образотворчого мистецтва Топорівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів Новоселицького р-ну Чернівецької області, за роботу
“Буковинські писанки” (100 балів).

8. Тоцька Тетяна Володимирівна, Творча майстерня “Дивосвіт” КУ “КПНЗ
БДЮТ”  Пологівської  районної  ради  Запорізької  області,  за  роботу
“Серветниця з сільничкою “Живіть смачно!” (100 балів).

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

1. Губиш  Богдан,  вихованець  НХК  студії  образотворчих  мистецтв
«Журавочка»  КПНЗ  «МПДЮТ  «Горицвіт»  м.Кривий  Ріг,  за  роботу
«Свічник-хата» (64 бали).

2. Пушкарчук  Ярослав,  вихованець  НХК  студії  образотворчих  мистецтв
«Журавочка»  КПНЗ  «МПДЮТ  «Горицвіт»  м.Кривий  Ріг,  за  роботу
«Переможець» (64 бали).

3. Литвиненко  Марк,  вихованець  НХК  студії  образотворчих  мистецтв
«Журавочка»  КПНЗ  «МПДЮТ  «Горицвіт»  м.Кривий  Ріг,  за  роботу
«Баран-музики» (63 бали).

4. Ужва  Олесандра,  вихованка  НХК  студії  образотворчих  мистецтв
«Журавочка»  КПНЗ  «МПДЮТ  «Горицвіт»  м.Кривий  Ріг,  за  роботу
«Свинка» (64 бали).

5. Чиннова  Марина,  вихованка  НХК  студії  образотворчих  мистецтв
«Журавочка»  КПНЗ  «МПДЮТ  «Горицвіт»  м.Кривий  Ріг,  за  роботу
«Козлик» (65 балів).

6. Темченко  Марія,  вихованка  НХК  студії  образотворчих  мистецтв
«Журавочка»  КПНЗ  «МПДЮТ  «Горицвіт»  м.Кривий  Ріг,  за  роботу
«Козак» (65 балів).



7. Буханець  Богдан,  вихованець  НХК  студії  образотворчих  мистецтв
«Журавочка»  КПНЗ  «МПДЮТ  «Горицвіт»  м.Кривий  Ріг,  за  роботу
«Котик-вершник» (65 балів).

8. Печєніна  Олександра,  вихованка  НХК  студії  образотворчих  мистецтв
«Журавочка»  КПНЗ  «МПДЮТ  «Горицвіт»  м.Кривий  Ріг,  за  роботу
«Вершник» (65 балів).

9. Гавриш  Анастасія,  вихованець  НХК  студії  образотворчих  мистецтв
«Журавочка»  КПНЗ  «МПДЮТ  «Горицвіт»  м.Кривий  Ріг,  за  роботу
«Пташка» (65 балів).

10.Кульнєва  Софія,  вихованець  НХК  студії  образотворчих  мистецтв
«Журавочка» КПНЗ «МПДЮТ «Горицвіт» м.Кривий Ріг, за роботу «Птах»
(64 бали).

11.Яцемірська  Катерина,  вихованець  НХК  студії  образотворчих  мистецтв
«Журавочка»  КПНЗ  «МПДЮТ  «Горицвіт»  м.Кривий  Ріг,  за  роботу
«Кахлі» (63 бали).

12.Міхно  Марія,  вихованка гуртка  «Флористика та  фітодизайн інтер`єру»
Глухівського міського центру позашкільної  освіти  Сумської  області,  за
роботу «Подарунок до різдва» (64 бали).

13.Дубина  Каріна,  вихованка  гуртка  «Сувенір»  Конотопського  центру
дитячо-юнацької творчості Сумської області, за роботу «Риба» (65 балів).

14.Фурдь Марина,  учениця Неліпинської  ЗОШ І-ІІІ  ст. Свалявського р-ну
Закарпатської області області, за роботу «Різдвяний хор» (50 балів).

15.Капітан  Юліан,  вихованець  гуртка  «Народна  творчість»  Іршавської
райСЮТ Закарпатської області, за роботу «Моя рідна Україна» (50 балів).

16.Андришин  Іван,  вихованець  гуртка  «Юні  валеологи»  Тячівського
райЕНЦ Закарпатської області, за роботу «Калатало» (50 балів).

17.Шніцер  Крістіна,  вихованка  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
Охтирського  с.Великі  Лази  Ужгородського  районного  центру  дитячої
творчості  Закарпатської  області,  за  роботу  «Український  сувенір»  (50
балів).

18.Заєць Емілія, вихованка гуртка «Кераміка» Великоберезняківського ЦПР
Закарпатської області, за роботу «Моя Україна» (50 балів).

19.Зайцева Олександра, вихованка гуртка «Дизайн» Свалявського районного
Будинку школяра Закарпатської області, за роботу «Синичка» (50 балів).

20.Варга Катерина, учениця Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ст. №11 Закарпатської
області, за роботу «Чекаємо колядників» (50 балів).

21.Уан Оксана,  вихованка гуртка “Юні екскурсоводи” Хустської райСЮН
Закарпатської області, за роботу “Державні символи України” (70 балів).

22.Івченко Іванна,  вихованка гуртка «Юні екологи» учениця Боронявської
ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Закарпатської  області,  за  роботу  «Лялька-мотанка»  (50
балів).

23.Довганич Аліна, вихованка гуртка «Захоплююче лозоплетіння» учениця
Рокосівської ЗОШ І-ІІІ ст. Закарпатської області, за роботу «Півень моєї
бабусі» (50 балів).

