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м. Київ
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Про підсумки заочного 

Всеукраїнського родинного 

конкурсу «Дідух» 

 

Відповідно до затвердженого Міністерством освіти і науки України плану 

роботи НЕНЦ на 2017 рік, з метою сприяння вихованню національного 

світогляду учнівської молоді через залучення творчих родин та дитячих 

колективів до створення традиційних дідухів як зразків стародавніх оберегів 

нашого народу, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 

з 1 по 15 грудня 2017 року провів заочний Всеукраїнський родинний конкурс 

«Дідух» (далі – конкурс). 

В конкурсі взяли участь понад 300 учасників: родинні колективи, учні та 

учнівські колективи закладів позашкільної та загальної середньої освіти різних 

регіонів України та м. Києва. На огляд широкого загалу були представлені 

різноманітні творчі роботи, які відповідають визначенню «дідух» і є зразками як 

традиційних, так і осучаснених дизайнерських виробів. В роботах поєднуються 

національні художні традиції із елементами творчого мислення сучасних 

майстрів. 

Конкурс сприяв налагодженню духовного контакту дитини та старших 

членів родини у процесі спільної творчості на традиційному грунті; стимулював 

інтерес до поглиблення теоретичних знать щодо символізму у декоративному 

народному мистецтві та отримання і вдосконалення практичних навичок при 

створенні дідуха як прикладного зразка живої народної традиції. 

Журі конкурсу відмічає високий рівень виконання конкурсних робіт за 

співучасті старшого покоління, родин. 

Згідно з висновками журі та за активну участь у пошуково-дослідницькій 

діяльності з питань пізнання джерел і процесу творення знакових зразків 

декоративно-ужиткового мистецтва, творчу самореалізацію та наполегливість, 

велику повагу до живих духовних традицій нашого народу та сприяння 

вихованню добрих родинних цінностей  

 

НАКАЗУЮ: 

 

І. Нагороджується грамотою НЕНЦ 

за I місце: 



1. Осадца Андрій, вихованець Тернопільського обласного еколого-

натуралістичного центру. Творча робота «Опільський традиційний дідух» 

(100 балів); 

Макар Анна вихованець Тернопільського обласного еколого-

натуралістичного центру. Творча робота «Опільський традиційний дідух» 

(100 балів); 

Осадца Ярослав Володимирович, керівник гурткової роботи 

Тернопільського обласного еколого-натуралістичного центру. Творча 

робота «Опільський традиційний дідух» (100 балів); 

2. Жаб’як Наталія, вихованка гуртка «Художня обробка природного 

матеріалу» Долинського районного будинку дитячої та юнацької 

творчості Долинської районної ради  Івано-Франківської області. Творча 

робота «Дідух» (99 балів); 

Кориневич Юлія, вихованка гуртка «Художня обробка природного 

матеріалу» Долинського районного будинку дитячої та юнацької 

творчості Долинської районної ради  Івано-Франківської області. Творча 

робота «Дідух» (99 балів); 

Тетеря Ольга, вихованка гуртка «Художня обробка природного матеріалу» 

Долинського районного будинку дитячої та юнацької творчості 

Долинської районної ради  Івано-Франківської області. Творча робота 

«Дідух» (99 балів); 

Халус Іван, вихованець гуртка «Художня обробка природного матеріалу» 

Долинського районного будинку дитячої та юнацької творчості 

Долинської районної ради  Івано-Франківської області. Творча робота 

«Дідух» (99 балів); 

Халус Наталія Ярославівна, керівник гуртка «Художня обробка 

природного матеріалу» Долинського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості Долинської районної ради Івано-Франківської області. 

Творча робота «Дідух» (99 балів); 

3. Коленчук Дарина, учениця Шепетівської школи-гімназії НВК № 2 

Хмельницької області, вихованка гуртка «Плетіння з верби» 

Шепетівського міського ЦЕНТУМ Хмельницької області. Творча робота 

«Дідух» (99 балів); 

Коленчук Олена Іванівна, керівник гуртка «Плетіння з верби», керівник-

методист Шепетівського міського ЦЕНТУМ Хмельницької області. 

Творча робота «Дідух» (99 балів); 

4. Воробій Ангеліна, вихованка гуртка «Соломоплетіння» (керівник Назарук 

Лілія Михайлівна), КЗ «Іваничівський БДЮТ» Волинської області. Творча 

робота «Дідух – оберіг мого роду!» (99 балів); 

5. Герасимюк Лідія, учениця 4-Б класу КЗ «Луцька загальноосвітня школа 

I-III ступенів № 15 Луцької міської ради Волинської області, вихованка 

гуртка «Краєзнавство». Творча робота «Дідух у формі ялинки» (99 балів); 



Кроляк Ангеліна, учения 2-В класу КЗ «Луцька загальноосвітня школа 

I-III ступенів № 15 Луцької міської ради Волинської області, вихованка 

гуртка «Краєзнавство». Творча робота «Дідух у формі ялинки» (99 балів); 

Олійник Анна, учениця 2-В класу КЗ «Луцька загальноосвітня школа 

I-III ступенів № 15 Луцької міської ради Волинської області, вихованка 

гуртка «Краєзнавство». Творча робота «Дідух у формі ялинки» (99 балів); 

Герасимюк Ольга Василівна, керівник гуртка «Краєзнавство» при КЗ 

«Луцька загальноосвітня школа I-III ступенів № 15 Луцької міської ради» 

Волинської області. Творча робота «Дідух у формі ялинки» (99 балів); 

6. Мотузкова Ніна Григорівна, м. Обухівка Дніпропетровської області. 

Творча робота «Солом’яний Дідух – символ Різдва в Україні» (99 балів); 

7. Кольчик Андрій, вихованець гуртка «Соломоплетіння» Київського Палацу 

дітей та юнацтва. Творча робота «Дідух Київщини» (99 балів); 

Лугова Зінаїда Іванівна, керівник гуртка «Соломоплетіння» Київського 

Палацу дітей та юнацтва. Творча робота «Дідух Київщини» (99 балів); 

8. Родина Калайди Валентини Вікторівни, керівника гуртка «Сувенірний» 

Ічнянського районного Будинку дитячої та юнацької творчості 

Чернігівської області. Творча робота «Дідух» (98 балів). 

9. Кириченко Світлана Олександрівна, керівник зразкового гуртка 

декоративно-ужиткового мистецтва Берегиня» Чорнобаївського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Чорнобаївської районної 

ради Черкаської області. Творча робота «На щастя, на здоров’я, на 

добробут» (98 балів); 

Кириченко Ольга, вихованка зразкового гуртка декоративно-ужиткового 

мистецтва Берегиня» Чорнобаївського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Чорнобаївської районної ради Черкаської області. 