24.Леська  Олександра,  вихованка  гуртка  «Квітникарі-аранжувальники»
учениця  Копашнівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Закарпатської  області,  за  роботу
«Закарпатські наречені» (50 балів).



25.Бонь  Мар`яна,  вихованка  гуртка  «Юні  друзі  природи»  учениця
Монастирецького  НВК  Закарпатської  області,  за  роботу  «Українська
сім`я» (50 балів).

26.Даниш  Юліанна,  вихованка  гуртка  «Юні  екскурсоводи»  учениця
Горінчівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Закарпатської  області,  за  роботу  «Чарівна
шкатулка» (50 балів).

27.Микулець  Дарина,  вихованка  гуртка  «Юні  квітникарі»  учениця
Монастирецького  НВК  Закарпатської  області,  за  роботу  «Чарівні
постолики» (50 балів).

28.Келемен  Олександр,  вихованець  гуртка  «Юні  друзі  природи»  учень
Сокирницької  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Закарпатської  області,  за  роботу  «Коник-
гойдалка» (50 балів) .

29.Гричка  Вікторія,  вихованка  гуртка  «Юні  друзі  природи»  учениця
Сокирницької ЗОШ І-ІІІ ст. Закарпатської області, за роботу «Хатка Діда
Мороза» (50 балів) .

30.Сабадош  Максим,  вихованець  гуртка  «Юні  друзі  природи»  учень
Сокирницької  ЗОШ І-ІІІ  ст. Закарпатської  області,  за  роботу «Півень –
символ нового року» (50 балів).

31.Мотиль  Олександр,  вихованець  гуртка  «Юні  лісівники»  учень
Л.Полянської ЗОШ І-ІІІ ст. Закарпатської області, за роботу «Сопілка» (50
балів).

32.Сима  Діана,  вихованка  гуртка  «Юні  лісівники»  учениця  Л.Полянської
ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Закарпатської  області,  за  роботу  «Лялька  Мотанка»  (50
балів).

33.Гречка  Марія,  вихованка  гуртка  «Флористика»  учениця  Кошелівської
ЗОШ І-ІІІ ст. Закарпатської області, за роботу «Підвіски на ялинку» (50
балів).

34.Дзяпко  Марія,  вихованка  гуртка  «Флористика»  учениця  Кошелівської
ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Закарпатської  області,  за  роботу  «Лялька  мотанка»  (50
балів).

35.Куричка  Наталія,  вихованка  гуртка  «Юні  друзі  природи»  учениця
Золотарівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Закарпатської  області,  за  роботу  «Наші
символи» (50 балів).

36.Палюх  Ганна,  вихованка  гуртка  «Захоплююче  лозоплетіння»  учениця
Рокосівської ЗОШ І-ІІІ ст. Закарпатської області, за роботу «Берегиня» (50
балів).

37.Лемачок  Дарина,  вихованка  гуртка  «Юні  охоронці  природи»  учениця
Кошелівської ЗОШ І-ІІІ ст. Закарпатської області, за роботу «Домовичок»
(50 балів).

38.Талпош  Мар`яна,  вихованка  гуртка  «Юні  охоронці  природи»  учениця
Кошелівської ЗОШ І-ІІІ ст. Закарпатської області, за роботу «Дід Мороз та
Снігурочка» (50 балів).

39.Шутко Таїсія,  вихованка гуртка «Юні іхтіологи» учениця Боронявської
ЗОШ І-ІІІ  ст. Закарпатської  області,  за  роботу  «Новорічна  кулька»  (50
балів).

40.Ващишин  Андрій,  вихованець  гуртка  «Художня  обробка  деревини»
Довголівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний



навчальний  заклад»  Володимирецького  р-ну  Рівненської  області,  за
роботу «Трактор» (64 балів).

41.Столярчук Ольга, вихованка Студії «Оберіг»» КЗ «Гощанський районний
центр дітей юнацтва та молоді» Рівненської області, за роботу «Лялька-
мотанка» (65 балів).

42.Годунко  Андрій,  вихованець  гуртка  «Технічний  дизайн»  Центру
позашкільної освіти Дубровицької районної ради Рівненської області, за
роботу «Іграшка-свищик «Котик-муркотик» (65 балів).

43.Євчук  Анатолій,  вихованець  гуртка  «Технічний  дизайн»  Центру
позашкільної освіти Дубровицької районної ради Рівненської області, за
роботу «Іграшка «Веселий півник» (65 балів).

44.Єсіпова Софія, вихованка гуртка «Набивання голкою Будинку творчості
школярів  Млинівської  районної  ради  Рівненської  області,  за  роботу
«Скринька «Троянди» (64 балів).

45.Ковальчук Олександр,  вихованець гуртка «Художня обробка деревини»
Острозького районного будинку школяра Рівненської  області,  за  роботу
«Розвиваюча гра «Зашнурівки» (63 балів).

46.Федіна  Ангеліна,  вихованка  гуртка  декоративного  розпису  «Джерело»
Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Кузнецовської  міської  ради
Рівненської області, за роботу «Народна іграшка «Коник» (64 балів).

47.Сидорчук Анна, вихованка гуртка «Народна іграшка» ячениця НВК №19
«Школа-ліцей» м.Рівне, за роботу «Український пересмішник» (65 балів).

48.Семенець  Лілія,  вихованка  гуртка  «Умілі  руки»  «Центру  художньо-
естетичної  творчості  учнівської  молоді  Новомосковського  р-ну
Дніпропетровської  області»  м.Перещепине,  за  роботу  «Святкова»  (90
балів).

49.Іванова  Поліна,  вихованка  гуртка  «Майстри-чарівники»  КПНЗ  ЦДЮТ
«Гармонія» м.Кривий Ріг, за роботу «З Україною в серці» (83 балів).

50.Назаревич  Ксенія,  вихованка  гуртка  «Виготовлення  сувенірів»  КПНЗ
ЦДЮТ  «Гармонія»  м.Кривий  Ріг,  за  роботу  «Квіткова  тарілочка»(70
балів).

51.Пасічник Ольга, вихованка гуртка «Чарівники» Волноваського РБДЮТ 
Донецької області, за роботу «Ягусенька по-українськи» (65 балів).

52.Юшковська Марія, вихованка гуртка «Чарівний олівець» Волноваського 
РБДЮТ Донецької області, за роботу «Котик на печі – лад у хаті» (62 
бали).

53.Ляшок Кароліна, вихованка гуртка «Чарівний олівець» Волноваського 
РБДЮТ Донецької області, за роботу «Добробут у хаті» (64 бали).

54.Колле Ірина, вихованка гуртка «В`язанчики» Волноваського РБДЮТ 
Донецької області, за роботу «Півник» (70 балів).

55.Юшковський Юрій, вихованець гуртка «Палітра» Волноваського РБДЮТ
Донецької області, за роботу «Село мов писанка» (62 бали).

56.Дубовик  Ярослава,  вихованка  гуртка  «Основи  дизайнерської
майстерності» Будинку школярів Варвинського р-ну Чернігівської області,
за роботу «Кошик-Півник під ялинку» (88 балів).

57.Кольян Настя,  Воробйова Діана та  Ткачук Катерина,  вихованки гуртка
«Золоті  ручки» районного Будинку школяра  Прилуцької  районної  ради
Чернігівської області, за роботу «Оранта. Ляльки-мотанки» (67 балів).



58.Хрипко  Іван,  вихованець  гуртка  «Художня  обробка  деревини»
Гурбинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Сріблянського р-ну Чернігівської області,
за роботу «Героям слава!» (89 балів).

59.Ольшановська  Юлія,  вихованка  гуртка  «Юні  квітникарі»  Івано-
Франківської міської дитячої екологічної станції, за роботу «Український
віночок» (69 балів).

60.Наум  Юліана,  вихованка  гуртка  «Юні  квітникарі»  Івано-Франківської
міської  дитячої  екологічної  станції,  за  роботу  «Квіти  в  подарунок»  та
«Квітучий соняшник» (69 балів).

61.Сенчук Андрій, вихованець гуртка «Юні квітникарі» Івано-Франківської
міської  дитячої  екологічної  станції,  за  роботу  «Дзеркало  життя»  (69
балів).

62.Сидорко Таміла, вихованка гуртка «Орнамент» ПНЗ «Центр дитячої та
юнацької творчості» Енергодарської міської ради Запорізької області,  за
роботу «Символ» (72 бали).

63.Школьна  Марія,  вихованка  гуртка  ”Чарівниця”  Таращанського  ЦТДЮ
“Веселка” Київської області, за роботу “Писанка” (68 балів).

64.Дащенко Анна,  вихованка гуртка “Вироби з  бісеру” районного центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді м.Боярка, за роботу
“Український півник” (76 балів).

65.Гринюк  Тимофій,  учень  Трипівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів,  за  роботу
“Коники” (60 балів).

66.Сербін Маргарита,  вихованка гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів»
Окнянського районного будинку дитячої та юнацької творчості Одеської
області, за роботу «Жили у бабусі». (60 балів).

67.Лащук Віолета, вихованка гуртка «Іграшки та сувеніри» Доброславського
Центру дитячої та юнацької творчості Лиманського р-ну Одеської області,
за роботу «Гарбузова сімейка» (60 балів).

68.Обрізків Юлія, вихованка гуртка «Прикладна біологія» Центру еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  м.Чорноморськ  Одеської
області, за роботу «Ніжність» (60 балів).

69.Коваленко Алла, учениця Блистівського НВК Новгород-Сіверського р-ну
Чернігівської області, за роботу “Символи України” (90 балів).

70.Нога Владислав, учень 10 класу НВК “Загальноосвітня школа І ступеня -
гімназія” м.Мирноград Донецької області, за роботу “Оберіг” (65 балів).

71.Кущ Анна, вихованка гуртка “Моделювання іграшок-сувенірів” Будинку
творчості  дітей  та  юнацтва  м.Мирноград  Донецької  області,  за  роботу
“Семен та Одарочка” (65 балів).

72.Сокровіщук  Анастасія,  вихованка  гуртка  “Моделювання  іграшок-
сувенірів” Будинку творчості  дітей та  юнацтва м.Мирноград Донецької
області, за роботу “Домовичок” (65 балів).

73.Чурікова Анастасія, вихованка гуртка “Моделювання іграшок-сувенірів”
Будинку творчості дітей та юнацтва м.Мирноград Донецької області,  за
роботу “Розписні ложки” (65 балів).

74.Цілик  Анастасія,  вихованка  гуртка  “Студія  декоративно-прикладного
мистецтва”  Золочівського  НВК  “Школа  радості  —  дошкільний
навчальний  заклад”  Львівської  області,  за  роботу  “Різдвяне  серце”  (64
бали).



75.Кушка Мар’яна, вихованка гуртка “Дизайн” Великомостівського ЦДЮТ
Сокальського р-ну Львівської області, за роботу “Аромавінок “Коліжанки”
(64 бали).

76.Горська  Анна,  учениця  4-А  класу  Червоноградського  НВК
“Спеціалізована школа І-ІІ ступенів — колегіум” №3 Львівської області,
за роботу “Різдвяний дзвіночок” (64 бали).