Творча робота «На щастя, на здоров’я, на добробут» (98 балів); 

10. Родина Лебідь Наталії Володимирівни: Лебідь Анастасія та Лебідь Софія, 

вихованки гуртка «Житечко» при КЗ «Станція юних техніків» 

Кам’янської міської ради Дніпропетровської області. Творча робота 

«Дідух» (98 балів); 

Литовченко Любов Анатоліївна, атестований майстер народних ремесел, 

член Національної спілки народних майстрів України, керівник гуртка 

«Житечко» при КЗ «Станція юних техніків» Кам’янської міської ради 

Дніпропетровської області. Творча робота «Дідух» (98 балів); 

11. Колектив учнів 9 класу КЗ «Євецько-Миколаївський навчально-виховний 

комплекс «Школа-дошкільний заклад» Новомосковського району 

Дніпропетровської області. Творча робота «Дідух» (98 балів); 

Павленко Нінель Іванівна, педагог КЗ «Євецько-Миколаївський 

навчально-виховний комплекс «Школа-дошкільний заклад» 

Новомосковського району Дніпропетровської області. Творча робота 

«Дідух» (98 балів); 



12. Середа Вікторія, вихованка гуртка «Чарівне рукоділля» КПНЗ ЦДЮТ 

«Терноцвіт» Криворізької міської ради Дніпропетровської області. Творча 

робота «Дідух – оберіг роду» (98 балів); 

Терещенко Аріна, вихованка гуртка «Чарівне рукоділля» КПНЗ ЦДЮТ 

«Терноцвіт» Криворізької міської ради Дніпропетровської області. Творча 

робота «Дідух – оберіг роду» (98 балів); 

Бугай Любов Миколаївна, керівник гуртка «Чарівне рукоділля» КПНЗ 

ЦДЮТ «Терноцвіт» Криворізької міської ради Дніпропетровської області. 

Творча робота «Дідух – оберіг роду» (98 балів); 

13. Камінська Анастасія, вихованка гуртка «Солом’яне диво» ЦДЮТ 

Дніпровського району м. Києва. Творча робота «Дідух» (98 балів); 

14. Клименко Альбіна, вихованка гуртка «Солом’яне диво» ЦДЮТ 

Дніпровського району м. Києва. Творча робота «Дідух» (97 балів); 

15. Вовчок Христина, вихованка гуртка «Солом’яне диво» ЦДЮТ 

Дніпровського району м.Києва. Творча робота «Дідух» (96 балів); 

Павленко Раїса Анатоліївна, керівник гуртка «Солом’яне диво» ЦДЮТ 

Дніпровського району м.Києва. Творча робота «Дідух» (96 балів); 

16. Хижняк Тетяна, учениця 8-го класу КЗ «Куп’янський спеціальний НВК» 

Харківської області. Творча робота «Різдвяний дідух» (98 балів); 

Хижняк Юлія, учениця 8-го класу КЗ «Куп’янський спеціальний НВК» 

Харківської області. Творча робота «Різдвяний дідух» (98 балів); 

Олійник Ольга Миколаївна, вчитель трудового навчання першої 

кваліфікаційної категорії КЗ «Куп’янський спеціальний НВК» Харківської 

області. Творча робота «Різдвяний дідух» (98 балів); 

Явтушенко Раїса Василівна, с. Просянка, Куп’янського району 

Харківської області, за консультативну та практичну допомогу у 

виконанні роботи «Різдвяний дідух» (98 балів); 

17. Адамьонок Ксенія, вихованка гуртка «Фітодизайн» Летичівського ЦТДЮ 

Летичівської об’єднаної громади Летичівського району Хмельницької 

області. Творча робота «Летичівський дідух» (98 балів); 

Прилюк Вікторія, вихованка гуртка «Фітодизайн» Летичівського ЦТДЮ 

Летичівської об’єднаної громади Летичівського району Хмельницької 

області. Творча робота «Летичівський дідух» (98 балів); 

Яременко Леся Дмитрівна, керівник гуртка «Фітодизайн» Летичівського 

ЦТДЮ Летичівської об’єднаної громади Летичівського району 

Хмельницької області. Творча робота «Летичівський дідух» (98 балів); 

18. Мазур Анастасія, вихованка гуртка «Соломоплетіння» Старовижівського 

районного будинку школяра Волинської області. Творча робота «Дідух» 

(98 балів); 

Мазур Любов Степанівна, керівник гуртка «Соломоплетіння» 

Старовижівського районного будинку школяра Волинської області. Творча 

робота «Дідух» (98 балів); 



19. Домальчук Едуард, учень 10 класу ОНЗ Любешівський НВК «ЗОШ 

I-III ст.-гімназія». Творча робота «Святковий дідух» (97 балів);  

Шептур Людмила Степанівна, керівник шкільного лісництва ОНЗ 

Любешівський НВК «ЗОШ I-III ст.-гімназія». Творча робота «Святковий 

дідух» (97 балів); 

20. Каменчук Богдан, вихованець гуртка «Солом ’яне диво» Палацу 

учнівської молоді ім. І. Франка м. Ковель Волинської області. Творча 

робота «Дідух – символ року» (97 балів); 

Каменчук Людмила Вікторівна, керівник гуртка «Солом ’яне диво» 

Палацу учнівської молоді ім. І. Франка м. Ковель Волинської області. 

Творча робота «Дідух – символ року» (97 балів). 

21. Сирота Христина, вихованка студії «Поліське золото» при ЗОШ 

I-III ступенів .с. Соловичі Турійського району Волинської області. Творча 

робота «Рай-дерево» (93 бали); 

Сервачинський Антон, вихованець студії «Поліське золото» при ЗОШ 

I-III ступенів с. Соловичі Турійського району Волинської області. Творча 

робота «Рай-дерево» (93 бали); 

Якимович Валентина Петрівна, керівник студії «Поліське золото» при 

ЗОШ I-III ступенів с. Соловичі Турійського району Волинської області. 

Творча робота «Рай-дерево» (93 бали). 

22. Артишук Анна, учениця ЗОШ I-III ступенів с. Червища Камінь-

Каширського району Волинської області. Творча робота «Рай-дідух» 

(91 бал); 

Філюк Анна, учениця ЗОШ I-III ступенів с. Червища Камінь-Каширського 

району Волинської області. Творча робота «Рай-дідух» (91 бал); 

Салівончик Юлія, учениця ЗОШ I-III ступенів с.Червища Камінь-

Каширського району Волинської області. Творча робота «Рай-дідух» 

(91 бал); 

Лосєва Галина Богданівна, керівник гурткової роботи ЗОШ I-III ступенів 

с. Червища Камінь-Каширського району Волинської області. Творча 

робота «Рай-дідух» (91 бал); 

23. Лащ Віра, учениця 9-Б класу Часовоярської ЗОШ I-II ступенів № 15 

м.Часів Яр Бахмутської райради Донецької області. Творча робота 

«Дідух» (96 балів); 

Федорець Тетяна Миколаївна, заступник директора з НВР, вчитель 

української мови та літератури Часовоярської ЗОШ I-II ступенів № 15 

м. Часів Яр Бахмутської райради Донецької області. Творча робота 

«Дідух» (96 балів); 

24. Григорян Карине, вихованка гуртка «Екологічне краєзнавство» 

Вишгородського районного Центру художньої творчості дітей, юнацтва та 

молоді «Дивосвіт» Київської області. Творча робота «Дідух» (91 бал); 



Старжинська О. І., керівник гуртка «Екологічне краєзнавство» 

Вишгородського районного Центру художньої творчості дітей, юнацтва та 

молоді «Дивосвіт» Київської області. Творча робота «Дідух» (91 бал); 

25. Махоніна Радислава, вихованка гуртка «Мальви» Вишгородського 

районного Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді 

«Дивосвіт» Київської області. Творча робота «Дідух» (93 бали); 