77.Пащук  Каріна,  вихованка  гуртка  “Народні  промисли”  Сокальського
БДЮТ Львівської області, за роботу “Прикраса ялинкова” (64 бали).

78.Мись  Марія,  вихованка  гуртка  “Технічне  моделювання”  Турківського
БДЮТ Львівської області, за роботу “Лялька-оберіг” (64 бали).

79.Войтович  Вікторія,  вихованка  гуртка  “Бісероплетіння”  Жовківського
районного ЦДЮТ Львівської області, за роботу “Куля нового життя” (64
бали).

80.Дзяла  Богдан,  вихованець  гуртка  “Лозоплетіння”  Дрогобицького
РЕНЦУМ Львівської області, за роботу “Дзига” (64 бали).

81.Недільський Сергій, учень 5-Б Червоноградської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5
Львівської області, за роботу “Українська народна іграшка — свищик” (64
бали).

82.Передерій  Олександра,  вихованка  гуртка  “Чарівна  майстерня”
Полтакського ОблЕНЦУМ, вихованка Полтавської спеціалізованої школи-
інтернату  І-ІІІ  ступенів  для  глухих  дітей,  за  роботу  “Лялька-оберіг
“Домовичок” (68 балів).

83.Даніва  Олена,  вихованка  спеціалізованої  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів  №3 імені  В.О.Нижниченка  Горішньоплавнівської  міської  ради
Полтавської області (69 балів).

84.Сакун  Ярослав,  вихованець  гуртка  “Декоративно-ужиткове  мистецтво”
учень  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №9  Торецької  міської  ради  Донецької  області,  за
роботу “Господиня” (72 бали).

85.Данильченко  Дмитро,  вихованець  гуртка  “Декоративно-ужиткове
мистецтво”  учень  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №9  Торецької  міської  ради  Донецької
області, за роботу “Нерозлучники” (73 бали).

86.Коротний Іван, вихованець гуртка “Джерельце” учень Костянтинівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  №5  Донецької  області,  за  роботу
“Українська хата” (63 бали).

87.Маслов Богдан, вихованець гуртка “Джерельце” учень Костянтинівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  №5  Донецької  області,  за  роботу
“Гетьманська булава” та “Подушечка для голок”(63 бали).

88.Лягуша Марія, вихованка гуртка “Джерельце” учениця Костянтинівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  №5  Донецької  області,  за  роботу
“Дощечка з декоративним розписом”(63 бали).

89.Бондар Денис,  вихованець гуртка “Джерельце” учень Костянтинівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  №5  Донецької  області,  за  роботу
“Домовик”(63 бали).

90.Каковкіна Поліна, вихованка гуртка “Джерельце” учень Костянтинівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  №5  Донецької  області,  за  роботу
“Лялька-мотанка з ниток”(63 бали).

91.Кравченко Маргарита, вихованка гуртка “Барвінчата” Бахмутської ЗОШ
І-ІІІ ст. №5 Донецької області, за роботу “Лялька-мотанка” (67 балів).



92.Касперов Крістіан, вихованець гуртка “Барвінчата” Бахмутської ЗОШ І-
ІІІ ст. №5 Донецької області, за роботу “Півень щастя” (67 балів).

93.Хмільовий Денис, вихованець гуртка “Барвінчата” Бахмутської ЗОШ І-ІІІ
ст. №5 Донецької області, за роботу “Піч моєї бабусі” (67 балів).

94.Ляшева Марія, вихованка гуртка “Барвінчата” Бахмутської ЗОШ І-ІІІ ст.
№5 Донецької області, за роботу “Домовичок Галинка” (67 балів).

95.Вороненко Анастасія, вихованка гуртка “Барвінчата” Бахмутської ЗОШ І-
ІІІ ст. №5 Донецької області, за роботу “Український новорічний вінок”
(67 балів).

96.Воронова Єлизавета, вихованка гуртка “Барвінчата” Бахмутської ЗОШ І-
ІІІ ст. №5 Донецької області, за роботу “Петриківське новорічне диво” (67
балів).

97.Свіріна  Валерія,  вихованка  Лиманської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №3  Донецької
області, за роботу “Проводи козака” (80 балів).

98.Клюшева Анастасія,  вихованка ЗХК гуртка “Фантазії  з  бісеру” ЦДЮТ
“Мрія”  м.Кривий  Ріг  Дніпропетровської  області,  за  роботу  “Символи
України” (60 балів).

99.Сорохан Роман, вихованець гуртка “Умілі руки” Путильського ПЦДЮТ
учень Дихтинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Путильського р-ну Чернівецької
області, за роботу “Символ року” (87 балів).

100.Петрович  Кароліна,  учениця  Опришенської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Глибоцького р-ну Чернівецької області, за роботу “Козацькому роду нема
переводу” (68 балів).

101.Киюк Артем, учень Оршовецького ЗНЗ І-ІІІ ступенів Кіцманського р-ну
Чернівецької області, за роботу “Іграшки для братика” (67 балів).

102.Бодянчук Владлен, вихованець гуртка “Палітра” Кельменецького ДЮЦ
Чернівецької області, за роботу “Символ року” (67 балів).

5. Нагородити грамотою НЕНЦ за високий рівень виконання творчих робіт
Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір» такі колективи:

1. Гурток «Чарівні кольори» Вишгородського районного Центру художньої
творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт» за роботу «Україна єдина»,
керівник Янішевська Л.В.

2. Гурток  «Образотворче  мистецтво»  Ужгородського  районного  центру
дитячої творчості Закарпатської області за роботу «Квітуча Україна» (50
балів).