Крупельницька О. О., керівник гуртка «Мальви» Вишгородського 

районного Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді 

«Дивосвіт» Київської області. Творча робота «Дідух» (93 бали); 

26. Колєснікова Вікторія, 12 років, вихованка творчого об’єднання 

«Соломоплетіння» КПНЗ Білопільської районної ради Сумської області 

«Центр дитячої та юнацької творчості». Творча робота «Дідух» (93 бали); 

Ткаченко Антоніна Володимирівна, керівник творчого об’єднання 

«Соломоплетіння» КПНЗ Білопільської районної ради Сумської області 

«Центр дитячої та юнацької творчості». Творча робота «Дідух» (93 бали); 

27. Демченко Ростислав, вихованець гуртка декоративно-прикладного 

мистецтва Полтавської Обласної гімназії-інтернату ім. А. С. Макаренка 

Полтавської обласної ради. Творча робота «Дідух – оберіг роду і року» 

(93 бали); 

Тепайкіна Дарина, вихованка гуртка декоративно-прикладного мистецтва 

Полтавської обласної гімназії-інтернату ім. А. С. Макаренка Полтавської 

обласної ради. Творча робота «Дідух – оберіг роду і року» (93 бали); 

Халява Катерина, вихованка гуртка декоративно-прикладного мистецтва 

Полтавської обласної гімназії-інтернату ім. А. С. Макаренка Полтавської 

обласної ради. Творча робота «Дідух – оберіг роду і року» (93 бали); 

Поляшенко Віра Анатоліївна, учитель мистецтва, керівник гуртка 

декоративно-прикладного мистецтва Полтавської обласної гімназії-

інтернату ім. А. С. Макаренка Полтавської обласної ради. Творча робота 

«Дідух – оберіг роду і року» (93 бали); 

28. Трохименко Дмитро, учень 4-Б класу Ніжинської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 9 Ніжинської міської ради Чернігівської області, 

(спільно з родиною: тато - Олександр Григорович та мама - Оксана 

Павлівна). Творча робота «Дідух» (94 бали); 

Сидоренко Олена, учениця 4-Б класу Ніжинської загальноосвітньої школи 

I-III ступенів №9 Ніжинської міської ради Чернігівської області, (спільно 

з родиною: тато - Олександр Станіславович та мама - Юлія Михайлівна). 

Творча робота «Дідух» (94 бали); 

Губар Віра, учениця 4-Б класу Ніжинської загальноосвітньої школи 

I-III ступенів № 9 Ніжинської міської ради Чернігівської області, (спільно 

з родиною: тато - Євген Миколайович, мама - Катерина Ігорівна, сестра –

Людмила). Творча робота «Дідух» (94 бали); 



29. Колектив учнів 6-А класу Ніжинської гімназії №3 Ніжинської міської 

ради Чернігівської області. Творча робота «Дідух» (94 бали); 

Динька Світлана Василівна, вчитель біології та класний керівник 6-А 

класу Ніжинської гімназії №3 Ніжинської міської ради Чернігівської 

області. Творча робота «Дідух» (94 бали); 

30. Столярчук Ольга, вихованка студії «Оберіг» Гощанського районного 

центру дітей та молоді Рівненської області. Творча робота «Дідух. Ой, 

радуйся, земле, коляда іде!» (94 бали); 

Столярчук Марія, вихованка студії «Оберіг» Гощанського районного 

центру дітей та молоді Рівненської області. Творча робота «Дідух. Ой, 

радуйся, земле, коляда іде!» (94 бали); 

Подмока О. П., керівник студії «Оберіг» Гощанського районного центру 

дітей та молоді Рівненської області. Творча робота «Дідух. Ой, радуйся, 

земле, коляда іде!» (94 бали); 

31. Вихованці гуртка «Юні козаки Поділля» Нетішинського Центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді Хмельницької області. Творча робота 

«Дідух» (99 балів); 

Матус Олена Олександрівна, керівник гуртка «Юні козаки Поділля» 

Нетішинського Центру туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Хмельницької області. Творча робота «Дідух» (99 балів); 

32. Адаменко Микита, учень 4-А класу ЗОШ № 9 м. Ніжин Чернігівської 

області. Творча робота «Дідух» (91 бал); 

Єсипенко Поліна, учениця 4-А класу ЗОШ № 9 м. Ніжин Чернігівської 

області. Творча робота «Дідух» (91 бал); 

Ларін Єгор, учень 4-А класу ЗОШ № 9 м. Ніжин Чернігівської області. 

Творча робота «Дідух» (91 бал); 

Красновид Ірина Миколаївна, класний керівник 4-А класу ЗОШ № 9 

м. Ніжин Чернігівської області. Творча робота «Дідух» (91 бал); 

33. Люльченко Василь, учень 5-Б класу Криворізької ЗОШ I-III ступенів № 55 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області. Творча робота 

«Чарівний дідух» (91 бал); 

Корольов Михайло, учень 5-Б класу Криворізької ЗОШ I-III ступенів 

№ 55 Криворізької міської ради Дніпропетровської області. Творча робота 

«Чарівний дідух» (91 бал); 

Люльченко Оксана Григорівна, вчитель трудового навчання  Криворізької 

ЗОШ I-III ступенів № 55 Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області. Творча робота «Чарівний дідух» (91 бал); 

34. Коритна Аліна, учениця 11 класу  Часовоярської ЗОШ I-II ступенів № 15 

м. Часів Яр Бахмутської райради Донецької області. Творча робота 

«Дідух» (95 балів); 

Федорець Тетяна Миколаївна, заступник директора з НВР, вчитель 

української мови та літератури Часовоярської ЗОШ I-II ступенів № 15 



м. Часів Яр Бахмутської райради Донецької області. Творча робота 

«Дідух» (95 балів); 

35. Василик Олександра, вихованка гуртка «Природа та мистецтво» 

Городенківського районного ЦТУМ Івано-Франківської області. Творча 

робота «Дідух» (97 балів); 

Соломон Христина, вихованка гуртка «Природа та мистецтво» 

Городенківського районного ЦТУМ Івано-Франківської області. Творча 

робота «Дідух» (97 балів); 

Іванишин Світлана Миронівна, керівник гуртка «Природа та мистецтво» 

Городенківського районного ЦТУМ Івано-Франківської області. Творча 

робота «Дідух» (97 балів); 

36. Цех Анастасія, учениця 11 класу Полтавської обласної спеціалізованої 

школи-інтернату II-III ступенів з поглибленим вивченням окремих 

предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі 

ім. А. С. Макаренка. Творча робота «Дідух» (99 балів); 

Іванова Софія, учениця 11 класу Полтавської обласної спеціалізованої 

школи-інтернату II-III ст. з поглибленим вивченням окремих предметів та 

курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі ім. А. С. Макаренка. 

Творча робота «Дідух» (99 балів); 

Тройніна Світлана Олександрівна, учитель технології Полтавської 

обласної спеціалізованої школи-інтернату II-III ст. з поглибленим 

вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому 

педагогічному коледжі ім. А. С. Макаренка. Творча робота «Дідух» 

(99 балів). 

 

ІІ. Нагороджується  грамотою НЕНЦ  

за II місце: 

1. Мацієвський Роман, учень ЗОШ I-III ступенів с.Гірка Полонка Луцького 

району Волинської області. Творча робота «Дідух» (86 балів); 

Мельничук Валентина Степанівна, вчитель трудового навчання ЗОШ 

I-III ступенів с.Гірка Полонка Луцького району Волинської області. 

Творча робота «Дідух» (86 балів); 

2. Матюк Ангеліна, учениця ЗОШ I-III ступенів с.Березичі Любешівського 

району Волинської області (спільно з родиною). Творча робота «Дідух» 

(86 балів); 

3. Смичок Алла Степанівна, керівник гуртка «Умілі руки», вчитель фізичної 

культури Дорогівської ЗОШ I-III ступенів Галицької районної ради Івано-

Франківської області. Творча робота «Дідух» (88 балів); 

4. Стельмах Софія, вихованка гуртка «Фітодизайн» Івано-Франківської 

міської дитячої екологічної станції. Творча робота «Дідух» (88 балів); 



Шпінталь Марія Григорівна, керівник гуртка «Фітодизайн» Івано-

Франківської міської дитячої екологічної станції. Творча робота «Дідух» 

(88 балів); 

5. Колектив вихованців гуртка «Джерела духовності» Вишгородського 

районного Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді 

«Дивосвіт» Київської області. Творча робота «Дідух» (87 балів); 

Пустовий В.М., керівник гуртка «Джерела духовності» Вишгородського 

районного Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді 

«Дивосвіт» Київської області. Творча робота «Дідух» (87 балів); 

6. Колектив вихованців гуртка «Екологічний дизайн» відділу екології та 

квітництва комунального закладу «Станція юних натуралістів» 

Рівненської обласної ради. Творча робота «Різдвяний дідух» (87 балів); 

Дужук Сніжана Андріївна, керівник  гуртка «Екологічний дизайн» відділу 

екології та квітництва комунального закладу «Станція юних натуралістів» 

Рівненської обласної ради. Творча робота «Різдвяний дідух» (87 балів); 

7. Вихованці гуртка «Витинанка» ЗОШ I-II ступенів с.Поповичі 

Ковельського району Волинської області. Творча робота «Дідух» (88 

балів); 

Валігура Олена, керівник гуртка «Витинанка» ЗОШ I-II ступенів 

с.Поповичі Ковельського району Волинської області. Творча робота 

«Дідух» (88 балів); 

8. Ріпа Марія, учениця 9-А класу ЗОШ I-III ступенів №14 м.Чернігів 

(спільно з мамою- Ріпою Любов Іванівною). Творча робота «Дідух» (86 

балів); 

9. Настенко Діана, учениця 9-го класу КЗ «Михайлівська спеціалізована 

загальноосвітня школа-інтернат» Черкаської обласної ради. Творча робота 

«Рай-дерево «Дідух», (87 балів); 

10.Науменко Дарія, учениця 10 класу Миколаївської ЗОШ I-III ступенів 

Новомосковського району Дніпропетровської області. Творча робота 

«Веселий дідух» (88 балів); 

Васюк Лариса Вікторівна, педагог Миколаївської ЗОШ I-III ступенів 

Новомосковського району Дніпропетровської області. Творча робота 

«Веселий дідух» (88 балів); 

11.Фокін Антон, вихованець гуртка «Образотворче мистецтво» КЗ «НСЗШ 

№ 6» м.Нікополь Дніпропетровської області. Творча робота «Дідух» (86 

балів); 

Фокін Володимир, вихованець гуртка «Образотворче мистецтво» КЗ 

«НСЗШ № 6» м.Нікополь Дніпропетровської області. Творча робота 

«Дідух» (86 балів); 

Фокіна І.С., керівник, гуртка «Образотворче мистецтво» КЗ «НСЗШ № 6» 

м.Нікополь Дніпропетровської області. Творча робота «Дідух» (86 балів); 



12.Бондарева Єва, учениця 2 класу Петропавлівської  ЗОШ I-III ступенів з 

професійним навчанням Петропавлівського району Дніпропетровської 

області. Творча робота «Дідух» (83 бали); 

Бондарева Майя Миколаївна, педагог Петропавлівської  ЗОШ I-III 

ступенів з професійним навчанням Петропавлівського району 

Дніпропетровської області. Творча робота «Дідух» (83 бали); 

13.Брушньовська Анна, учениця 7 класу Жукотинської ЗОШ I-II ступенів 

Коломийського району Івано-Франківської області. Творча робота 

«Дідух» (85 балів); 

Бойчук Світлана Миколаївна, вчитель біології Жукотинської ЗОШ I-II 

ступенів Коломийського району Івано-Франківської області. Творча 

робота «Дідух» (85 балів); 

14.Франкова Дар’я Олександрівна, учениця 8 класу Тульчинської ЗОШ I-III 

ступенів  №1, вихованка Тульчинської станції юних натуралістів 

Вінницької області. Творча робота «Дідух» (86 балів); 

15.Попик Валерія Віталіївна, учениця Мурафської СЗШ I-III ступенів 

Шаргородського району Вінницької області. Творча робота «Дідух 

«Дерево життя» (85 балів); 

Куцолабський Олександр, учень Мурафської СЗШ I-III ступенів 

Шаргородського району Вінницької області. Творча робота «Дідух 

«Дерево життя» (85 балів); 

Хмельовська Катерина, учениця Мурафської СЗШ I-III ступенів 

Шаргородського району Вінницької області. Творча робота «Дідух 

«Дерево життя» (85 балів); 

Мостова Наталія Іванівна, вчитель трудового навчання  Мурафської СЗШ 

I-III ступенів  Шаргородського району Вінницької області. Творча робота 

«Дідух «Дерево життя» (85 балів); 

16.Мазур Леся, учениця Мурафської СЗШ I-III ступенів Шаргородського 

району Вінницької області. Творча робота «Золота гілка» (86 балів); 

Мандзюк Дарина, учениця Мурафської СЗШ I-III ступенів 

Шаргородського району Вінницької області. Творча робота «Золота гілка» 

(86 балів); 

Котюжанська Лілія, учениця Мурафської СЗШ I-III ступенів 

Шаргородського району Вінницької області. Творча робота «Золота гілка» 

(86 балів); 

Підгородецький Валентин, учень Мурафської СЗШ I-III ступенів 

Шаргородського району Вінницької області. Творча робота «Золота гілка» 

(86 балів); 

Мостова Наталія Іванівна, вчитель трудового навчання  Мурафської СЗШ 

I-III ступенів Шаргородського району Вінницької області. Творча робота 

«Золота гілка» (86 балів); 



17.Меросліп Софія, учениця Федорівського НВК Шаргородського району 

Вінницької області. Творча робота «Дідух» (86 балів); 

Безверхня Богдана Михайлівна, вчитель трудового навчання 

Федорівського НВК Шаргородського району Вінницької області. Творча 

робота «Дідух» (86 балів); 

18.Железняк Леонід Миколайович, директор Сільницької ЗОШ I-II ступенів 

Тульчинської районної ради Вінницької області. Творча робота «Дідух» 

(89 балів); 

Железняк Валентина Василівна, вчителька української мови та літератури 

Сільницької ЗОШ I-II ступенів Тульчинської районної ради Вінницької 

області. Творча робота «Дідух» (89 балів); 