3. Гурток «Художнє різьблення по дереву» Вознесенського районного ДЮЦ
Миколаївської області за роботу «Півник та курочки» (90 балів).

4. Гурток  «Чарівна  майстерня»  Сєвєродонецького  міського  ЦЕНТУМ  за
рорботу  «Український  оберіг»  (60  балів),  керівник  Винник  Марина
Петрівна.

5. Гурток “Художня вишивка” Червонокам`янського НВО Олександрівського
р-ну Кіровоградської області за роботу “Берегиня” (96 балів).

6. Гурток “Юні овочівники” Полтавського ОблЕНЦУМ за роботу “Казковий
пряниковий будиночок” (95 балів), керівник Белова Віта Іванівна.

7. Гурток “Чарівна Петриківка” НВК “ЗОШ І-ІІІ ступенів — дитячий садок”
Волинської області, за роботу “Півник 2017”.



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

1. Ведєньєв  Матвій,  вихованець  гуртка  «Пізнаємо  рідний  край»
Вишгородського районного Центру художньої творчості дітей, юнацтва та
молоді «Дивосвіт», за роботу «Казковий дідусь» (80 балів).

2. Макаришина Єлизавета,  учениця гуртка «Крій та шиття» Вишнівського
Центру творчості дітей та юнацтва, за роботу «Україночка Тетянка» (80
балів).

3. Дідківський  Цезар,  учень  гуртка  «Візуальне  мистецтво»  Вишнівського
Центру творчості дітей та юнацтва, за роботу «Осінні плоди» (80 балів).

4. Солодка  Юлія,  учениця  гуртка  «Креативне  рукоділля»  Вишнівського
Центру творчості дітей та юнацтва, за роботу «Українські прикраси» (80
балів).

5. Степаненко Єлізавета, вихованка гуртка «Майстриня» Будинку художньої
творчості дітей, юнацтва та молоді м.Переяслав-Хмельницький, за роботу
«Берегиня роду» (60 балів).

6. Пономаренко  Аліна  та  Чепурда  Діана,  вихованки  Зразкової  творчої
майстерні «Світ сувенірів» Васильківського МЦДЮТ, за роботу «Ой на
Івана. на Купала» (60 балів).

7. Хоменко  Аліна,  вихованка  гуртка  «Петриківський  розпис»  КЗ
Таращанської  районної  ради  «Центр  творчості  дітей  та  юнацтва
«Веселка», за роботу «Набір для молока» (70 балів).

8. Федорюк  Софія  та  Рижа  Анастасія,  вихованки  гуртка  «Флористика»
Дитячого  естетико-натуралістичного  центру  «Камелія»  м.Бровари,  за
роботу «Від лану до столу» (70 балів).

9. Танчик  Катерина,  вихованка  Студії  образотворчого  мистецтва
«Берестяночка» ЦТДЮ «Соняшник» м.Біла Церква, за роботу «Кольє» та
«Калина» (80 балів).

10.Коваль Анастасія,  Шнуренко Радмила та  Родак  Яна,  вихованки гуртка
«Гончарик»  Богуславського  РЦДЮТ,  за  роботу  «Дзвони  України.
Відродження Дибинецької мальованої миски» (70 балів).

11.Рябцева  Поліна,  вихованка  зразкової  студії  образотворчого  мистецтва
«Звичайне диво» відділення «Каліпсо» Києво-Святошинського районного
центру творчості молоді «Оберіг» м.Боярка Київської області, за роботу
«Казкова зустріч дня і ночі» (70 балів).

12.Поліщук  Софія,  вихованка  гуртка  “Берегиня”  Києво-Святошинського
РЦЕНТУМ м.Боярка, за роботу “Картина “Катруся” (70 балів).

13.Нарбут  Ганна,  вихованка  гуртка  “Берегиня”  Києво-Святошинського
РЦЕНТУМ м.Боярка, за роботу “Лялька Катруся” (70 балів).

14.Селегей Влада та Голод Валерія, вихованки гуртка «Плетіння з рослин»
Охтирського РЦДЮТ Сумської області, за роботу «Новорічний хоровод»
(68 балів).

15.Алєксєєнко Валерія, вихованка гуртка «Народна творчість» Охтирського
міського центру позашкільної освіти – МАН Сумської області, за роботу
«Чарівні забавки» (50 балів).



16.Пономаренко Андрій,  вихованець  гуртка  «Художня обробка  деревини»
Бездрицької  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Роменського р-ну  Сумської  області,  за
роботу «Коник» (69 балів).

17.Літвякова  Анастасія,  вихованка  гуртка  «Господарочка»  Середино-
Будського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Сумської  області,  за
роботу «Сувенір-янгол «З вірою в серці» (65 балів).

18.Гудзевич Іван, вихованець гуртка «Екологічний дизайн» Тернопільського
обласного центу еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, за
роботу «Дерев`яні новорічні іграшки» (50 балів).

19.Вихованці гуртка «Молода просвіта», учні 5-9 класів Вербівської ЗОШ І-
ІІ ст. Підгаєцького р-ну Тернопільської області, за роботу «Ангелочок» (50
балів).

20.Скоць  Лілія,  вихованка  Тернопільського  обласного  центу  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  за  роботу  «Ялинкові
прикраси «Рукавички» (50 балів).

21.Тарабан  Тетяна,  вихованка  гуртка  «Образотворче  мистецтво»  ЛМНВЦ
«Спадщина»  м.Ладижин  Вінницької  області,  за  роботу  «Пані  краса  –
довга коса» (79 балів).

22.Дармороз  Олександр,  вихованець  гуртка  «Початкове  технічне
моделювання  Томашпільського  Будинку  дитячої  творчості  Вінницької
області, за роботу «Сувенірна дощечка» (65 балів).

23.Кондратюк Назар та Рорнєй Олександр, вихованці гуртка «Петриківський
розпис» та «Різьблення» КЗ «Муровано-Куриловецький Будинок дитячої
та  юнацької  творчості»  Вінницької  області,  за  роботу  «Поличка  для
спецій» (70 балів).

24.Тимрук  Владислав,  Криворізька  педагогічна  гімназія,  за  роботу
«Декоративна дошка» (90 балів).

25.Маркова  Ірина,  учениця  Малорозянського  НВК  Золочівського  р-ну
Харківської області, за роботу “Прикраси” (78 балів).

26.Найденко  Софія,  вихованка  гуртка  декоративного  розпису  по  дереву
”Півник”  БДЮТ  Дергачівського  р-ну  Харківської  області,  за  роботу
“Півник в теплій гамі” (60 балів).

27.Межерицька Ганна, учениця 5 класу Коломацького НВК(ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ
ст.)  імені  Героя Радянського Союзу І.Є.Єгорова Харківської  області,  за
роботу “Українська лялька-зернушка” (60 балів).

28.Куделін Владислав, вихованець гуртка ”Художня вишивка” Чугуївського
районного  Будинку  дитячої  творчості  Харківської  області,  за  роботу
“Панно “Снігур” (80 балів).

29.Зіжко Станісла та Зіжко Максим, учні 3 класу Сомівського НВК”ЗНЗ І-
ІІст.-ДНЗ”  Зачепилівського  р-ну  Харківської  області,  за  роботу  “Птах
щастя” (50 балів).

30.Зарубіна  Валерія,  вихованка  гуртка  ”Виготовлення  сувенірів”
Красноградського  районного  ЦДЮТ  Харківської  області,  за  роботу
“Півень — символ року” (50 балів).

31.Олійник  Емілія,  вихованка  гуртка  ”Технічний  дизайн”  КЗ  СЮТ  №2
м.Харків, за роботу “Українські мотиви” (50 балів).

32.Піркова Карина, вихованка гуртка ”Валяна казка” Дергачівського БДЮТ
Харківської області, за роботу “Різдвяний дзвін” (50 балів).



33.Булєвцова  Діана,  вихованка  гуртка  ”Народна  творчість”  Чугуївського
районного  Будинку  дитячої  творчості  Харківської  області,  за  роботу
“Гердан “Снігури” (69 балів).

34.Огурцова  Аліка,  вихованка  гуртка  ”Флористика”  КЗ  “Харківський
обласний Палац дитячої та юнацької творчості”, за роботу “Граф Олів`є”
(50 балів).

35.Личак  Каріна,  вихованка  гуртка  «Творча  майстерня»  КПНЗ
«Березняківський будинок дитячої та  юнацької творчості» Чернігівської
області, за роботу «Україночка» (50 балів).

36.Череп  Ярина,  вихованка  гуртка  «Талановиті  пальчики»  районного
Будинку  школяра  Прилуцької  районної  ради  Чернігівської  області,  за
роботу «Лялька мотанка» (66 балів).

37.Майстрат  Анна,  вихованка  гуртка  «Бісер»  Борзнянського  РБДЮТ
Чернігівської  області,  за  роботу  «Серветка  «Поліські  візерунки»  (50
балів).

38.Рябчун Аліна, учениця гуртка «Веселі каруселі» Тальнівського РБДЮТ
Черкаської області, за роботу «Півник та курочка» (70 балів).

39.Бондаренко  Ангеліна,  вихованка  гуртка  ”Петриківський  розпис”
Таращанського ЦТДЮ “Веселка” Київської області,  за роботу “Півник”
(70 балів).

40.Степченко  Дарина,  вихованка  гуртка  ”Керамічна  майстерня”
Таращанського ЦТДЮ “Веселка” Київської області, за роботу “Предмети
домашнього вжитку” (70 балів).

41.Орлов  Євгеній,  учень  7-Б  класу  Комунального  закладу  навчально-
виховного  об`єднання  —  загальноосвітньої  школа  —  інтернат,  ліцей
“Сокіл” м.Кіровоград, за роботу “Гойдалка-коник” (69 балів).

42.Таровик  Вікторія  та  Іванова  Марія,  вихованки  гуртка  “Віночок”
Районного центру дитячої та юнацької творчості “ЗОРІТ” м.Новоукраїнка
Кіровоградської області, за роботу “Новорічний карнавал” (65 балів).

43.Кубрак Аліна, вихованка гуртка “Барвінок” Олександрівського районного
ЦДЮТ Кіровоградської області, за роботу “Очікування” (59 балів).

44.Яцина Надія, вихованка гуртка “Барвінок” Олександрівського районного
ЦДЮТ Кіровоградської області, за роботу “Зустріч” (59 балів).

45.Іващенко Аліна, учениця Гродівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Покровського р-
ну Донецької області, за роботу “Домовичок” (60 балів).

46.Яворська  Софія,  вихованка  гуртка  “Чарівний  світ  природи”  КПНЗ
“РайСЮН” на базі Новотроїцької ЗОШ І-ІІІ ступенів Покровського р-ну
Донецької області, за роботу “Сніговик” (60 балів).

47.Іванова  Анастасія,  вихованка  гуртка  “Юні  друзі  природи”  КПНЗ
“РайСЮН”  на  базі  Піщанського  НВК  Покровського  р-ну  Донецької
області, за роботу “Ангел-охоронець” (60 балів).