Железняк Василь Леонідович, вчитель біології та географії Сільницької 

ЗОШ I-II ступенів Тульчинської районної ради Вінницької області. Творча 

робота «Дідух» (89 балів); 

Железняк Людмила Анатоліївна, вчителька математики Сільницької ЗОШ 

I-II ступенів Тульчинської районної ради Вінницької області. Творча 

робота «Дідух» (89 балів); 

Железняк Святослав Васильович, учень 2 класу Юрківської ЗОШ I-III 

ступенів Тульчинської районної ради Вінницької області. Творча робота 

«Дідух» (89 балів); 

Железняк Роман Леонідович, вчитель інформатики Сільницької ЗОШ I-II 

ступенів Тульчинської районної ради Вінницької області. Творча робота 

«Дідух» (89 балів); 

Кондратенко Юлія Віталіївна, студентка Вінницького педагогічного 

інституту ім.Коцюбинського,  за роботу «Дідух» (89 балів); 

19.Паненко Віктор, учень КЗ «Куп’янський спеціальний НВК» Харківської 

обласної ради Харківської області. Творча робота «Дідух» (89 балів); 

Шевченко Анатолій, учень КЗ «Куп’янський спеціальний НВК» 

Харківської обласної ради Харківської області. Творча робота «Дідух» (89 

балів); 

Друшляк Роман, учень КЗ «Куп’янський спеціальний НВК» Харківської 

обласної ради Харківської області. Творча робота «Дідух» (89 балів); 

Аюков Денис, учень КЗ «Куп’янський спеціальний НВК» Харківської 

обласної ради Харківської області. Творча робота «Дідух» (89 балів); 

Ситливий Костянтин, учень КЗ «Куп’янський спеціальний НВК» 

Харківської обласної ради Харківської області. Творча робота «Дідух» (89 

балів); 

Рожко Олексій Дмитрович, вчитель трудового навчання, вчитель-методист 

КЗ «Куп’янський спеціальний НВК» Харківської обласної ради 

Харківської області. Творча робота «Дідух» (89 балів); 

20.Лавренко Андрій, учень 2 класу Бортницького НВК Дубенського району 

Рівненської області. Творча робота «Дідух «Коляда», (88 балів); 



Лавренко Вікторія Віталіївна, жителька с.Бортниця Дубенського району 

Рівненської області. Творча робота «Дідух «Коляда», (88 балів); 

Костюк Наталія Ярославівна, жителька с.Бортниця Дубенського району 

Рівненської області. Творча робота «Дідух «Коляда», (88 балів); 

21.Пересунько Вадим, учень 3 класу Бортницького НВК «Загальноосвітня 

школа I ступеня – дошкільний навчальний заклад» Дубенського району 

Рівненської області. Творча робота «Дідух» (85 балів); 

Теслюк Людмила Леонідівна, вчитель Бортницького НВК 

«Загальноосвітня школа I ступеня – дошкільний навчальний заклад» 

Дубенського району Рівненської області. Творча робота «Дідух» 

(85 балів); 

22.Кібиш Юлія, вихованка гуртка «Чарівний олівець» при Сарненській ЗОШ 

I-II ступенів №3  Рівненської області. Творча робота «Воскресає Україна» 

(87 балів); 

Колядко Варвара, вихованка гуртка «Чарівний олівець» при Сарненській 

ЗОШ I-II ступенів  №3 Рівненської області. Творча робота «Воскресає 

Україна» (87 балів); 

Пупко Альона, вихованка гуртка «Чарівний олівець» при Сарненській 

ЗОШ I-II ступенів №3 Рівненської області. Творча робота «Воскресає 

Україна» (87 балів); 

Кібиш Тетяна Григорівна, вчитель трудового навчання та образотворчого 

мистецтва, керівник  гуртка «Чарівний олівець» при Сарненській ЗОШ I-

II ступенів №3 Рівненської області. Творча робота «Воскресає Україна» 

(87 балів); 

23.Москалик Сніжана, учениця Милівецької ЗОШ I-II ступенів 

Чортківського району Тернопільської області. Творча робота «Дідух – 

різдвяний дух. Сходження святого Різдва на Вкраїнські села», (86 балів); 

Балянт Марія, учениця Милівецької ЗОШ I-II ступенів Чортківського 

району Тернопільської області. Творча робота «Дідух – різдвяний дух. 

Сходження святого Різдва на Вкраїнські села», (86 балів); 

Мороз Г.В, педагог-організатор Милівецької ЗОШ I-II ступенів 

Чортківського району Тернопільської області. Творча робота «Дідух – 

різдвяний дух. Сходження святого Різдва на Вкраїнські села», (86 балів); 

24.Токаренко Ліна Мефодіївна, вчитель трудового навчання Хмельницького 

НВО №28. Творча робота «Різдвяний оберіг» (88 балів); 

Руда Тетяна Вікторівна, заступник директора з виховної роботи 

Хмельницького НВО №28. Творча робота «Різдвяний оберіг» (88 балів); 

25.Кириченко Софія, вихованка гуртка «Народна творчість» при опорному 

закладі «Засульська ЗОШ I-III ст.- гімназія» Засульської сільської ради 

Лубенського району Полтавської області. Творча робота «Дідух» (86 

балів); 



Пасічник О.В., керівник гуртка «Народна творчість» при опорному 

закладі «Засульська ЗОШ I-III ст.- гімназія» Засульської сільської ради 

Лубенського району Полтавської області. Творча робота «Дідух» (86 

балів); 

26.Галич Яна, учениця Литвяківської ЗОШ I-III ступенів Засульської 

сільської ради Лубенського району Полтавської області. Творча робота 

«Дідух» (89 балів); 

Галич Марина Володимирівна, жителька с. Литвяки Лубенського району 

Полтавської області. Творча робота «Дідух» (89 балів); 

Радченко Вероніка, учениця Литвяківської ЗОШ I-III ступенів Засульської 

сільської ради  Лубенського району Полтавської області. Творча робота 

«Дідух» (89 балів); 

Радченко Аліна Олександрівна, жителька с. Литвяки Лубенського району 

Полтавської області. Творча робота «Дідух» (89 балів); 

Петренко Анна, учениця Литвяківської ЗОШ I-III ступенів Засульської 

сільської ради  Лубенського району Полтавської області. Творча робота 

«Дідух» (89 балів); 

Петренко Ірина, учениця Литвяківської ЗОШ I-III ступенів Засульської 

сільської ради Лубенського району Полтавської області. Творча робота 

«Дідух» (89 балів); 

Петренко Юлія Юріївна, жителька с. Литвяки Лубенського району 

Полтавської області. Творча робота «Дідух» (89 балів); 

Магомедова Наталія Володимирівна, класовод 1 класу Литвяківської ЗОШ 

I-III ступенів Засульської сільської ради Лубенського району Полтавської 

області. Творча робота «Дідух» (89 балів); 

27.Гаранько Карина, вихованка гуртка «Соломоплетіння» Кролевецького 

районного Будинку дітей та юнацтва Сумської області. Творча робота 

«Дідух» (87 балів); 

Грищенко Л.К., керівник гуртка «Соломоплетіння» Кролевецького 

районного Будинку дітей та юнацтва Сумської області. Творча робота 

«Дідух» (87 балів); 

28.Колектив учнів 2-Б класу спеціалізованої школи № 264 Деснянського 

району міста Києва. Творча робота «Дідух» (89 балів); 

Кільдій Тетяна Андріївна, класний керівник 2-Б класу спеціалізованої 

школи № 264 Деснянського району міста Києва. Творча робота «Дідух» 

(89 балів); 

29.Шаульський Дмитро, учень КЗ «Ляшківська ЗОШ I-III ступенів 

Ляшківської сільської ради Царичанського району Дніпропетровської 

області». Творча робота «Різдвяний дідух» (86 балів); 

Шаульский Анатолій Анатолійович та Шаульська Світлана Євгенівна, 

жителі с.Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області. 

Творча робота «Різдвяний дідух» (86 балів); 



Дуванський Даниїл, учень КЗ «Ляшківська ЗОШ I-III ступенів 

Ляшківської сільської ради Царичанського району Дніпропетровської 

області». Творча робота «Різдвяний дідух» (86 балів); 

Дуванський Августин, учень КЗ «Ляшківська ЗОШ I-III ступенів 

Ляшківської сільської ради Царичанського району Дніпропетровської 

області». Творча робота «Різдвяний дідух» (86 балів); 

Дуванський Олександр Володимирович та Дуванська Алла Леонідівна, 

жителі с.Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області. 

Творча робота «Різдвяний дідух» (86 балів); 

Сиса Ірина Євгенівна, педагог-організатор КЗ «Ляшківська ЗОШ 

I-III ступенів Ляшківської сільської ради Царичанського району 

Дніпропетровської області». Творча робота «Різдвяний дідух» (86 балів); 

30.Колектив Зразкового художнього колективу студії «Етнофлористика» 

Будинку дитячої творчості Подільського району міста Києва. Творча 

робота «Дідух» (87 балів); 

Вавілова Світлана Олександрівна, керівник Зразкового художнього 

колективу студії «Етнофлористика» Будинку дитячої творчості 

Подільського району міста Києва. Творча робота «Дідух» (87 балів); 

31.Костенко Маргарита, вихованка гуртка «Рослини – символи України» 

Первомайської міської станції юних натуралістів Миколаївської області. 

Творча робота «Дідух» (83 бали); 

Костенко Інна Миколаївна, керівник гуртка «Рослини – символи України» 

Первомайської міської станції юних натуралістів Миколаївської області. 

Творча робота «Дідух» (83 бали); 

32.Колектив учнів 8 класу Камінської ЗОШ I-III ступенів Романівського 

району Житомирської області. Творча робота «Дідух» (89 балів); 

Данилюк Тетяна Володимирівна, класний керівник 8 класу Камінської 

ЗОШ I-III ступенів Романівського району Житомирської області. Творча 

робота «Дідух» (89 балів); 

33.Возна Анастасія, вихованка гуртка «Народні вироби з соломи» 

Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості Черкаської 

області. Творча робота «Дідух – символ українського роду» (85 балів); 

Ткаченко Крістіна, вихованка гуртка «Народні вироби з соломи» 

Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості Черкаської 

області. Творча робота «Дідух – символ українського роду» (85 балів); 

Жук Тетяна Анатоліївна, керівник гуртка «Народні вироби з соломи» 

Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості Черкаської 

області. Творча робота «Дідух – символ українського роду» (85 балів); 

34.Линник Дарина, учениця 7-Б класу Шепетівської ЗОШ I-III ступенів № 1 

Хмельницької області. Творча робота «Дідух» (86 балів); 



Скрипнюк Оксана Вікторівна, учитель вищої категорії, «вчитель – 

методист» Шепетівської ЗОШ I-III ст. № 1 Хмельницької області. Творча 

робота «Дідух» (86 балів); 

35.Колісніченко Софія, вихованка гуртка декоративно-ужиткового мистецтва 

«Родзинка» Козельщинського Будинку дитячої та юнацької творчості 

Полтавської області. Творча робота «Дідух» (86 балів); 

Колісніченко Юлія Юріївна, заступник голови ради Козельщинського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Полтавської області. Творча 

робота «Дідух» (86 балів). 

 

ІІІ. Нагороджується грамотою НЕНЦ  

за IІI місце: 

1. Лащенко Валерія, учениця 3 класу Бортницького НВК «Загальноосвітня 

школа I ступеня – дошкільний навчальний заклад» Дубенського району 

Рівненської області. Творча робота «Дідух» (80 балів); 

Теслюк Людмила Леонідівна, вчитель Бортницького НВК 

«Загальноосвітня школа ступеня – дошкільний навчальний заклад» 

Дубенського району Рівненської області. Творча робота «Дідух» 

(80 балів); 

2. Стахов Дмитро, вихованець гуртка «Автентична вишивка та народне 

мистецтво» Вінницької обласної станції юних натуралістів. Творча робота 

«Дідух» (83 бали); 

Шпак-Косаківська Наталія Миколаївна, керівник гуртка «Автентична 

вишивка та народне мистецтво» Вінницької обласної станції юних 

натуралістів. Творча робота «Дідух» (83 бали); 

3. Бойко Каріна, учениця 9 класу КЗ «Партизанська ЗОШ I-III ступенів» 

Дніпровської районної ради Дніпропетровської області. Творча робота 

«Дідух» (80 балів); 

Бойко Людмила Миколаївна, жителька м. Партизанське 

Дніпропетровської області. Творча робота «Дідух» (80 балів); 

4. Бовсуновський Ілля, учень 6-Б класу Черкаської ЗОШ I-III ступенів 

Новомосковської районної ради Дніпропетровської області. Творча робота 

«Дідух» (83 бали); 

Бовсуновська Наталія Олександрівна, жителька смт. Черкаське 

Новомосковського району Дніпропетровської області. Творча робота 

«Дідух» (83 бали); 

5. Колектив учнів 8 класу КЗ СЗШ № 5 ім. Г. Романової м. Кам’янське 

Дніпропетровської області. Творча робота «Різдвяний дідух» (81 бал); 

Горяінова Світлана Вікторівна, вчитель КЗ СЗШ № 5 ім. Г. Романової 

м.Кам’янське Дніпропетровської області. Творча робота «Різдвяний 

дідух» (81 бал); 



6. Карпова Анастасія, вихованка гуртка «Умілі ручки» при КЗ Любимівська 

ЗОШ I-III ступенів Дніпровського району Дніпропетровської області. 

Творча робота «Різдвяний дідух» (84 бали); 

Масалов Юрій, вихованець гуртка «Умілі ручки» при КЗ Любимівська 

ЗОШ I-III ступенів Дніпровського району Дніпропетровської області. 

Творча робота «Різдвяний дідух» (84 бали); 

Ляпало Катерина, вихованка гуртка «Умілі ручки» при КЗ Любимівська 

ЗОШ I-III ступенів Дніпровського району Дніпропетровської області. 

Творча робота «Різдвяний дідух» (84 бали); 

Філоненко Ніна Григорівна, керівник гуртка «Умілі ручки» при КЗ 

Любимівська ЗОШ I-III ст. Дніпровського району Дніпропетровської 

області. Творча робота «Різдвяний дідух» (84 бали); 

Богатова Світлана Анатоліївна, керівник гуртка «Умілі ручки» при КЗ 

Любимівська ЗОШ I-III ступенів Дніпровського району 

Дніпропетровської області. Творча робота «Різдвяний дідух» (84 бали); 

7. Онуфріїв Павло, вихованець КПНЗ «Станція юних натуралістів» 

Дніпровської міської ради. Творча робота «Дідух» (84 бали); 

Онуфрієва Ірина Василівна, керівник гурткової роботи КПНЗ «Станція 

юних натуралістів» Дніпровської міської ради. Творча робота «Дідух» 

(84 бали); 

8. Колектив вихованців гуртка «Лідер» КПЗО «Солонянський районний 

центр дитячої та юнацької творчості» Дніпропетровської області. Творча 

робота «Солонянський оберіг» (82 бали); 

Кириченко Любов Олексіївна, керівник гуртка «Лідер» КПЗО 

«Солонянський районний центр дитячої та юнацької творчості» 

Дніпропетровської області. Творча робота «Солонянський оберіг» 

(82 бали); 

9. Колектив вихованців гуртка «Джерельце» КЗО «Центр художньо-

естетичної творчості учнівської молоді Новомосковського району 

Дніпропетровської області». Творча робота «Дідух. Достатку та миру моїй 

Україні» (81 бал); 

Майстренко Інна Олександрівна, керівник гуртка «Джерельце» КЗО 

«Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді 

Новомосковського району Дніпропетровської області». Творча робота 

«Дідух. Достатку та миру моїй Україні» (81  бал); 

10.Русінова Анастасія Сергіївна, учениця 8 класу Криворізької ЗОШ 

I-III ступенів № 57 Криворізької міської ради Дніпропетровської області. 

Творча робота «Дідуха в’язати – міцну родину мати» (84 бали); 

Антонов Дмитро Олексійович, Антонова Наталія Олексіївна, Антонов 

Ярослав. Творча робота «Дідуха в’язати – міцну родину мати» (84 бали); 



Котенко Галина Миколаївна, класний керівник 8 класу Криворізької ЗОШ 

I-III ступенів № 57 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

координатор проекту «Дідуха в’язати – міцну родину мати» (84 бали); 

11.Колектив вихованців гуртка «Юні квітникарі» КЗ «Балівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Дніпровської районної ради 

Дніпропетровської області». Творча робота «Дідух» (84 бали); 

Шматченко Вікторія Сергіївна, керівник гурткової роботи КЗ «Центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Дніпровської 

районної ради Дніпропетровської області». Творча робота «Дідух» 

(84 бали); 

12.Бровченко Ліза, вихованка студії флористики та фітодизайну «Флора» КЗ 

«Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської 

обласної ради». Творча робота «Дідух» (81 бал); 

Хулап Людмила Іванівна, керівник студії флористики та фітодизайну 

«Флора» КЗ «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми 

Черкаської обласної ради». Творча робота «Дідух» (81 бал); 

13.Кузніцова Маргарита, вихованка Зразкової студії «Дивосвіт» БДЮТ 

м.Берестечко Горохівського району Волинської області. Творча робота 

«Дідух» (80 балів); 

Бойко Ганна Анатоліївна, керівник Зразкової студії «Дивосвіт» БДЮТ 

м.Берестечко Горохівського району Волинської області. Творча робота 

«Дідух» (80 балів); 

14.Малевич Юрій, учень 8-А класу НВК № 10 м. Луцька Волинської області. 

Творча робота «Дідух» (83 бали); 

Городюк Катерина Юріївна, вчитель початкових класів НВК № 10 

м.Луцька Волинської області, куратор творчого проекту «Дідух» 

(83 бали); 

15.Герез Тетяна, вихованка студії «Сонях» при КЗ «Луцький НВК «Гімназія 

№ 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської 

області. Творча робота «Дідух – прадавній символ Різдва» (82 бали); 

Кравчук Мар’яна Юріївна, керівник студії «Сонях» при КЗ «Луцький 

НВК «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради 

Волинської області. Творча робота «Дідух – прадавній символ Різдва» 

(82 бали); 

16.Колектив учнів 3 класу закладу загальної середньої освіти I-III ступенів 

с. Старий Чорторийск Маневицького району Волинської області. Творча 

робота «Дідух» (83 бали); 

Богдан Людмила Павлівна, вчитель 3 класу закладу загальної середньої 

освіти I-III ступенів с. Старий Чорторийск Маневицького району 

Волинської області. Творча робота «Дідух» (83 бали); 



17.Колектив педагогів та вихованців Ратнівського центру дитячої та 

юнацької творчості Ратнівського району Волинської області. Творча 

робота «Солом’яний Дідух – символ Різдва на Ратнівщині» (83 бали); 

18.Чича Ганна, вихованка гуртка «Аплікація соломкою» КЗ «Соснівський 

Центр дитячої та юнацької творчості» Березнівського району Рівненської 

області. Творча робота «Дідух» (83 бали); 

Бухалюк Наталія Федорівна, керівник гуртка «Аплікація соломкою» КЗ 

«Соснівський Центр дитячої та юнацької творчості» Березнівського 

району Рівненської області. Творча робота «Дідух» (83 бали); 

19.Харевич Надія, вихованка гуртка квітчання Івано-Франківського міського 

центру дитячої та юнацької творчості. Творчі роботи «Дід. Творча 

інтерпретація» та «Дід на покуті» (80 балів); 

Федущак Марія Львівна, керівник гуртка квітчання Івано-Франківського 

міського центру дитячої та юнацької творчості. Творчі роботи «Дід. 

Творча інтерпретація» та «Дід на покуті» (80 балів); 

20.Щербина Аліна, вихованка гуртка «Юні квітникарі» Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді м. Калуш Івано-Франківської 

області. Творча робота «Заквітчаний дідух» (83 бали); 

Стасів Надія Зиновіївна, керівник гуртка «Юні квітникарі» Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді м. Калуш Івано-

Франківської області. Творча робота «Заквітчаний дідух» (83 бали); 

21.Колектив педагогів та учнів Завадківської ЗОШ I-II ступенів Верхнянської 

сільської ради ОТГ Калуського району Івано-Франківської області. Творча 

робота «Дідух до хати, біда з хати» (82 бали); 

22.Мирошник Яна, вихованка гуртка «Виготовлення іграшок» КПНЗ 

«Охтирський міський центр позашкільної освіти – Мала академія наук 

учнівської молоді» Сумської області. Творча робота «Дідух» (80 балів); 

Ягодзинська Ірина Олексіївна, керівник гуртка «Виготовлення іграшок» 

КПНЗ «Охтирський міський центр позашкільної освіти – Мала академія 

наук учнівської молоді» Сумської області. Творча робота «Дідух» 

(80 балів); 

23.Новіцький Станіслав, учень 2 класу НВК «Почапківська ЗОШ 

I-II ступенів - дитячий садок» Острозького району Рівненської області 

(разом із прабабусею Драчук Оленою Андріївною). Творча робота 

«Дідух» (80 балів); 

Данилюк Тетяна Василівна, вчитель 2 класу НВК «Почапківська ЗОШ 

I-II ступенів - дитячий садок» Острозького району Рівненської області, 

куратор творчого проекту «Дідух» (80 балів); 

24.Огородник Ольга, вихованка гуртка «Юні квітникарі» Славутського 

еколого-натуралістичного центру школярів Хмельницької області. Творча 

робота «Дідух» (80 балів); 



Гнатюк Карина, вихованка гуртка «Юні квітникарі» Славутського 

еколого-натуралістичного центру школярів Хмельницької області. Творча 

робота «Дідух» (80 балів); 

Верещук Анастасія, вихованка гуртка «Юні квітникарі» Славутського 

еколого-натуралістичного центру школярів Хмельницької області. Творча 

робота «Дідух» (80 балів); 

Огородник Ірина Федорівна, керівник гуртка «Юні квітникарі» 

Славутського еколого-натуралістичного центру школярів Хмельницької 

області. Творча робота «Дідух» (80 балів); 

25.Храпач Вікторія, вихованка гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Пирятинської районної станції юних натуралістів Полтавської області. 

Творча робота «Дідух» (83 бали); 

Педяш Галина Степанівна, керівник гуртка «Декоративно-ужиткове 

мистецтво» Пирятинської районної станції юних натуралістів Полтавської 

області. Творча робота «Дідух» (83 бали); 

26.Вихованці гуртка «Юні рослинники» Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді. Творча робота «Дідух» 

(84 бали); 

Пугачова Ірина Ярославівна, керівник гуртка «Юні рослинники» 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді. Творча робота «Дідух» (84 бали); 

27.Колектив педагогів та вихованців ОЗ «Орлівський НВК» Кочубеївської 

ОТГ Високопільського району Херсонської області. Творча робота 

«Дідух» (81 бал); 

28.Колектив вихованців гуртка «Рогозка» Київського державного будинку 

художньої та технічної творчості. Творча робота «Дідух» (82 бали); 

Контар Ірина Сергіївна, керівник гуртка «Рогозка» Київського державного 

будинку художньої та технічної творчості. Творча робота «Дідух» 

(82 бали); 

29.Туркевич Максим, вихованець гуртка «Юні квітникарі» Сєвєродонецького 

міського Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Луганської області. Творча робота «Дідух Слобожанщини» (83 бали); 

Туркевич Вікторія Олександрівна, керівник гуртка «Юні квітникарі» 

Сєвєродонецького міського Центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Луганської області. Творча робота «Дідух 

Слобожанщини» (83 бали); 

30.Луценко Кірія, вихованка гуртка «Барви» Центру творчості дітей та 

юнацтва м.Ірпеня Київської області. Творча робота «Символ злагоди в 

родині…» (81 бал); 

Щербина Надія Іванівна, керівник гуртка «Барви» Центру творчості дітей 

та юнацтва м.Ірпеня Київської області. Творча робота «Символ злагоди в 

родині…» (81 бал); 



31.Леухіна Ірина, вихованка гуртка «Юний хімік» Донського еколого-

натуралістичного центру Волноваського району Донецької області. Творча 

робота «Дідух» (82 бали); 

Клок Марина, вихованка гуртка «Юний хімік» Донського еколого-

натуралістичного центру Волноваського району Донецької області. Творча 

робота «Дідух» (82 бали); 

Танасюк Єлизавета, вихованка гуртка «Юний хімік» Донського еколого-

натуралістичного центру Волноваського району Донецької області. Творча 

робота «Дідух» (82 бали); 

Шульгіна Валентина Олександрівна, керівник куртка «Юний хімік», 

директор Донського еколого-натуралістичного центру Волноваського 

району Донецької області. Творча робота «Дідух» (82 бали); 

32.Колектив вихованців гуртка «Юні квітникарі аранжувальники» 

Великоновосілківської районної станції юних натуралістів Донецької 

області. Творча робота «З вірою в майбутнє» (80 балів); 

Балжі Олена Іванівна, керівник гуртка «Юні квітникарі аранжувальники» 

Великоновосілківської районної станції юних натуралістів Донецької 

області. Творча робота «З вірою в майбутнє» (80 балів); 

33.Колектив вихованців гуртка «Вікно в природу» ОЗ «Орлівський НВК» 

Кочубеївської ОТГ Високопільського району Херсонської області. Творча 

робота «Таврійський дідух» (80 балів); 

Пугач Н. Д., керівник гуртка «Вікно в природу» ОЗ «Орлівський НВК» 

Кочубеївської ОТГ Високопільського району Херсонської області. Творча 

робота «Таврійський дідух» (80 балів). 

 

ІV. Нагороджується грамотою НЕНЦ  

за участь у заочному Всеукраїнському родинному конкурсі «Дідух»: 

1. Суха Вероніка, учениця 6-А класу Криворізької ЗОШ I-III ступенів № 126 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області (та її родина). 

Творча робота «Дідух» (50 балів); 

Горбунова Олена Ігорівна, педагог-організатор Криворізької ЗОШ 

I-III ступенів № 126 Криворізької міської ради Дніпропетровської області. 

Творча робота «Дідух»; 

2. Найданова Дарина, учениця 4-А класу КЗ «Куп’янський спеціальний 

НВК» Харківської обласної ради Харківської області. Творча робота 

«Дідух» (50 балів); 

Найданов Іван Іванович та Найданова Оксана Іванівна, жителі 

м. Куп’янськ Харківської області. Творча робота «Дідух» (50 балів); 

3. Жданов Михайло, учень 9 класу КЗ «Вільхівська ЗОШ I-III ступенів», 

учень шкільного лісництва с.Вільхове Станично-Луганського району 

Луганської області. Творча робота «Схід ще вчиться робити дідух» 

(50 балів); 



Палагута Т. О., керівник шкільного лісництва КЗ «Вільхівська ЗОШ 

I-III ступенів» Станично-Луганського району Луганської області. Творча 

робота «Схід ще вчиться робити дідух» (50 балів); 

4. Некрасова Ярослава, учениця Сновського НВК «Загальноосвітній 

навчальний заклад I-II ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області. Творча 

робота «Дідух» (50 балів); 

Ніколаєнко Дарина, учениця Сновського НВК «Загальноосвітній 

навчальний заклад I-II ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області. Творча 

робота «Дідух» (50 балів); 

Ващенко Анна, учениця Сновського НВК «Загальноосвітній навчальний 

заклад I-II ступенів – дошкільний навчальний заклад» Сновської міської 

ради Сновського району Чернігівської області. Творча робота «Дідух» 

(50 балів); 

Пилипець Олена Юріївна, вчитель біології  Сновського НВК 

«Загальноосвітній навчальний заклад I-II ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Сновської міської ради Сновського району 

Чернігівської області. Творча робота «Дідух» (50 балів); 

5. Рачинський Богдан, учень 3 класу Бортницького НВК «Загальноосвітня 

школа I ступеня – дошкільний навчальний заклад» Дубенського району 

Рівненської області. Творча робота «Янгол Миру» (50 балів); 

Теслюк Людмила Леонідівна, вчитель Бортницького НВК 

«Загальноосвітня школа ступеня – дошкільний навчальний заклад» 

Дубенського району Рівненської області. Творча робота «Янгол Миру» 

(50 балів); 

6. Сушко Марія, учениця 9-В класу Криворізької гімназії №127 Криворізької 

міської ради Дніпропетровської області. Творча робота «Дідух» (50 балів). 

 

 

Директор, 

доктор педагогічних наук,  

професор       В. В. Вербицький 

 