48.Тещинська  Марія,  вихованка  гуртка  “Юні  фітодизайнери”  КПНЗ
“РайСЮН”  на  базі  Петрівського  НВК  Покровського  р-ну  Донецької
області, за роботу “Новорічна дощечка” (60 балів).

49.Рзаєва  Вікторія,  вихованка  гуртка  виготовлення  сувенірів  Комплексу
позашкільної роботи з тітьми та юнацтвом м.Рубіжне Луганської області,
за роботу “Півник” (50 балів).



50.Леоненко Олександра, вихованка гуртка моделювання іграшок-сувенірів
Комплексу  позашкільної  роботи  з  тітьми  та  юнацтвом  м.Рубіжне
Луганської області, за роботу “Народна красуня” (50 балів).

51.Курішенко Діана, вихованка гуртка ліплення з пластиліну та пап`є-маше
Комплексу  позашкільної  роботи  з  тітьми  та  юнацтвом  м.Рубіжне
Луганської області, за роботу “Український оберіг” (50 балів).

52.Клунна  Альбіна,  вихованка  гуртка  “Юні  знавці  лікарських  рослин”
Комплексу  позашкільної  роботи  з  тітьми  та  юнацтвом  м.Рубіжне
Луганської області,  за роботу “Панно “Той сам себе губить,  що чужую
жону любить” та “Панно “Коли б ковбасі крила, то б кращої птиці на світі
не було” (50 балів).

53.Мовчанова  Марія,  вихованка  гуртка  моделювання  іграшок-сувенірів
Комплексу  позашкільної  роботи  з  тітьми  та  юнацтвом  м.Рубіжне
Луганської області, за роботу “Домовик” (50 балів).

54.Абишова  Саміра,  вихованка  гуртка  моделювання  іграшок-сувенірів
Комплексу  позашкільної  роботи  з  тітьми  та  юнацтвом  м.Рубіжне
Луганської області, за роботу “Віночок добробуту” (50 балів).

55.Хохуля  Вікторія,  вихованка  гуртка  “Юний  дизайнер”  ПНЗ  ЦДЮТ
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, за роботу “Лялька
“Подоляночка” (50 балів).

56.Учнівський колектив 9 класу Бричківського НВК Полтавської районної
ради  Полтавської  області,  вихованці  гуртка  “Країна  майстрів”
Бричківського сільського клубу за роботу “Лісовик-домовик” (60 балів),
керівник Мосюндзь Наталія Іванівна.

57.Харченко  Анастасія,  учениця  6  класу  Лубенської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №4 Полтавської області,  за роботу “Сувенір-оберіг
“Лялька-травниця” (65 балів).

58.Чернова Влада, вихованка гуртка “Український сувенір” спеціалізованої
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №3  імені  В.О.Нижниченка
Горішньоплавнівської  міської  ради  Полтавської  області,  за  роботу
“Різдвяний янгол” (50 балів).

59.Гладка Ярослава, учениця 3 класу Дмитрівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів м.Горішні  Плавні  Полтавської  області,  за  роботу “Зимова
казка” (50 балів).

60.Мороз Катерина, вихованка НВК “Дружківська загальноосвітньої школи
І-ІІ  ступенів  —  дитячий  садок”  №4  Донецької  області,  за  роботу
“Повернення з походу козаків” (50 балів).

61.Хлудєєв Давид, вихованець НВК “Дружківська загальноосвітньої школи
І-ІІ  ступенів  —  дитячий  садок”  №4  Донецької  області,  за  роботу
“Україночка” (50 балів).

62.Налбат  Альона,  вихованка  гуртка  “Юні  квітникарі-аранжувальники”
Великоновосілківської  районної  станції  юних  натуралістів  Донецької
області, за роботу “Лялька-мотанка” (60 балів).

63.Трембецька  Ксенія,  вихованка  гуртка  “Флористика  та  фітодизайн  в
інтер`єрі” Мар`їнської станції юних натуралістів с.Єлізаветівка Донецької
області, за роботу “Дерево життя. Зима” (50 балів).



64.Чухлєбова  Анастасія,  вихованка  гуртка  “Флористика  та  фітодизайн  в
інтер`єрі” Мар`їнської станції юних натуралістів с.Єлізаветівка Донецької
області, за роботу “Берегиня роду” (50 балів).

65.Степанюк  Дарина,  вихованка  гуртка  “Флористика  та  фітодизайн  в
інтер`єрі” Мар`їнської станції юних натуралістів с.Єлізаветівка Донецької
області, за роботу “Козак Мамай” (50 балів).

66.Ярова  Дар`я,  вихованка  гуртка  “Народна  творчість”  Донецького
обласного  еколого-натуралістичного  центру  м.Краматорськ,  за  роботу
“Український гопак” (60 балів).

67.Приходько  Ілля,  Удовиченко  Сергій  та  Петренко  Дмитро,  вихованці
гуртка  “Народна  творчість”  Донецького  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  м.Краматорськ,  за  роботу  “Святі  гори”  (60
балів).

68.Диденко  Ірина,  вихованка  гуртка  “Народна  творчість”  Донецького
обласного  еколого-натуралістичного  центру  м.Краматорськ,  за  роботу
“Квітуча Україна” (60 балів).

69.Тєптєлєва  Діана,  вихованка  гуртка  “Початкове  технічне  моделювання”
учениця  Новодонецької  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №16  Добропільського  р-ну
Донецької області, за роботу “У цьому дворику, як у вінку” (51 бал).

70.Верещук  Анастасія,  вихованка  гуртка  “Захоплююче  лозоплетіння”
Славутського  еколого-натуралістичного  центру  школярів  Хмельницької
області, за роботу “Оберіг благополдуччя і процвітання” (60 балів).

71.Огородник  Ольга,  вихованка  гуртка  “Захоплююче  лозоплетіння”
Славутського  еколого-натуралістичного  центру  школярів  Хмельницької
області, за роботу “Янгол на Різдвяній зірочці” (60 балів).

72.Гнатюк  Вікторія,  вихованка  гуртка  “Захоплююче  лозоплетіння”
Славутського  еколого-натуралістичного  центру  школярів  Хмельницької
області, за роботу “Сова — пернатий символ мудрості” (60 балів).

73.Доброва Катерина, вихованка ЗОШ І-ІІІ ст. №7 м.Славута Хмельницької
області, за роботу “Коники-в`юнки” (86 балів).

74.Василенко Сніжана, вихованка ЗОШ І-ІІІ ст. №7 м.Славута Хмельницької
області, за роботу “Я вже в дорозі” (89 балів).

75.Шитов Георгій, вихованець КПНЗ “Палац дитячої та юнацької творчості
Центрально-Міського району” м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, за
роботу “Ярило, Коляда, Капустинка” (80 балів).

76.Горбан Артем, вихованець гуртка “Прикладне мистецтво” КПНЗ “Палац
дитячої  та  юнацької  творчості  Центрально-Міського району”  м.Кривий
Ріг Дніпропетровської області, за роботу “Ялинкові прикраси” (60 балів).

77.Ніколаєв  Ярослав,  вихованець  КПНЗ  “Палац  дитячої  та  юнацької
творчості Центрально-Міського району” м.Кривий Ріг Дніпропетровської
області, за роботу “Криничка” (60 балів).

78.Довгаль  Анастасія  та  Довгаль  Станіслав,  вихованці  гуртка  “Народна
творчість”  Ківерцівського  еколого-натуралістичного  центру  Волинської
області, за роботу “Новий рік у курнику” (60 балів)..

79.Учні  7  класу  КЗ  “ЗОШ  І-ІІ  ступенів  с.Зоря  Устилузької  міської  ради
Володимир-Волинського  району”  Волинської  області,  за  роботу
“Сніговик”.



80.Собчук Марина, вихованка гуртка “Моделювання іграшок-сувенірів” КЗ
“Іваничівський  будинок  дитячої  та  юнацької  творчості”  Волинської
області, за роботу “Зимова фантазія” (60 балів).

81.Вихованці  гуртка  “Флористика  та  фітодизайн  інтер`єру”  Волинського
обласного  еколого-натуралістичного  центру,  за  роботу  “Новорічна
іграшка”.

82.Смаль Оксана,  вихованка Любешівського Будинку дитячої  та  юнацької
творчості Волинської області, за роботу “Новорічна ялинка” (50 балів).

83.Петрик Євгенія, вихованка Любешівського Будинку дитячої та юнацької
творчості Волинської області, за роботу “Півник” (88 балів).

84.Галка Дмітрій,  вихованець гуртка “Військово-історична мініатюра” КУ
“КПНЗ БДЮТ” Пологівської районної ради Запорізької області, за роботу
“Українська хатинка XVIII століття” (70 балів).

85.Бобко  Володимир,  вихованець  Новомиколаївського  ЦДЮТ  Запорізької
області, за роботу “Дерево життя” та “Підкова на щастя” (50 балів).

86.Учні 6-А класу КЗ “Новомиколаївська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат  “Паросток”  Запорізької  обласної  ради,  за  роботу  “Благодать”,
керівник гуртка “Юний дизайнер” Алексєєва Л.Г.

87.Мельник  Євгеній,  вихованець  Бердянської  станції  юних  натуралістів
Запорізької області, за роботу “Вітряк” (60 балів).

88.Дмитренко  Вероніка,  вихованка  гуртка  “Умілі  руки”  учениця  КУ
“Чапаєвський  НВК  “спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів  -  дошкільний
навчальний  заклад”  Воскресенської  сільської  ради  Пологівського  р-ну
Запорізької області, за роботу “Лялька-мотанка Зоря” (70 балів).

89.Свінціцький  Юрій,  вихованець  гуртка  “Плетіння  з  верби”  ЦЕНТУМ
м.Шепетівка  Хмельницької  області,  за  роботу  “Кошик  з  декоративною
гарбузкою” (65 балів).

90.Невмівака  Тетяна,  вихованка  гуртка  “Екотворчість”  ЦЕНТУМ
м.Шепетівка Хмельницької області, за роботу “Котигорошко” (70 балів).

91.Сірячок  Валентина,  вихованка  КЗ  “Вільнянська  спеціальна
загальноосвітня  школа-інтернат”  Запорізької  обласної  ради,  за  роботу
“Патріотичні писанки” (60 балів).

92.Учні  КЗ  “Бердянська  загальноосвітня  санаторна  школа-інтернат  І-ІІІ
ступенів”  Запорізької  обласної  ради  за  колективну  роботу
“Демонстраційний стенд”:  Свірков Ілля за  роботу “Чарівна рукавичка”,
Ливандовський Ігор за роботу “Миколайлик”, Євстафієва Дар`я за роботу
“Чарівна  куля”,  Павленко  Анастасія  за  роботу  “Україна  єдина”,
Євстафієва Вікторія за роботу “Янгол-охоронець”.

93.Окружко  Ярослав  за  роботу  “Іграшка  “Коник”  (50  балів),  Окружко
Данило  за  роботу  “Рідна  домівка”  (50  балів),  Голік  Кирило  за  роботу
“Смачненька Вечеря” (50 балів), учні Очеретинської ЗОШ Ясинуватського
р-ну Донецької області.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький




