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Всеукраїнського конкурсу
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за 2017 рік

З метою екологічного, природоохоронного та естетичного виховання учнівської
молоді та залучення до громадського руху за збереження від порубок дерев хвойних
порід  і  поширення  досвіду  цієї  діяльності  серед  молоді,  відповідно  до  Наказу
Міністерства освіти і науки України від 27.12.2016 № 1626 «Про затвердження Плану
всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською
молоддю  на  2017  (за  основними  напрямами  позашкільної  освіти)»,  Національний
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України
з  20  грудня  2017  року  по  20  січня  2018  року  провів  традиційний  щорічний
Всеукраїнський новорічно-різдвяний конкурс «Новорічна композиція».

Завданнями даного конкурсу є пропаганда серед учнівської молоді бережливого
ставлення до природи; розвиток творчої ініціативи та пізнавальної діяльності молоді;
формування  практичних  умінь  та  навичок  дітей  та  молоді  по  виготовленню
новорічно-різдвяних  композицій,  які  символізують  та  відображають  Новорічну  та
Різдвяну флористику; сприяння розвитку флористичного мистецтва в Україні.

На розсуд широкого загалу учнівської молоді, педагогів та відвідувачів НЕНЦ
було представлено близько 900 робіт виконаних учнями у різних техніках та у різних
номінаціях та з найрізноманітніших матеріалів: стилізована ялинка, новорічний букет,
новорічна композиція, новорічний вінок, сюжетна композиція, новорічна картина чи
колаж, новорічний подарунок.

Участь  у  виставці  приймали  як  окремі  учні  та  вихованці,  так  і  учнівські
колективи  позашкільних  та  загальноосвітніх  освітніх  закладів,  з  усіх  куточків
України.

З робіт  надісланих на конкурс,  була створена виставка де були представлені
роботи  вихованців  творчих  учнівських  об’єднань  еколого-натуралістичних центрів,
станцій  юних  натуралістів,  Будинків  дитячої  та  юнацької  творчості,  учнів
загальноосвітніх шкіл.

За підсумками та оцінкою журі Всеукраїнського новорічно-різдвяного конкурсу
«Новорічна композиція»

НАКАЗУЮ:

І. Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді переможців у номінації «Новорічна композиція»:

що посіли І місце
1. Коваль  Катерину,  вихованку  гуртка  «Чарівна  петриківка»,  керівник:

Максименко  Ольга  Олександрівна,  Вишнівського  центру  творчості  дітей  та
юнацтва Київської області, за роботу «Зимове дерево»; (96 балів)



2. Кравчук  Руслану,  вихованку  Сквирського  районного  центру  дитячої  та
юнацької творчості Київської області, за роботу «Різдвяна мрія»; (96 балів)

3. Розум  Анну  Іванівну,  вихованку  зразкового  творчого  об`єднання  «Адоніс»,
керівник:  Колесник  Оксана  Олексіївна,  Дитячого  естетико-натуралістичного
центру «Камелія» м. Бровари Київської області, за роботу «Мелодія новорічної
ночі»; (96 балів)

4. Учнів  5  класу, керівник:  Тивонюк  Надія  Віталіївна,  Бутинської  комунальної
ЗОШ І-ІІІ ст. Вишнівецької ОТГ Тернопільської області, за роботу «Ніч перед
Різдвом»; (94 бали)

5. Сурич  Вікторію,  вихованку  КЗ  «Володарський  районний  центр  дитячої  та
юнацької  творчості»  Київської  області,  за  роботу «Я — веселий  Сніговик  і
журитися не звик»; (95 балів)

6. Новосад  Анну,  ученицю  Горішньоплавнівської  спеціалізованої
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  № 3  імені  В. О. Нижниченка,  керівник:
Лук`яненко  Світлана  Леонідівна,  Полтавської  області,  за  роботу  «Різдвяний
оберіг»; (94 бали)

7. Бродецького Кирила, учня 1-В класу, керівник: Власенко Валентина Василівна,
Горішньоплавнівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  № 4  з  поглибленим
вивченням англійської мови Полтавської області, за роботу «Збережи ялинку —
збережеш ліс»; (94 бали)

8. Тарасенко  Альону,  вихованку  Обласної  школи  флористики  та  фітодизайну,
керівники: Вознюк Любов Григорівна, Лаврик Олена Олексіївна, комунального
закладу  Сумської  обласної  ради  —  обласний  центр  позашкільної  освіти  та
роботи з талановитою молоддю Сумської області, за роботу «Різдвяна краса»;
(95 балів)

9. Сініцину Владиславу, вихованку Обласної школи флористики та фітодизайну,
керівники: Вознюк Любов Григорівна, Лаврик Олена Олексіївна, комунального
закладу  Сумської  обласної  ради  —  обласний  центр  позашкільної  освіти  та
роботи  з  талановитою  молоддю  Сумської  області,  за  роботу  «Новорічна
феєрія»; (95 балів)

10. Мовенко  Юлію,  вихованку  Обласної  школи  флористики  та  фітодизайну»,
керівники: Вознюк Любов Григорівна, Лаврик Олена Олексіївна, комунального
закладу  Сумської  обласної  ради  —  обласний  центр  позашкільної  освіти  та
роботи  з  талановитою  молоддю  Сумської  області,  за  роботу  «Романтична
вечеря»; (95 балів)

11. Рябенко  Альону,  вихованку  Обласної  школи  флористики  та  фітодизайну,
керівники: Вознюк Любов Григорівна, Лаврик Олена Олексіївна, комунального
закладу  Сумської  обласної  ради  —  обласний  центр  позашкільної  освіти  та
роботи  з  талановитою  молоддю  Сумської  області,  за  роботу  «Різдвяний
настрій»; (94 бали)

12. Зав’ялову  Поліну,  вихованку  гуртка  «Флора»,  керівник:  Хулап  Людмила
Іванівна,  КЗ  «Черкаський  обласний  центр  роботи  з  обдарованими  дітьми
Черкаської обласної ради», за роботу «Новорічна казка»; (93 бали)

13. Гриценко  Максим  та  учні  3-Б  класу,  керівник:  Басанько  Ірина  Іванівна,
Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 Чернігівської міської ради Чернігівської області, за
роботу «Засніжена хатинка».(93 бали)

що посіли ІІ місце
1. Козак  Софію,  ученицю  середньої  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  № 2,

керівник:  Паламар  Оксана  Василівна,  смт. Муровані  Курилівці  Вінницької
області, за роботу «2018»; (85 балів)



2. Жарко  Анну,  ученицю  10  класу,  керівник:  Турик Л. І.,  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ст.  -  дитячий  садок  с. Залізниця
Любешівського району Волинської області,  за роботу «Ангели співають Бога
прославляють»; (83 бали)

3. Співак Анастасію, ученицю 6 класу, керівник: Сальнікова Наталія Віталіївна,
Криворізького  закладу  загальної  середньої  освіти  № 108  Дніпропетровської
області, за роботу «Зимовий сон»; (83 бали)

4. Ковальову Вікторію,  вихованку гуртка «Флористика»,  керівник:  Кривуля І. Г.,
комунального закладу освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр дітей
та учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради, за роботу «Хай до всіх
прийде Різдво веселе»; (85 балів)

5. Міллер  Адама,  учня  Хустської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.,  керівник:
Пилип М. І., Закарпатської області, за роботу «Новорічний капелюх»; (84 бали)

6. Лавренко  Регіну  Сергіївну,  вихованку  гуртка  «Юні  друзі  природи»  Центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Мелітопольської  міської
ради Запорізької області, за роботу «Морозна казка»; (84 бали)

7. Веремієнка Микиту, вихованця гуртка «Музейна справа», керівник: Бова Н. М.,
Вишгородського  районного  Центру  художньої  творчості  дітей,  юнацтва  та
молоді «Дивосвіт» Київської області, за роботу «Срібний янгол»; (83 бали)

8. Авраменка Андрія,  вихованця гуртка «Екодизайн»,  керівник: Лавренюк Алла
Вікторівна, Києво-Святошинського районного центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді» Київської області, за роботу «Різдвяний капелюх»;
(85 балів)

9. Вихованців  гуртка  «Юні  лісівники»,  керівник:  Полтавець С. В.,
КЗ «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді»  при  «Компаніївському  навчально-виховному  об’єднанні»
Кіровоградської області, за роботу «Новорічний годинник»; (83 бали)

10. Яворську  Аріну,  вихованку  гуртка  «Фітодизайн»,  керівник:  Барвінок О. В.,
Новомиргородського  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Новомиргородського району Кіровоградської області, за роботу «Символ року»;
(84 бали)

11. Вихованців  гуртка «Флористика та  фітодизайн»,  керівник:  Хорунжа Вікторія
Миколаївна,  Сєвєродонецького  міського  центру  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді  Луганської  області,  за  роботу  «Новорічна
рапсодія»; (85 балів)

12. Радченко  Анастасію  Олександрівну,  Воронову  Діану  Дмитрівну,  вихованців
гуртка  бісероплетіння  «Чарівна  намистинка»,  керівник:  Пономарьова В. В.,
Сватівського районного молодіжного центру «Слобожанська духовна криниця
ім. М. Щепенка»  Луганської  області,  за  роботу  «Ялинка  «З  Новим  роком!»;
(83 бали)

13. Камінську Анастасію, вихованку гуртка «Солом’яне диво», керівник: Павленко
Раїса  Анатоліївна,  Центру  дитячо-юнацької  творчості  Дніпровського  району
м. Києва, за роботу «Різдвяна зірка»; (83 бали)

14. Ізосімову  Єлизавету,  вихованку  гуртка  «В’язаний  дивосвіт»,  керівник:
Михайленко Надія Олександрівна, ПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості
Горішньоплавнівської  міської  ради»  Полтавської  області,  за  роботу  «В  Діда
Мороза роботи багато, до свята подарунки роздати»; (83 бали)

15. Учнів  8-А  класу  Полтавської  гімназії  № 31  Полтавської  області,  за  роботу
«Святковий настрій»; (85 балів)

16. Закладного  Станіслава,  учня  Сагайдацького  навчально-виховного  комплексу,
керівник:  Степаненко  Марина  Миколаївна,  Шишацької  селищної  ради
Полтавської області, за роботу «У Новорічному вікні»; (84 бали)



17. Сафонік  Тамару,  ученицю  1  класу,  керівник:  Совгусь  Світлана  Василівна,
Лозківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ст. Володимирецької  районної  ради
Рівненської області, за роботу «На гостину до тітоньки Сови»; (85 балів)

18. Заїку Дашу, вихованку Обласної школи флористики та фітодизайну, керівники:
Вознюк  Любов Григорівна,  Лаврик  Олена  Олексіївна,  комунального закладу
Сумської  обласної  ради — обласний центр  позашкільної  освіти  та  роботи з
талановитою  молоддю  Сумської  області,  за  роботу  «Новорічна  казка»;
(85 балів)

19. Ткаченко  Віолету,  вихованку  Обласної  школи  флористики  та  фітодизайну,
керівники: Вознюк Любов Григорівна, Лаврик Олена Олексіївна, комунального
закладу  Сумської  обласної  ради  —  обласний  центр  позашкільної  освіти  та
роботи з талановитою молоддю Сумської області, за роботу «Новорічне свято»;
(85 балів)

20. Літвін  Анастасію,  вихованку  Обласної  школи  флористики  та  фітодизайну,
керівники: Вознюк Любов Григорівна, Лаврик Олена Олексіївна, комунального
закладу  Сумської  обласної  ради  —  обласний  центр  позашкільної  освіти  та
роботи з талановитою молоддю Сумської області,  за роботу «Срібне сяйво»;
(85 балів)

21. Бек Ірину, Когут Анастасію, Калинович Роксолану, Медвідь Марію, вихованців
гуртка  «Екологічний  дизайн»,  керівник:  Кухарська  Тетяна  Анатоліївна,
Тернопільського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді, за роботу «Припали памороззю квіти»; (85 балів)

22. Вихованців  гуртка  «Берегиня»,  керівник:  Палац Н. Л.,  Скалатського  БШ
Скалатської  ОТГ Підволочинського району Тернопільської області,  за роботу
«Горнятко новорічного настрою»; (83 бали)

23. Калічаву  Ліану,  вихованку  гуртка  «Флористика»,  керівник:  Пузєєва С. М.,
еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та
юнацької  творчості»  Харківської  області,  за  роботу  «Новорічна  мрія»;
(85 балів)

24. Коробченко Євгенію, вихованку гуртка «Флористика», керівник: Пузєєва С. М.,
еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та
юнацької  творчості»  Харківської  області,  за  роботу  «Гармонійна  мелодія»;
(83 бали)

25. Огурцову  Аліку,  вихованку  гуртка  «Флористика»,  керівник:  Пузєєва С. М.,
еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та
юнацької  творчості»  Харківської  області,  за  роботу  «Міст  у  Новий  рік»;
(85 балів)

26. Ващенко  Дар’ю,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі»,  керівник:
Маліченко О. О., еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний
Палац дитячої  та  юнацької  творчості»  Харківської  області,  за  роботу «П’ять
хвилин до Нового року»; (83 бали)

27. Шмакіну  Дар’ю,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі»,  керівник:
Маліченко О. О., еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний
Палац дитячої  та  юнацької творчості» Харківської області,  за роботу «Диво-
криниченька»; (85 балів)

28. Ваховську  Євгенію,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі»,  керівник:
Маліченко О. О., еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний
Палац  дитячої  та  юнацької  творчості»  Харківської  області,  за  роботу
«Шоколадно-цитрусова смакота»; (83 бали)

29. Альонову Вікторію, вихованку гуртка «Мистецтво нашого народу», керівник:
Альонова І. М.,  КЗ  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді» Херсонської області, за роботу «Зимові витинанки»; (85 балів)



30. Ревенка Артема,  Матвієнко Юлію, учнів 5 класу, керівник: Пастушенко Н. Г.,
Бериславської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  № 4  Бериславського  району
Херсонської області, за роботу «Новорічний годинник»; (83 бали)

31. Власюк Ангеліну Юріївну, вихованку гуртка «Природа і фантазія», керівник:
Демкіна Валентина Миколаївна, Ізяславського районного Будинку творчості та
юнацтва  Хмельницької  області,  за  роботу  «Новорічна  хатинка  сніговика»;
(83 бали)

32. Штаманетян  Софію  Шотівну,  вихованку  гуртка  «Майстри-чарівники»,
керівник:  Штаманетян  Тетяна  Петрівна,  Меджибізького  будинку  дитячої  та
юнацької  творчості  на  базі  Голосківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.
Летичівського  району  Хмельницької  області,  за  роботу  «Свято
наближається...»; (84 бали)

33. Ісаєву Христину, вихованку студії «Флора», керівник: Хулап Людмила Іванівна,
комунального  закладу  «Черкаський  обласний  центр  роботи  з  обдарованими
дітьми Черкаської обласної ради», за роботу «Різдвяні сови». (83 бали)

що посіли ІІІ місце
1. Лашківську  Дарину,  ученицю  5  класу,  керівник:  Куліш  Надія  Миколаївна,

загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ст.  с. Смолигів  Луцького  району  Волинської
області, за роботу «Новорічна диво-хатинка»; (78 балів)

2. Гудкова  Івана  Олександровича,  вихованця  Навчально-виховного  комплексу
«загальноосвітня  школа  І  ступеня — гімназія»,  керівник:  Грузинова Марина
Олександрівна,  Мирноградської  міської  ради  Донецької  області,  за  роботу
«Зимові ласощі»; (76 балів)

3. Шашкевич Юлію Василівну, вихованку гуртка «Рукоділля»,  керівник:  Лилик
Оксана  Петрівна,  Долинського  районного  будинку  дитячої  та  юнацької
творчості  Долинського  району  Івано-Франківської  області,  за  роботу
«Різдвяний підсвічник»; (78 балів)

4. Яковенка Олега Ігоровича, вихованця гуртка «Керамічна майстерня», керівник:
Коряко Світлана Григорівна, «Таращанського районного центру творчості дітей
та юнацтва» Київської області, за роботу «Новорічний калейдоскоп»; (78 балів)

5. Вихованців гуртка «Чарівна майстерня», керівник: Винник Марина Петрівна,
Сєвєродонецького  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді  Луганської  області,  за  роботу  «Капелюшковий  песик»;
(76 балів)

6. Кручиніна Сергія, вихованця гуртка «Природа і фантазія», керівник: Сахарова
Світлана  Петрівна,  Лохвицького  міського  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  Полтавської  області,  за  роботу  «Святковий  настрій»;
(76 балів)

7. Ткачук  Любу, Швець  Антона,  вихованців  гуртка  «Виготовлення  іграшок  —
сувенірів»,  керівник:  Повжик  Надія  Павлівна,  Комунального  позашкільного
навчального  закладу  «Рафалівський  центр  дитячої  та  юнацької  творчості»
Володимирецької  районної  ради  Рівненської  області,  за  роботу  «Росла  собі
ялиночка і зайчик з нею ріс»; (78 балів)

8. Рябінову  Аліну,  вихованку  гуртка  «Флористика»,  керівник:  Пузєєва С. М.,
еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та
юнацької творчості» Харківської області, за роботу «Дзвони свята»; (78 балів)

9. Гурську  Вероніку,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі»,  керівник:
Маліченко О. О., еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний
Палац дитячої та юнацької творчості» Харківської області, за роботу «Зустріч»;
(78 балів)



10. Юр’єву  Наталію,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі»,  керівник:
Маліченко О. О., еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний
Палац  дитячої  та  юнацької  творчості»  Харківської  області,  за  роботу
«Новорічні бажання»; (78 балів)

11. Учнів 3 класу, керівник: Шепель Світлана Олександрівна, Кропивненського навчально-
виховного  комплексу  «Загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІІ  ступенів  –
дошкільний  навчальний  заклад»  Бахмацької  районної  ради  Чернігівської
області, за роботу «Зимова казка»; (74 бали)

12. Шимків  Анастасію,  ученицю  35  групи  за  професією  «Флорист,  квітникар»,
керівник: Пташник Наталія Броніславівна, Тернопільського ВПУ сфери послуг
та  туризму  Тернопільської  області,  за  роботу  «Очікування  Нового  року»;
(78 балів)

13. Мадар  Іванну,  вихованку  гуртка  «Природа  рідного  краю»,  керівник:  Мадар
Наталія  Іванівна,  Тячівського  районного  еколого-натуралістичного  центру
Закарпатської області, за роботу «Новорічний годинник»; (76 балів)

14. Рацин  Софію,  вихованку  гуртка  «Юні  природознавці»,  керівник:  Рацин
Мар’яна  Юріївна,  Виноградівського  районного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  Закарпатської  області,  за  роботу  «Довгоочікувана
зустріч»; (74 бали)

15. Лісову Альону Романівну, вихованку гуртка «Солоне  тісто»,  керівник:  Гулак
Вікторія  Геннадіївна,  Позашкільного навчального закладу «Центр  дитячої  та
юнацької творчості» Енергодарської міської ради Запорізької області, за роботу
«Ялиночка»; (78 балів)

16. Пелешок  Арсенія,  вихованця  гуртка  «Природа  рідного  краю»,  керівник:
Пелешок Наталія Миколаївна, Івано-Франківської міської дитячої екологічної
станції Івано-Франківської області, за роботу «Зимова мелодія»; (76 балів)

17. Барлачук  Валентину,  вихованку  гуртка  «Флористика»,  керівник:  Марущак
Оксана  Анатоліївна,  Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції
Івано-Франківської області, за роботу «Підсвічник»; (78 балів)

18. Білоусову  Крістіну,  вихованку  гуртка  «Оригамі»,  керівник:  Тосіч  Лариса
Миколаївна,  Вишнівського  центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Київської
області, за роботу «Чарівна пандочка»; (74 бали)

19. Кондратенко Анастасію Леонідівну, вихованку гуртка «Майстриня», керівник:
Ташпулова  Тетяна  Володимирівна,  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Згурівського району Київської області, за роботу «Родина в очікуванні Різдва»;
(74 бали)

20. Вихованців  гуртка  «Природа  рідного  краю»,  керівник:  Кротенко О. М.,
КЗ «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді»  Кіровоградської  області,  за  роботу «Чарівна  парасолька»;
(76 балів)

21. Лебеденко  Анастасію,  Лебеденко  Владислава,  вихованців  гуртка  «Сувенір»,
керівник:  Мартиненко Н. В.,  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Олександрійської  міської  ради  Олександрійського  району  Кіровоградської
області, за роботу «Новорічна композиція»; (78 балів)

22. Діуліна  Андрія,  вихованця  гуртка  «Художня  обробка  деревини»  Комплексу
позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом м. Рубіжне Луганської області,  за
роботу «Хатинка в лісі»; (76 балів)

23. Гайдар  Дар ю,  Краснощок  Уляну,  вихованок  гуртка  «Основи  хореографії»,ʼ
керівник: Гайдар Тетяни Василівни, Кременчуцького еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  Полтавської  області,  за  роботу  «Еко-ялинкова
галявина»; (78 балів)



24. Весецьку  Поліну,  ученицю  Кременчуцької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.
№ 3,  керівник:  Цимбалій Н. С.,  Полтавської  області,  за  роботу  «Новорічний
сувенір»; (74 бали)

25. Вихованців  гуртка  «Захоплююче  лозоплетіння»,  керівник:  Редько  Тетяна
Віталіївна,  КЗ  «Станція  юних  натуралістів»  Рівненської  обласної  ради,  за
роботу «Лісова історія»; (78 балів)

26. Сірман Віру, Сірман Софію, учениць Тараканівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ст.,  керівник:  Перета  Анна  Олексіївна,  Дубенської  районної  ради
Рівненської області, за роботу «Ялинка наче диво»; (78 балів)

27. Любовець Дар’ю Олегівну, вихованку комунальної організації Шосткинського
міського клубу дитячої та юнацької творчості «Орлятко»,  керівник: Радченко
Ірина  Олександрівна,  Сумської  області,  за  роботу  «Новорічна  композиція»;
(74 бали)

28. Козлову  Дарину,  вихованку  гуртка  «Екологічне  краєзнавство»,  керівник:
Далудіна  Марина  Володимирівна,  еколого-натуралістичного  відділу
Глухівського міського центру позашкільної роботи Сумської області, за роботу
«В очікуванні дива»; (74 бали)

29. Рябко  Ларису,  вихованку  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн  інтер’єру»,
керівник:  Решетнікова  Світлана  Володимирівна,  еколого-натуралістичного
відділу Глухівського міського центру позашкільної роботи Сумської області, за
роботу «За віконечком Різдво»; (74 бали)

30. Вихованців  гуртка  «Рослини  -  символи  України»,  керівник:  Леськів  Наталія
Іванівна,  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Бережанської  міської  ради
Тернопільської області, за роботу «Різдвяні дзвоники»; (74 бали)

31. Питулину Соломію, вихованку гуртка «Рослини — символи України», керівник:
Батюх  Наталія  Григорівна,  Тернопільського  обласного  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  за  роботу  «Різдвяний  вогник»;
(74 бали)

32. Акопян  Олену,  вихованку  гуртка  «Флористика»,  керівник:  Пузєєва С. М.,
еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та
юнацької творчості» Харківської області, за роботу «Пристрасть»; (78 балів)

33. Вакараш Вероніку, вихованку гуртка  «Флористика»,  керівник:  Пузєєва С. М.,
еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та
юнацької творчості» Харківської області, за роботу «Яскраве серце»; (76 балів)

34. Кисленко  Марію,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі»,  керівник:
Маліченко О. О., еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний
Палац  дитячої  та  юнацької  творчості»  Харківської  області,  за  роботу
«Феєрверк»; (76 балів)

35. Гурковську  Аліну,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі»,  керівник:
Маліченко О. О., еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний
Палац дитячої та юнацької творчості» Харківської області, за роботу «Зимова
свіжість»; (78 балів)

36. Піскунову  Софію,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі»,  керівник:
Маліченко О. О., еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний
Палац дитячої та юнацької творчості» Харківської області, за роботу «Настрій»;
(76 балів)

37. Фарафонову-Некрасову Тетяну, вихованку гуртка «Юні квітникарі», керівник:
Маліченко О. О., еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний
Палац дитячої та юнацької творчості» Харківської області, за роботу «Зимове
сонечко»; (76 балів)



38. Головченко Марію, ученицю 3-Б класу, керівник: Аброскіна О. І.,  Таврійської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  Гладківської  сільської  ради  Херсонської
області, за роботу «Новорічне чаювання»; (76 балів)

39. Шумейко  Сніжану,  вихованку  гуртка  «Природа  і  фантазія»,  керівник:
Яцкович Л. Г.,  КЗ  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»
Великоолександрівської  районної  ради  Херсонської  області,  за  роботу
«Новорічна рапсодія»; (78 балів)

40. Ганц  Аліну  Сергіївну,  Буру  Анастасію  Олексіївну,  Шлапак  Олександру
Сергіївну,  вихованців  гуртка  «Писанкарство»,  керівник:  Шлапак  Тетяна
Анатоліївна,  Старокостянтинівського  міського  центру  дитячої  та  юнацької
творчості Хмельницької області, за роботу «Різдвяна зірка»; (74 бали)

41. Дерев’янюк  Карину  Віталіївну,  вихованку  гуртка  «Народна  творчість»,
керівник:  Славенська  Софія  Іванівна,  Красилівського  районного  будинку
творчості  дітей  та  юнацтва  Хмельницької  області,  за  роботу  «Новорічний
настрій»; (78 балів)

42. Гаврилюк  Люду,  Гнатюк  Каріну,  Конончук  Богдану,  вихованок  гуртка
«Флористика та фітодизайн інтер’єру», керівник: Огородник І. Ф., Славутського
еколого-натуралістичного  центру  школярів  Хмельницької  області,  за  роботу
«Дарунки зими»; (74 бали)

43. Майданнікову  Вікторію,  вихованку  клубу  «Адоніс»,  керівник:  Музика  Ніна
Миколаївна,  Уманського  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді  Уманської  міської  ради  Черкаської  області,  за  роботу
«Магічна куля»; (74 бали)

44. Шинкаренко  Аліну,  ученицю  10  класу,  керівник:  Марченко  Валентина
Володимирівна,  Новгород-Сіверської  гімназії  № 1  ім. Б. Майстренка
Чернігівської області; (76 балів)

45. Онофрійчук Анастасію, вихованку КЗ «Соснівський центр дитячої та юнацької
творчості» Березнівської районної ради Рівненської області, за роботу «Завжди
зелена, а на свято чепурна!»; (78 балів)

46. Молчановську  Єлизавету  Миколаївну,  Муху  Дарину  Радіонівну,  вихованок
гуртка в’язання «Шедевр», керівник: Довгенко Олена Дмитрівна, КПНЗ «Центр
дитячої  та  юнацької  творчості  «Ріднокрай»  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської  області,  за  роботу  «Ялинки  прикрашалися,  на  свято
збиралися!». (78 балів)

ІІ. Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді переможців у номінації «Стилізована ялинка»:

що посіли І місце
1. Кузьменка  Богдана,  вихованця  гуртка  «Чарівна  петриківка»,  керівник:

Максименко  Ольга  Олександрівна,  Вишнівського  центру  творчості  дітей  та
юнацтва Київської області, за роботу «Повітряна ялинка»; (95 балів)

2. Осовського Віктора, вихованця гуртка «Екодизайн», керівник: Лавренюк Алла
Вікторівна, Києво-Святошинського районного центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Київської області,  за роботу «Ялинка миловара»;
(97 балів)

3. Євдокимову  Катерину  Володимирівну,  вихованку  зразкового  творчого
об’єднання «Адоніс», керівник: Якуша Наталія Михайлівна, Дитячого естетико-
натуралістичного  центру  «Камелія»  м. Бровари  Київської  області,  за  роботу
«Казковий затишок»; (98 балів)



4. Вихованців  гуртка  «Прикладні  мистецтва»,  керівник:  Малеванчук  Людмила
Іванівна,  Острозького районного Будинку школяра  Острозької  обласної  ради
Рівненської області, за роботу «Засніжена красуня»; (95 балів)

5. Марус  Оксану,  вихованку  гуртка  «Основи  флористики  та  фітодизайну»,
керівник:  Єсипова  Тетяна  Костянтинівна,  КЗ  «Чернігівська  обласна  станція
юних  натуралістів»  Чернігівської  області,  за  роботу  «Стилізована  ялинка»;
(97 балів)

6. Поліщук  Юлію,  ученицю  9  класу,  керівник:  Іванюк  Лариса  Ярославівна,
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  с. Хорохорин  Луцького  району  Волинської
області, за роботу «Зимова круговерть»; (98 балів)

7. Романченко Марину, вихованку Ставищенського районного центру дитячої та
юнацької творчості Ставищенської районної ради Київської області, за роботу
«Ялинка матінки Сови»; (97 балів)

8. Леухіна  Єгора,  учня  Горішньоплавнівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.
№ 1,  керівник:  Вербецька  Ольга  Іванівна,  Полтавської  області,  за  роботу
«Новорічна красуня»; (95 балів)

9. Вихованців гуртка «Hand made Ukraine», керівник: Панашій Ірина Степанівна,
Тернопільського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді, за роботу «Ялинка для солдата»; (96 балів)

10. Вихованців  гуртка  «Вінок  творчості»,  керівник:  Щекіна В. В.,  учнів
Щасливської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  Олешківської  районної  ради
Херсонської  області,  за  роботу  «Ялиночка  —  красунечка,  в  гості  до  нас
прийшла, новорічні іграшки принесла»; (94 бали)

11. Шейну Вікторію, Пачулію Анастасію, вихованку гуртка «Художня кераміка»,
керівник:  Цупко  Оксана  Анатоліївна,  комунального  закладу  позашкільної
освіти «Коропський центр дитячої та юнацької творчості» Коропської селищної
ради Чернігівської області, за роботу «Ялинка»; (95 балів)

12. Каленич  Анну,  вихованку  гуртка  «Креативне  рукоділля»,  керівник:  Седіна
Альона Анатоліївна, Вінницької обласної станції юних натуралістів Вінницької
області, за роботу «Ялинка для звірят»; (95 балів)

13. Ботвенко  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Юні  лісівникики»,  керівник:
Криворучко І. С.,  Олександрівської станції  юних техніків при Староосотській
філії  Олександрівського району Кіровоградської  області,  за  роботу «Різдвяна
казка дитинства»; (94 бали)

14. Вихованців гуртка «Природа і  фантазія»,  керівник: Коротка Т. О.,  КЗ «Центр
еколого-натуралістичної творчості  учнівської молоді» Херсонської області,  за
роботу «Зустрічаймо Рік Новий — добрий, світлий, чарівний. Щастя, злагоду
— усе, хай до хат він нам несе!»; (94 бали)

15. Терес Ольгу, вихованку студії декоративного мистецтва «Орнамент», керівник:
Маричева І. І.,  Вишгородського районного центру художньої  творчості  дітей,
юнацтва та молоді «Дивосвіт» Київської області, за роботу «Ялинка»; (93 бали)

16. Вакуленко Анну, ученицю 3 класу, керівник: Жадан О. Ю, Глобинської гімназії
№ 1 ім. В. Є. Курченка Полтавської області, за роботу «Ялинка майбутнього»;
(94 бали)

17. Карпенко Софію, ученицю Круподеринської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.,
керівник:  Карпенко Наталія  Володимирівна,  Оржицького району Полтавської
області, за роботу «Ялинка-пуховинка»; (92 бали)

за зайняте ІІ місце
1. Шевчик  Неонілу,  ученицю  3  класу,  керівник:  Головій  Оксана  Іванівна,

навчально-виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ст.  -  дитячий



садок» с. Гута Ратнівського району Волинської області, за роботу «Еко-ялинка»;
(87 балів)

2. Філякіна  Олександра,  учня  1  класу,  керівник:  Ткаченко С. П.,  Марганецької
спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 2 з поглибленим вивченням англійської мови
Марганецької  міської  ради  Дніпропетровської  області,  за  роботу  «Рожева
радість»; (85 балів)

3. Новосьолову Софію, ученицю 1 класу, керівник: Ткаченко С. П., Марганецької
спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 2 з поглибленим вивченням англійської мови
Марганецької  міської  ради  Дніпропетровської  області,  за  роботу  «Ялуся-
Ягуся»; (87 балів)

4. Вихованців  гуртка  «Дендрологія  з  основами  озеленення»,  керівник:
Кривуля І. Г., комунального закладу освіти «Обласний еколого-натуралістичний
центр  дітей  та  учнівської  молоді»  Дніпропетровської  обласної  ради
Дніпропетровської  області,  за  роботу  «Старий  рік  минає,  Новий  наступає»;
(85 балів)

5. Кураксіну Катерину, вихованку гуртка з образотворчого мистецтва «Чарівний
олівець»,  керівник:  Філоненко  Тетяна  Олександрівна,  КЗ  «Волноваський
районний будинок дитячої та юнацької творчості» Донецької області, за роботу
«Зимова синь»; (84 бали)

6. Клименко Діану, вихованку навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній
навчальний  заклад  І-ІІІ  ст.  -  дошкільний  навчальний  заклад»,  керівник:
Клименко  Ірина  Геннадіївна,  Житомирської  області,  за  роботу  «Родом  з
України»; (85 балів)

7. Сагадін  Вероніку,  вихованку  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн  інтер’єру»,
керівник:  Шевчук С. І.,  Житомирського  обласного  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Житомирської області, за роботу
«Стилізована ялинка»; (87 балів)

8. Мешка  Олександра,  вихованця  гуртка  «Юний  скульптор»,  керівник:
Щока Л. П.,  Іршавського  районного будинку  дитячої  творчості  Закарпатської
області, за роботу «У сні Новий рік з добром до вас прийде»; (87 балів)

9. Шеремету  Алісу  Артемівну, ученицю 1-А класу, керівник:  Желябіна  Тамара
Петрівна,  Енергодарського  навчально-виховного  комплексу  № 5  Запорізької
області, за роботу «Новорічна ялинка»; (85 балів)

10. Халупняк  Соломію  Іванівну,  вихованку  гуртка  «Господарочка»,  керівник:
Мельникович  Лідія  Миронівна,  Долинського  районного  будинку  дитячої  та
юнацької творчості Долинського району Івано-Франківської області, за роботу
«Дух Різдва»; (87 балів)

11. Сєргєєву  Анастасію  Сергіївну,  вихованку  Народної  студії  «Фітодизайн»,
керівник: Єріна Людмила Леонідівна, Києво-Святошинського районного центру
творчості молоді «ОБЕРІГ» м. Боярки Київської області, за роботи: «Новорічна
фантазія» та «Фантазійна ялинка»; (88 балів)

12. Скотаренко  Валерію,  вихованку  гуртка  «Пізнаємо  рідний  край»,  керівник:
Романенко А. Г., Вишгородського районного Центру художньої творчості дітей,
юнацтва та молоді «Дивосвіт» Київської області, за роботу «Ялинка»; (84 бали)

13. Литошенко Ірину, вихованку гуртка «Флористика та фітодизайн інтер’єру» НВК
«Ковалівська гімназія» КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»
Київської області, за роботу «Тепла ялинка»; (84 бали)

14. Шишненко Наталію, вихованку гуртка «Іграшки», керівник: Непрозвана І. М.,
Компаніївського центру дитячої та юнацької творчості Компаніївського району
Кіровоградської області, за роботу «На порозі Новий рік»; (85 балів)

15. Пігур Ганну, Пислар Віолетту, вихованок гуртка «Художня обробка соломки і
прикладний декор», керівник: Чудіна І. М., Миколаївського обласного еколого-



натуралістичного центру учнівської  молоді  Миколаївської  області,  за роботу:
«Ялинка-сувенір: в очікуванні свята»; (87 балів)

16. Костенко  Маргариту,  вихованку  гуртка  «Юні  друзі  природи»,  керівник:
Костенко І. М.,  Станції  юних  натуралістів  м. Первомайська  Миколаївської
області, за роботу «Аромоялинка»; (87 балів)

17. Пастух Анну, вихованку гуртка «Чарівна райдуга», керівник: Тузенко Наталія
Володимирівна,  Миргородського  міського  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Полтавської області, за роботу «Чарівна райдуга»;
(84 бали)

18. Крамаренко  Катерину,  вихованку  гуртка  «Декоративні  квіти»,  керівник:
Хмарська  Ольга  Миколаївна,  ПНЗ  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості
Горішньоплавнівської  міської  ради  Полтавської  області,  за  роботу  «Ялинка-
Перлинка»; (87 балів)

19. Гнатенко  Карину,  Савицького  Дмитра,  учнів  Пальчиківського  навчально-
виховного комплексу, керівник: Біда Катерина Іванівна, Полтавської області, за
роботу «Фантазії лісу»; (85 балів)

20. Сеньок  Майю,  ученицю  2  класу,  керівник:  Русальчук Н. І.,  Рівненської
спеціалізованої  школи № 15 Рівненської  міської  ради Рівненської  області,  за
роботу «Чудо – ялинка»; (87 балів)

21. Лохвич Ольгу, вихованку гуртка «Творчі долоньки», керівник: Мірковець Юлія
Павлівна,  КЗ «Сарненський районний будинок дітей та  молоді»  Сарненської
районної ради Рівненської області, за роботу «Ялинка»; (85 балів)

22. Коленчук Дарину Володимирівну, вихованку гуртка «Юні  майстри народних
ремесел», керівник: Коленчук Олена Іванівна, Шепетівського міського центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Хмельницької області, за
роботу «Сучасна ялинка»; (85 балів)

23. Нестеренко  Даяну,  вихованку  гуртка  «Флористика  і  фітодизайн  інтер’єру»,
керівник:  Адаменко К. Ю.,  Ямпільської  районної  станції  юних  натуралістів
Сумської області, за роботу «Лісова князівна»; (85 балів)

24. Радченка  Владислава  Андрійовича,  вихованця  Комунальної  організації
Шосткинського  міського  клубу  дитячої  та  юнацької  творчості  «Орлятко»,
керівник:  Радченко  Ірина  Олександрівна,  Сумської  області,  за  роботу
«Альтернативна ялинка»; (85 балів)

25. Вихованців гуртків «Оригамі», «Мистецтво нашого народу» та «Різьблення по
дереву», керівники: Ревчак Л. Г., Гепак Г. М., Миськів Р. С.,  Скалатського БШ,
Скалатської  ОТГ  Підволочиського  району  Тернопільської  області,  за  роботу
«Пишаються, красуються ялинки лісові»; (87 балів)

26. Пальчун  Вероніку,  вихованку  Барвінківського  Будинку  творчості  дітей  та
юнацтва,  керівник:  Дзюба Світлана Валеріївна,  Барвінківської  районної ради
Харківської області, за роботу «Чарівна красуня»; (84 бали)

27. Білу  Ярославу,  ученицю  Горностаївського  навчально-виховного  комплексу
Горностаївської  районної  ради  Херсонської  області,  за  роботу «Хай  радість,
кохання наповнить Ваш дім, оселяться щастя та спокій у нім!»; (87 балів)

28. Ковтонюк Аліну Дмитрівну, ученицю 2 - В класу, керівник: Ніколайчук Алла
Дмитрівна,  Шепетівського  навчально-виховного  комплексу  № 3  у  складі
«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  ім. Н. Рибака  та  ліцей  з  посиленою
військово-фізичною підготовкою» Хмельницької області, за роботу «Ялиночка
для білочки»; (85 балів)

29. Мельниченко Софію Віталіївну, ученицю 2-А класу, керівник: Пруська Наталія
Станіславівна,  Шепетівського  навчально-виховного  комплексу  № 3  у  складі
«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  ім. Н. Рибака  та  ліцей  з  посиленою
військово-фізичною  підготовкою»  Хмельницької  області,  за  роботу  «В



новорічної красуні є даруночки для всіх: і для діточок слухняних, і для білочок
малих»; (85 балів)

30. Ємсенко Вікторію,  вихованку  Чорнобаївського  районного  центру  дитячої  та
юнацької  творчості,  керівник:  Кириченко  Світлана  Олександрівна,
Чорнобаївської  районної  ради  Черкаської  області,  за  роботу  «Новорічна
красуня»; (87 балів)

31. Григоришену  Оксану,  ученицю  Рукшинської  загальноосвітньої  школи
Хотинського  району  Чернівецької  області,  за  роботу  «Стилізована  ялинка»;
(85 балів)

32. Супрун Софію, Денисюк Анастасію, вихованок гуртка «Природа і  фантазія»,
керівник: Денисюк Наталія Валеріївна, Центру дитячої творчості Бобровицької
районної ради Чернігівської області, за роботу «Стилізована ялинка»; (87 балів)

33. Третьяк  Вероніку,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі-аранжувальники»,
керівник:  Чала  Олена  Григорівна,  КЗ  «Чернігівська  обласна  станція  юних
натуралістів» Чернігівської області, за роботу «Стилізована ялинка»; (87 балів)

34. Власенко  Дарину,  вихованку  гуртка  «Виготовлення  сувенірів»,  керівник:
Просяник  Ірина  Анатоліївна,  Чернігівської  ЗОШ І-ІІІ  ст. № 21  Чернігівської
міської ради Чернігівської області, за роботу «Ніжність»; (85 балів)

35. Красногор  Марину,  ученицю  Блистівського  навчально-виховного  комплексу,
Керівник: Довбня Вікторія Володимирівна, Новгород-Сіверської районної ради
Чернігівської області, за роботу «Стилізована ялинка»; (85 балів)

36. Коноплю  Софію,  ученицю  7-Б  класу  Носівської  міської  гімназії,  керівник:
Кратко  Алла  Михайлівна,  Чернігівської  області,  за  роботу  «Стилізована
ялинка»; (85 балів)

37. Деркунську  Анастасію,  ученицю  8  класу,  керівник:  Деркунська Н. В.,
Миколаївської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  Покровської  районної  ради
Донецької області, за роботу «Чарівна ялиночка»; (85 балів)

38. Денисюк  Лілю,  ученицю  5  класу,  керівник:  Луцик  Ольга  Олександрівна,
Криворізького  закладу  загальної  середньої  освіти  № 88  Дніпропетровської
області, за роботу «Царівна ялинка»; (84 бали)

39. Моісєєву  Аліну,  вихованку  7  класу,  керівник:  Сладкіх С. О.,  Удачненської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Покровської районної ради Донецької області,
за роботу «Ялинка-наречена»; (85 балів)

40. Білусяк Марію, вихованку гуртка «Народна творчість», керівник: Байляк Іванна
Іванівна, Богородчанського районного Будинку дитячої та юнацької творчості
Івано-Франківської області, за роботу «Ялиночка»; (87 балів)

41. Ковальову Богдану  Володимирівну, вихованку  гуртка  «Арт-декор»,  керівник:
Клименко  Антоніна  Володимирівна,  Сватівського  районного  молодіжного
центру «Слобожанська духовна криниця ім. М. Щепенка» Луганської області,
за роботу «Ялинка-маникен»; (85 балів)

42. Вихованців  гуртка  «Народні  ремесла  України»,  керівник:  Гелешко  Надія
Віталіївна,  Зорянського навчально-виховного комплексу «Школа — гімназія»
Рівненської районної ради Рівненської області, за роботу «Пограйся зі мною»;
(87 балів)

43. Вихованців  гуртка  «Дослідники  заповідних  стежок  Херсонщини»,  керівник:
Хандусь А. В.,  КЗ  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді» Херсонської області, за роботу «Музична красуня»; (87 балів)

44. Ванюшкіна  Едуарда  Юрійовича,  вихованця  Центру  дитячої  та  юнацької
творчості,  керівник:  Ляховецька  Наталія  Михайлівна,  Гуменецької  сільської
ради  на  базі  Сахкамінської  ЗОШ  І-ІІ  ст.  Кам’янець-Подільського  району
Хмельницької області, за роботу «Новорічна ялинка»; (85 балів)



45. Кузьменко Анастасію, вихованку гуртка «Солом’яне диво», керівник: Павленко
Раїса  Анатоліївна,  Центру  дитячо-юнацької  творчості  Дніпровського  району
м. Києва, за роботу «Солом`яна ялинка»; (87 балів)

за зайняте ІІІ місце
1. Бережнюк  Маргариту, вихованку  гуртка  «Природа  рідного  краю»,  керівник:

Гаврилюк Іванна Анатоліївна,  Вінницької обласної станції юних натуралістів
Вінницької області, за роботу «Загадковий віночок»; (75 балів)

2. Ізотову Вероніку, ученицю 5  класу, керівник:  Сальнікова  Наталія  Віталіївна,
Криворізького  закладу  загальної  середньої  освіти  № 108  Дніпропетровської
області, за роботу «Новорічна перлина»; (76 балів)

3. Петух Світлану, Петух Вікторію, вихованців КПНЗ «Станція юних натуралістів
Покровського  району»,  керівник:  Бурко  Світлана  Миколаївна,  Криворізької
міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Вітаємо з роком Собаки»;
(75 балів)

4. Кіптілого  Данилу,  учня  КЗО  «Середньої  загальноосвітньої  школи  № 97»
Дніпровської  міської  ради  Дніпропетровської  області,  за  роботу  «Ялиночка
України»; (76 балів)

5. Гонтар  Ангеліну,  ученицю  3  класу,  керівник:  Філякіна М. Ю.,  Марганецької
спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 2 з поглибленим вивченням англійської мови
Марганецької  міської  ради  Дніпропетровської  області,  за  роботу  «Сніговик-
лісовик»; (75 балів)

6. Кривошей  Анну  Олександрівну,  вихованку  гуртка  «Умілі  руки»,  керівник:
Майстренко  Інна  Олександрівна,  «Центр  художньо-естетичної  творчості
учнівської молоді Новомосковського району Дніпропетровської області» міста
Перещепине, за роботу «Ялинка – веселинка»; (75 балів)

7. Сисоєва  Олексія,  вихованця  гуртка  «Плетіння  з  лози»,  керівник:
Сєдлярова Г. С.,  комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Центр
позашкільної  роботи  № 3»  Дніпровської  міської  ради,  за  роботу  «Новорічні
візерунки»; (76 балів)

8. Краснікову Валерію, ученицю 6-А класу, керівник: Азатян Н. В., Криворізької
загальноосвітньої  школи  № 120  Дніпропетровської  області,  за  роботу
«Декоративна ялинка»; (75 балів)

9. Рясну  Юлію,  Лабу  Вікторію,  вихованок  гуртка  «Квіточка»,  керівник:
Приступа О. В., Центру дитячої та юнацької творчості «Сонях» м. Кривого Рогу
Дніпропетровської області, за роботу «Новорічна ялинка»; (73 бали)

10. Ковальову  Євгенію,  вихованку  гуртка  образотворчого  мистецтва  «Чарівний
олівець»,  керівник:  Філоненко  Тетяна  Олександрівна,  КЗ  «Волноваський
районний будинок дитячої та юнацької творчості» Донецької області, за роботу
«Ялинка-мандаринка»; (75 балів)

11. Пузика  Віталія,  вихованця  Сонцівського  НВК,  керівник:  Пузик Н. О.,
Покровської  районної  ради  Донецької  області,  за  роботу  «Новорічна
чарівниця»; (75 балів)

12. Ващенка Костянтина, вихованця Житомирської загальноосвітньої школи № 30,
керівник:  Яненко  Наталія  Григорівна,  Житомирської  області,  за  роботу
«Новорічна красуня»; (76 балів)

13. Акініна Артема, вихованця Житомирського екологічного ліцею № 24, керівник:
Широкопояс О. М,  Житомирської  області,  за  роботу  «Новорічна  вежа»;
(75 балів)

14. Залізку Єгора, вихованця Житомирського екологічного ліцею № 24, керівник:
Стовбун Т. В., Житомирської області, за роботу «Новорічна ялинка»;



15. Плиску  Каріну,  ученицю  Хустської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  № 2,
керівник:  Тернинко  Марія  Валеріївна,  Закарпатської  області,  за  роботу
«Красуня»; (75 балів)

16. Ліщіцькі Каріну, вихованку гуртка «Природа рідного краю», керівник: Мельник
Оксана Іванівна, Виноградівського районного еколого-натуралістичного центру
Закарпатської області, за роботу «Лісова красуня»; (73 бали)

17. Шкорана  Бенджаміна-Іштвана,  учня  Мукачівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ст. № 3, керівник: Салько Габріелла Миколаївна, Закарпатської області, за
роботу «Золота красуня»; (75 балів)

18. Баршай Вікторію, вихованку гуртка «Юні квітникарі», керівник: Декет Ольга
Дмитрівна,  Тячівського  районного  еколого-натуралістичного  центру
Закарпатської області, за роботу «Ялиночка за ароматом кави»; (76 балів)

19. Пицик  Ірину,  вихованку  гуртка  «Флористика»,  керівник:  Марущак  Оксана
Анатоліївна,  Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції  Івано-
Франківської області, за роботу «Настрій зимової ночі»; (76 балів)

20. Федорика  Максима,  вихованця  гуртка  «Чарівна  петриківка»,  керівник:
Максименко  Ольга  Олександрівна,  Вишнівського  центру  творчості  дітей  та
юнацтва Київської області, за роботу «Новорічна казка»; (75 балів)

21. Мирончук  Марію,  вихованку  гуртка  «Екодизайн»,  керівник:  Лавренюк  Алла
Вікторівна, Києво-Святошинського районного центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді» Київської області, за роботу «Бісеркова фантазія»;
(73 бали)

22. Хорунжого  Єгора,  вихованця  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн»,  керівник:
Хорунжа  Вікторія  Миколаївна,  Сєвєродонецького  міського  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Луганської області, за роботу «Еко
Ялинка»; (77 балів)

23. Вихованців  гуртка  «Чарівна  майстерня»,  керівник:  Шамигіна  Наталія
Олександрівна,  Сєвєродонецького  міського  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Луганської області, за роботу «Ялинка а-ля Тільда»;
(76 балів)

24. Вихованців  гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів»,  керівник:  Запороженко
Вікторія  Федорівна,  Комплексу  позашкільної  роботи  з  дітьми  та  юнацтвом
м. Рубіжне Луганської області, за роботу «Дивосвіт різдвяних свят»; (73 бали)

25. Рижкову Лілію, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів», керівник:
Запороженко Вікторія Федорівна, Комплексу позашкільної роботи з дітьми та
юнацтвом м. Рубіжне Луганської області, за роботи: «Новорічний букет» та «В
очікуванні дива»; (76 балів)

26. Андрєєву Ксенію Сергіївну, вихованку Студії морального виховання, керівник:
Андрєєва  Юлія  Миколаївна,  Сватівського  районного  молодіжного  центру
«Слобожанська  духовна  криниця  ім. М. Щепенка»  Луганської  області,  за
роботу «Пухнаста красуня в кольорах Батьківщини»; (76 балів)

27. Нечипорук Лілію, вихованку гуртка «Природа, фантазія, творчість», керівник:
Хомин Катерина Іванівна,  Центру дитячої та юнацької творчості м. Борислав
Львівської області; (75 балів)

28. Пащук  Каріну,  вихованку  гуртка  «Народні  промисли»,  керівник:  Стецюк
Олександра  Василівна,  Сокальського будинку дитячої  та  юнацької  творчості
Львівської області; (75 балів)

29. Шеремет  Іванну,  вихованку  КЗ  «Соснівський  центр  дитячої  та  юнацької
творчості», керівник: Сидорчук Тетяна Аркадіївна, Березнівської районної ради
Рівненської області, за роботу «Кралечка в червоних чобітках»; (76 балів)



30. Демиденка  Миколу,  учня  3  класу,  керівник:  Ратушняк Н. З.,  Березанської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 2 Біляївського району Одеської області, за
роботу «Ялинка-перлинка»; (75 балів)

31. Гусаренко  Діану,  вихованку  гуртка  «Рукоділля»,  керівник:  Горєлова  Ганна
Василівна,  ПНЗ «Центр дитячої  та  юнацької  творчості  Горішньоплавнівської
міської ради Полтавської області, за роботу «Квіткова ялинка»; (76 балів)

32. Огілько Діану, вихованку гуртка «Народний умілець», керівник: Грома Олена
Володимирівна, Гадяцького районного будинку дитячої та юнацької творчості
Полтавської області, за роботу «Новорічна ялинка»; (75 балів)

33. Непийпива  Дмитра,  учня  Пальчиківського  навчально-виховного  комплексу
Полтавського  району  Полтавської  області,  за  роботу  «Красуня  лісова»;
(75 балів)

34. Литвиненко Яніну, ученицю КЗ  «Полтавська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ст.
№ 35,  керівник:  Грисик  Ірина  Михайлівна,  Полтавської  міської  ради
Полтавської області, за роботу «Найкраща ялинка — незрубана»; (75 балів)

35. Петренко  Ксенію,  вихованку  арт-студії  для  дітей  при  Білицькій  селищній
бібліотеці «На вітрилах мрій», керівник: Курило Ольга Григорівна, Полтавської
області, за роботу «Новорічна ялинка в екостилі»; (76 балів)

36. Пугач Анжелу Олегівну, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання»,
керівник: Пугач В. І., Зіньківської районної станції юних техніків Полтавської
області, за роботу «Українська ялиночка»; (73 бали)

37. Денисюк  Анастасію  Юріївну,  Мердюк  Анастасію  Валеріївну,  ученицю
Ярмолинецького  НВК,  керівник:  Швець  Наталія  Віталіївна,  Ярмолинецької
районної ради Хмельницької області, за роботу «Новорічна красуня»; (75 балів)

38. Пінчука  Олексія,  учня  3  класу,  керівник:  Пінчук  Іванна  Іванівна,
Пристайлівського  навчально-виховного  комплексу:  загальноосвітня  школа
І-ІІІ ст. - дошкільний навчальний заклад», Лебединської районної ради Сумської
області, за роботу «Запашна ялинка»; (75 балів)

39. Потурая Юрія, Гайдукевич Валентину, Миколаїшин Тетяну, вихованців гуртка
«Флористика  і  фітодизайн  інтер’єру»,  керівник:  Потурай  Наталія
Володимирівна,  Великобірківського  БТШ  Тернопільського  району
Тернопільської області, за роботу «Ялинкові фантазії»; (76 балів)

40. Щелканова  Данила,  вихованця  Барвінківського  Будинку  творчості  дітей  та
юнацтва,  керівник:  Борщова  Галина  Ігнатівна,  Барвінківської  районної  ради
Харківської області, за роботу «Лісове дерево»; (75 балів)

41. Череповську  Юлію,  вихованку  гуртка  «Фолькльорна  лялька»,  керівник:
Сім’ян Ю. О.,  Золочівського  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Золочівської районної державної адміністрації  Харківської області,  за роботу
«Замість ялинки — кавова ялинка»; (75 балів)

42. Вихованців  гуртка  «Юні  друзі  природи»,  керівник:  Лукіна С. В.,  КЗ  «Центр
еколого-натуралістичної творчості  учнівської молоді» Херсонської області,  за
роботу «Новорічна красуня»; (76 балів)

43. Чубенка  Михайла  Анатолійовича,  вихованця  гуртка  «Студія  творчості»,
керівник:  Паламарчук  Володимир  Васильович,  Старокостянтинівського
навчально-виховного  комплексу  «Спеціалізована  школа  І  ступеня,  гімназія»
ім. Героя  України  Сергія  Михайловича  Бондарчука,  Старокостянтинівської
міської  ради  Хмельницької  області,  за  роботу  «Новорічна  господиня»;
(75 балів)

44. Ткачук  Олексія  В’ячеславовича,  вихованця  Центру  дитячої  та  юнацької
творчості,  керівник:  Сосула  Ольга  Антонівна,  на  базі  Сахкамінської  ЗОШ
І-ІІ  ст.  Гуменецької  сільської  ради  Кам`янець-Подільського  району
Хмельницької області, за роботу «Стилізована ялинка»; (76 балів)



45. Новосад  Надію,  ученицю  8  класу,  керівник:  Сінчук Н. І.,  Червонівського
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ст. - дошкільний
навчальний заклад» Хмельницької області,  за роботу «Стилізована ялинка —
така цікавинка»; (75 балів)

46. Веселовську  Софію  Валеріївну,  вихованку  гуртка  «Сувенір»,  керівник:
Бучинська  Наталія  Миколаївна,  Меджибізького будинку дитячої  та  юнацької
творчості на базі Голосківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Летичівського
району Хмельницької області, за роботу «Новорічна красуня»; (76 балів)

47. Філюк  Анастасію  Вікторівну,  ученицю  3-А  класу,  керівник:  Стецюк  Ніна
Василівна,  Шепетівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  м. Шепетівки
Хмельницької області, за роботу «Альтернативна ялинка»; (75 балів)

48. Телекі  Таїсію,  вихованку  гуртка  «Рукоділля»,  керівник:  Даниляк Ж. В.,
Чернівецького МПДЮ, за роботу «Симпатюля»; (75 балів)

49. Грицюк  Олександру,  вихованку  гуртка  «Здоровим  бути  модно»,  керівник:
Грицюк Т. П.,  КЗ  «Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді»  Чернівецької  області,  за  роботу  «Збережи
ялинку»; (75 балів)

50. Пензєву Анну, вихованку гуртка «Творча майстерня», керівник: Шумна Марина
Валеріївна, Комунального позашкільного навчального закладу «Березнянський
будинок дитячої та юнацької творчості» Менської районної ради Чернігівської
області, за роботу «На дні морському»; (73 бали)

51. Вихованців  гуртка  «Креативне  рукоділля»,  учнів  6  класу, керівник:  Олійник
Олена  Геннадіївна,  Чернігівського  навчально-реабілітаційного  центру  № 2
Чернігівської  міської  ради  Чернігівської  області,  за  роботу  «Дерево  життя»;
(75 балів)

52. Трач  Альону,  вихованку  Сербинівського  НВК  І-ІІІ  ст.,  керівник:  Лебедич
Валентина Олександрівна, вчитель трудового навчання, Жмеринського району
Вінницької області, за роботу «Дівчинка-ялинка»; (73 бали)

ІІІ. Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді переможців у номінації «Новорічна картина, колаж»:

що посіли І місце
1. Черьомушкіну  Анастасію  Юріївну, вихованку Народної  студії  «Фітодизайн»,

керівник: Єріна Людмила Леонідівна, Києво-Святошинського районного центру
творчості молоді «ОБЕРІГ» м. Боярки Київської області, за роботу «Вечори на
хуторі біля Диканьки»; (93 бали)

2. Заровську  Марію  Анатоліївну,  вихованку  Зразкового  творчого  об’єднання
«Адоніс»,  керівник:  Якуша  Наталія  Михайлівна,  Дитячого  естетико-
натуралістичного  центру  «Камелія»  м. Бровари  Київської  області,  за  роботу
«Очікування дива»; (98 балів)

3. Кишнівську  Дар’ю,  вихованку  гуртка  «Декоративно-прикладне  мистецтво»,
керівник:  Гарбар Н. В.,  Києво-Святошинського  районного  центру  науково-
технічної творчості учнівської молоді «Шанс» м. Вишневе Київської області, за
роботу «Пейзаж»; (97 балів)

4. Бойко Сашу, вихованку гуртка «Декоративно-прикладне мистецтво», керівник:
Гарбар Н. В.,  Києво-Святошинського  районного  центру  науково-технічної
творчості учнівської молоді «Шанс» м. Вишневе Київської області, за роботу
«Зимовий пейзаж»; (96 балів)

5. Притулу  Анну, Валюх Дар’ю,  вихованок  гуртка  «Декоративно-прикладний»,
керівник:  Вишнивенко В. О.,  КЗ  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості



Світловодської  районної  ради»  Світловодського  району  Кіровоградської
області, за роботу «В новорічну ніч»; (95 балів)

6. Кузнецову Ксенію,  вихованку гуртка «Флористика»,  керівник:  Пузєєва С. М.,
еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та
юнацької творчості» Харківської області, за роботу «Winter dreams»; (96 балів)

7. Москальчук Владиславу, вихованку гуртка «Бісероплетіння»,  керівник:  Гулей
Альона Василівна, Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва Київської
області, за роботу «Різдвяна ніч»; (95 балів)

8. Глоблю Маргариту, вихованку гуртка «Бісероплетіння», керівник: Гулей Альона
Василівна, Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва Київської області,
за роботу «Зима»; (95 балів)

9. Максимішину Софію, вихованку гуртка «Чарівниця»,  керівник: Булкіна Л. В.,
БТУ  Заводського  району  м. Миколаєва  Миколаївської  області,  за  роботу
«Зимовий подих»; (93 бали)

10. Кулик Анну, вихованку гуртка «Любителі тварин», керівник: Міхненко О. М.,
Миколаївського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Миколаївської області, за роботу: «Чарівні совенята»; (93 бали)

11. Дейкун  Альону,  Дейкун  Віту,  учениць  Будильського  навчально-виховного
комплексу:  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ст.  -  дошкільний  навчальний  заклад,
керівник: Гавриленко Вікторія Іванівна, Лебединської районної ради Сумської
області, за роботу «Новорічна ніч». (95 балів)

що посіли ІІ місце
1. Дяченко  Тетяну,  вихованку  гуртка  народної  творчості  «Барвик»,  керівник:

Тетерюк  Дар’я  Вікторівна,  КЗ  «Волноваський  районний  будинок  дитячої  та
юнацької творчості» Донецької області, за роботу «Символ 2018»; (86 балів)

2. Циглер  Тетяну,  вихованку  гуртка  образотворчого  мистецтва  «Палітра»,
керівник: Бабченко Ольга Володимирівна, КЗ «Волноваський районний будинок
дитячої  та  юнацької  творчості»  Донецької  області,  за  роботу  «Символ  2018
року»; (86 балів)

3. Бабченка  Єгора,  вихованця  гуртка  образотворчого  мистецтва  «Палітра»,
керівник: Бабченко Ольга Володимирівна, КЗ «Волноваський районний будинок
дитячої  та  юнацької  творчості»  Донецької  області,  за  роботу  «Зірка  надії»;
(86 балів)

4. Полукєєву  Анну,  вихованку  гуртка  народної  творчості  «Барвик»,  керівник:
Тетерюк  Дар’я  Вікторівна,  КЗ  «Волноваський  районний  будинок  дитячої  та
юнацької творчості» Донецької області, за роботу «Лісові друзі»; (86 балів)

5. Іванову  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Природа  рідного  краю»,  керівник:
Константінова Р. В.,  КПНЗ «РайСЮН» Покровської  районної  ради Донецької
області, за роботу «Подорож в Різдво»; (86 балів)

6. Шубика  Артема,  вихованця  гуртка  «Образотворче  мистецтво»,  керівник:
Русинович  Оксана  Михайлівна,  Ужгородського  районного  центру  дитячої
творчості Закарпатської області, за роботу «Зустріч птахів»; (84 бали)

7. Дюжник  Анастасію  Олександрівну,  вихованку  гуртка  «Макраме»,  керівник:
Саламащук Тетяна Володимирівна, Долинського районного будинку дитячої та
юнацької творчості Долинського району Івано-Франківської області, за роботу
«Зимовий затишок»; (88 балів)

8. Бражник  Дарину,  вихованку  студії  «Рукоділля»,  керівник:  Приходько  Олена
Володимирівна,  Києво-Святошинського  районного  центру  творчості  молоді
«ОБЕРІГ»  м. Боярки  Київської  області,  за  роботу  «Чотири  берегині  Нового
року»; (86 балів)



9. Бєлкова  Івана  Сергійовича,  вихованця  гуртка  «Майстерність»,  керівник:
Морозова Галина Іванівна, Києво-Святошинського районного центру творчості
молоді  «ОБЕРІГ» м. Боярки Київської  області,  за  роботу «Новорічна  казка»;
(84 бали)

10. Бондаренко  Дарину,  вихованку  Іванківського  районного  центру  дитячої  та
юнацької  творчості  Київської  області,  за  роботу  «Зима-чарівниця  до  нас
завітала»; (84 бали)

11. Король Настю, вихованку гуртка «Паперові маги», керівник: Галушко Наталія
Петрівна, Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва Київської області, за
роботу «Господар Нового року»; (88 балів)

12. Дерев’янчук  Іоанну  В`ячеславівну,  вихованку  народної  образотворчої  студії
«Палітра», керівник: Бурлій Людмила Григорівна,  «Таращанського районного
центру творчості дітей та юнацтва» Київської області, за роботу «Ой, радуйся,
Земле!»; (86 балів)

13. Вихованців гуртка «Основи кімнатного квітництва», керівник: Бондарєва Юлія
Сергіївна,  Сєвєродонецького  міського  центру  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді  Луганської  області,  за  роботу  «Зимове  свято»;
(84 бали)

14. Баранецького Дениса, учня 3-Б класу, керівник: Горічко Світлана Богданівна,
середньої  загальноосвітньої  школи  № 3  м. Трускавець  Львівської  області;
(86 балів)

15. Бала  Анну-Марію,  вихованку  гуртка  «У  світі  дизайну»,  керівник:  Стінська
Ганна Ярославівна, Будинку дитячої та юнацької творчості Львівської області;
(88 балів)

16. Ваннік  Устинію,  вихованку гуртка «Розпис по тканині»,  керівник:  Дем’янюк
Анна Генадіївна, КЗ «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради, за
роботу «Новорічна казка»; (88 балів)

17. Ганшину Катерину, вихованку гуртка «Флористика»,  керівник: Пузєєва С. М.,
еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та
юнацької творчості» Харківської області,  за роботу «Там, де сходить сонце»;
(84 бали)

18. Дмитренко  Ганну,  вихованку  гуртка  «Флористика»,  керівник:  Пузєєва С. М.,
еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та
юнацької  творчості»  Харківської  області,  за  роботу  «Зимовий  настрій»;
(86 балів)

19. Рудюк Каріну  Валеріївну, вихованку гуртка «Екологія  і  фен-шуй»,  керівник:
Манійчук  Тетяна  Леонідівна,  Шепетівського  міського  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Хмельницької області,  за роботу
«Заметіль»; (88 балів)

20. Агафонову  Владиславу,  вихованку  Центру  дитячої  творчості
Старокостянтинівської  районної  ради,  керівник:  Гавадзюк  Анна  Йосипівна,
Хмельницької області, за роботу «Сніговик-листоноша»; (86 балів)

21. Нечай  Дарину,  Нечай  Нелю,  вихованок  гуртка  «Декоративно-ужиткове
мистецтво»,  керівник:  Юрченко  Тетяна  Олексіївна,  Катеринопільського
районного будинку дитячої та юнацької творчості Катеринопільської районної
ради Черкаської області, за роботу «Різдвяна казка»; (86 балів)

22. Швець Руслану, Степанову Софію, вихованок студії образотворчого мистецтва,
керівник:  Вовнянко  Ірина  Володимирівна,  Уманського  районного  центру
дитячої та юнацької творчості Уманської районної ради Черкаської області, за
роботу «В очікуванні Різдва»; (86 балів)

23. Носко  Валерію,  вихованку  гуртка  «Седнів  фантазує»,  керівник:  Черниш
Світлана  Анатоліївна,  комунального  позашкільного  навчального  закладу



«Будинок школяра Чернігівської районної ради Чернігівської області, за роботу
«Новорічна картина»; (88 балів)

24. Чулінду  Анну,  вихованку  гуртка  «Фітодизайн»,  керівник:  Опецько  Галина
Михайлівна,  Сновського  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Сновської
міської ради Чернігівської області, за роботу «Зимовий вечір»; (88 балів)

25. Гульченка  Олександра,  Ремську  Олександру,  вихованців  гуртка  «Початкове
технічне моделювання», керівник: Баранська А. О., Станції юних натуралістів
м. Первомайська  Миколаївської  області,  за  роботу  «Ялинка  шедоу-бокс»;
(88 балів)

26. Гончарук  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Петриківський  розпис»,  керівник:
Гнилюк Н. П.,  Вишгородського районного Центру художньої  творчості  дітей,
юнацтва та молоді «Дивосвіт» Київської області, за роботу «Годинник 12 б’є»;
(86 балів)

27. Герасименко Тетяну Вікторівну, вихованку гуртка «Мальва», керівник: Малафій
Ніна  Борисівна,  Будинку дитячої  та  юнацької  творчості  Згурівського району
Київської області, за роботу «Білосніжні онучки Зими». (86 балів)

що посіли ІІІ місце
1. Вачко  Олену,  вихованку  Комарнівської  МАМ,  керівник:  Сех  Оксана

Любомирівна, Городоцького району Львівської області; (78 балів)
2. Радченко  Любов,  вихованку  Козарівського  НВК  «Дошкільний  навчальний

заклад — загальноосвітня школа І  ступеня»,  керівник: Кипа Віра Андріївна,
Канівської  районної  ради  Черкаської  області,  за  роботу  «Замріяне  село»;
(78 балів)

3. Хавича  Олександра,  вихованця  гуртка  «Студія  образотворчого  мистецтва»
Мішково-Погорілівської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ст. Вітовського району
Миколаївської області, за роботу «Веселий сніговичок»; (78 балів)

4. Шевченко Крістіну, вихованку гуртка «Флористика», керівник: Пузєєва С. М.,
еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та
юнацької творчості» Харківської області, за роботу «Передноворічна метушня»;
(77 балів)

5. Нетребенко  Валентину,  ученицю  9  класу,  керівник:  Федосова Н. К.,
комунального  закладу  освіти  «Зайцівська  середня  загальноосвітня  школа»
Синельниківського  району  Дніпропетровської  області,  за  роботу  «Рапсодія
зимового лісу»; (76 балів)

6. Проходу  Софію,  ученицю  8  класу,  керівник:  Гайворонська К. І.,  Самарської
загальноосвітньої  середньої  школи  І-ІІ  ст.,  Петропавлівського  району
Дніпропетровської області, за роботу «Зимові місяці»; (76 балів)

7. Терещенко  Владу  Олександрівну,  вихованку  студії  «Світ  декору»,  керівник:
Лозовенко  Світлана  Іванівна,  Києво-Святошинського  районного  центру
творчості молоді «ОБЕРІГ» м. Боярки Київської області, за роботу «Новорічний
подарунок «Годинник»; (74 бали)

8. Тіханкову Лізу, Шмату Надію, вихованок гуртка «Любителі домашніх тварин»,
керівник:  Федоренко О. О.,  Станції  юних  натуралістів  м. Миколаєва
Миколаївської області, за роботу «Мережевні ялинки»; (75 балів)

9. Буракову Владиславу, вихованку гуртка «Флористика та фітодизайн інтер’єру»,
керівник: Кустурова С. А., Миколаївського обласного еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  Миколаївської  області,  за  роботу:  «Зимова  казка»;
(76 балів)

10. Романенка  Іллю  Сергійовича,  Романенко  Олександру  Сергіївну,  вихованців
гуртка «Фантазії з бісеру», керівник: Снєгірьова Ірина Іванівна, Центру дитячої



та юнацької творчості «Мрія» м. Кривого Рогу Дніпропетровської області,  за
роботу «Декоративне панно»; (75 балів)

11. Антонову Анастасію Олексіївну, вихованку гуртка «Природне диво», керівник:
Єгорова Іванна Борисівна, Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва
Хмельницької області, за роботу «Снігуронька»; (76 балів)

12. Чулій  Юлію  Олександрівну, вихованку  гуртка  «Юний  художник»,  керівник:
Гарбарук  Світлана  Віталіївна,  Крупецького  навчально-виховного  комплексу
«Дошкільний навчальний заклад  — середня  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ст.»
Славутського  району  Хмельницької  області,  за  роботу  «Зимовий  вечір»;
(74 бали)

13. Копаницю  Романа,  Колдобенко  Анну,  Збанацьку  Тетяну,  вихованців  гуртка
«Декор», керівник: Жежерун Євгенія Михайлівна, районного Будинку школяра
Прилуцької районної ради Чернігівської області, за роботу «Ніч перед Різдвом»;
(74 бали)

14. Криворучко Єлизавету, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів», керівник:
Кулик Алла Миколаївна, КПНЗ «Станція юних техніків Покровського району»
Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської  області,  за  роботу  «Об’ємна
листівка «Рукавичка»; (74 бали)

15. Вихованців гуртка «Юні квітникарі», керівник: Кулак Людмила Василівна, КЗ
«Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Дніпровської
районної ради Дніпропетровської області, за роботу «Зимове вікно»; (74 бали)

16. Мороз  Софію,  вихованку  гуртка  «Флористика»,  керівник:  Кривуля І. Г.,
комунального закладу освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр дітей
та  учнівської  молоді»  Дніпропетровської  обласної  ради  Дніпропетровської
області,  за  роботу  «Скаче  мов  чарівна  кулька,  між  гілками  у  бурульках,  ні
морозів, ані бурь, не боїться птах снігур»; (76 балів)

17. Щербакову  Вікторію,  Васильченко  Олену,  Шпак  Єву,  вихованок  гуртка
«Природа  і  фантазія»,  керівник:  Паук Н. В.,  Центру  дитячої  та  юнацької
творчості «Сонях» Дніпропетровської області, за роботу «Свято наближається»;
(74 бали)

18. Деркунську  Анастасію,  ученицю  8  класу,  керівник:  Деркунська Н. В.,
Миколаївської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  Покровської  районної  ради
Донецької області, за роботу «Гілка ялиночки»; (74 бали)

19. Іванову  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Природа  рідного  краю»,  керівник:
Константінова Р. В.,  КПНЗ «РайСЮН» Покровської  районної  ради Донецької
області, за роботу «Чарівна ялинка»; (74 бали)

20. Лук’янову  Дар’ю,  Романову  Олександру,  учениць  Криворізької
загальноосвітньої школи № 124, керівник: Прокопова Т. М., Дніпропетровської
області, за роботу «Святкова феєрія»; (74 бали)

21. Глушко  Олександру,  вихованку  гуртка  «Основи  біології»,  керівник:  Глушко
Юлія Василівна, Виноградівського районного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  Закарпатської  області,  за  роботи:  «Зимова  казка»  та
«Новорічне свято»; (76 балів)

22. Мажарську Марину, вихованку гуртка «Художня вишивка», керівник: Тимченко
Ніна Олексіївна, Вишгородського районного Центру художньої творчості дітей,
юнацтва та молоді «Дивосвіт» Київської  області,  за роботу «Новорічна ніч»;
(76 балів)

23. Мойсеєнко Ніну, вихованку гуртка «Фітодизайн»,  керівник:  Мойсеєнко Н. А.,
Онуфріївського  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Онуфріївського  району  Кіровоградської  області,  за  роботу  «Різдвяна  ніч»;
(76 балів)



24. Садикову  Діану  Дмитрівну,  вихованку  гуртка  «Майстерня  Саморобника»,
керівник:  Садикова  Людмила  Олександрівна,  Сватівського  районного
молодіжного  центру  «Слобожанська  духовна  криниця  ім  М. Щепенка»
Луганської області, за роботу «Панно «Новорічна фантазія»; (74 бали)

25. Загоруй  Софію  Сергіївну,  вихованку  гуртка  національно-патріотичного
спрямування  «Джерело»,  керівник:  Мельник  Наталія  Олександрівна,
Сватівського районного молодіжного центру «Слобожанська духовна криниця
ім М. Щепенка» Луганської області, за роботу «Різдвяне диво»; (74 бали)

26. Гуменюк  Наталію,  вихованку  гуртка  «Витинанка»,  керівник:  Токарська
Світлана Володимирівна, Лопатинського будинку дитячої та юнацької творчості
Радехівського району Львівської області; (74 бали)

27. Островську  Христину,  вихованку  гуртка  «Рукоділля»,  керівник:  Рудь О. О.,
Курячілозівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  Кривоозерського  району
Миколаївської області, за роботу «Новорічна фантазія»; (76 балів)

28. Куліш Вікторію,  вихованку гуртка  «Лікарські  рослини»,  керівник:  Шепетова
Віта Юріївна,  еколого-натуралістичного відділу Глухівського міського центру
позашкільної роботи Сумської області, за роботу «Новорічна ніч»; (74 бали)

29. Прокопенко  Єлізавету,  вихованку  гуртка  «Флористика»,  керівник:
Пузєєва С. М.,  еколого-натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний
Палац дитячої та юнацької творчості» Харківської області, за роботу «Лісова
таємниця»; (76 балів)

30. Коваленко  Марину,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі»,  керівник:
Маліченко О. О., еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний
Палац дитячої та юнацької творчості» Харківської області, за роботу «Бузкова
ніч»; (76 балів)

31. Сурніну  Оксану,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі»,  керівник:
Маліченко О. О., еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний
Палац дитячої та юнацької творчості» Харківської області, за роботу «Космічна
подорож»; (76 балів)

32. Чурюканова  Вадима,  учня  6  класу,  керівник:  Грищенко І. В.,  Анатолівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ст.  Нижньосірогозького  району  Херсонської
області, за роботу «Їжачок»; (74 бали)

33. Бабенка Олексія Анатолійовича, вихованця гуртка Центру дитячої та юнацької
творчості Гуменецької сільської ради, керівник: Лиськова Неля Йосипівна, на
базі  Заліського закладу освіти Кам`янець-Подільського району Хмельницької
області, за роботу «Новорічна казка»; (74 бали)

34. Драчук К. О.,  вихованку  Сковородківського  НВК  Старокостянтинівської
районної ради Хмельницької області, за роботу «Ходить, ходить зима гаєм...»;

35. Гармашову  Каріну  Сергіївну,  вихованку  гуртка  «Писанкарство»,  керівник:
Семенишина  Ганна  Валентинівна,  Шепетівського  міського  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Хмельницької області,  за роботу
«Різдвяна ніч»; (74 бали)

36. Козак  Анастасію,  ученицю 6-А  класу, керівник:  Микитюк  Олеся  Василівна,
навчально-виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ст.  -  гімназія»
м. Шепетівки Хмельницької області, за роботу «Надзвичайна зима»; (74 бали)

37. Бабенко  Катерину,  вихованку  гуртка  «Декоративно  -  ужиткове  мистецтво»,
керівник:  Мороз К. О.  Тальнівського  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Черкаської області, за роботу «Новорічний передзвін»; (76 балів)

38. Левицьку  Ганну,  вихованку  гуртка  «Майстерня  рукодільниць»,  керівник:
Процюк І. І.,  Будинку дитячої творчості Новоселицького району Чернівецької
області, за роботу «Новорічний настрій»; (76 балів)



39. Вихованців гуртка «Люби і знай свій рідний край», учнів 5-7 класів, керівник:
Новик  Олена  Олександрівна,  Чернігівської  ЗОШ І-ІІІ  ст. № 10  Чернігівської
міської ради Чернігівської області, за роботу «Витинанка “Нова радість стала”»;
(74 бали)

ІV. Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді переможців у номінації «Сюжетна композиція»:

що посіли І місце
1. Тимочко  Юлію  Русланівну,  вихованку  гуртка  «Рукоділля»,  керівник:  Лилик

Оксана  Петрівна,  Долинського  районного  будинку  дитячої  та  юнацької
творчості  Долинського  району  Івано-Франківської  області,  за  роботу
«Новорічний годинник»; (95 балів)

2. Посошко  Катерину,  ученицю  2-А  класу,  керівник:  Корнієнко О. В.,
Ювілейнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 4 Генічеської районної ради
Херсонської області, за роботу «За п’ять хвилин до свята»; (97 балів)

3. Заблоцьку Вероніку Миколаївну, Загуру Євгенію Вікторівну, вихованок гуртка
«Декоративний  розпис»,  керівник:  Процик  Ольга  Олегівна,
Старокостянтинівського  міського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Хмельницької області, за роботу «В гостях у Діда Мороза»; (96 балів)

4. Чепигу  Вікторію,  вихованку  гуртка  «Килимкова  вишивка»,  керівник:
Шейчук О. Г.,  Сторожинецького  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Чернівецької області, за роботу «Подорож Сніговика»; (95 балів)

5. Токарєву  Дар’ю,  вихованку  гуртка  «Студія  творчості  дітей  та  юнацтва»,
керівник:  Кушнирік  Анастасія  Ярославівна,  Мирноградського  Будинку
творчості дітей та юнацтва Донецької області,  за роботу «Новорічний гість»;
(97 балів)

6. Прокопишина  Андрія  Олеговича,  Гладун  Карину  Михайлівну,  вихованців
гуртка «Декоративно-прикладне мистецтво», керівник: Куськів Лілія Ігорівна,
Долинського  районного  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Долинської
районної  ради  Івано-Франківської  області,  за  роботу  «Новорічне  диво»;
(95 балів)

7. Карпенко  Софію,  Чопей  Валерію,  вихованок  гуртка  «Екодизайн»,  керівник:
Жук  Тетяна  Анатоліївна,  Звенигородського  районного  центру  дитячої  та
юнацької  творчості  Звенигородської  районної  ради  Черкаської  області,  за
роботу «Рік новий наступає»; (95 балів)

8. Учнів  6  класу,  керівник:  Гулак  Тетяна  Леонідівна,  Вільшанської
загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ст. № 1 Засульської  сільської  ради Полтавської
області, за роботу «Казкові новорічні санчата»; (95 балів)

що посіли ІІ місце
1. Вихованців  гуртка  «Вернісаж»,  керівник:  Унковська  Марина  Юріївна,

Гайсинського  районного  будинку  школярів  та  молоді  Вінницької  області,  за
роботу «Миколай по лісу йде, подарунки всім несе»; (87 балів)

2. Смаль  Вікторію,  ученицю  10  класу,  керівник:  Смаль  Неля  Вікторівна,
навчально-виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ст».  с. Гряди
Іваничівського району Волинської області, за роботу «Новорічний підсвічник»;
(85 балів)

3. Вихованців Переяслав-Хмельницького Клубу юних моряків Київської області,
за роботу «Прибрана ялиночка іграшками сяє»; (87 балів)



4. Каюн Юлію,  вихованку гуртка  «В’язання гачком»,  керівник:  Булатова Ганна
Вікторівна, Будинку творчості дітей та юнацтва Мирноградської міської ради
Донецької області, за роботу «Зустрічаємо Новий рік»;(85 балів)

5. Гриба  Дениса,  Гриба  Дмитра,  вихованців  гуртка  «Плетіння  та  аплікація  з
соломки»,  керівник: Човнюк Людмила Степанівна,  Житомирського обласного
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Житомирської
області, за роботу «Жив був пес»; (87 балів)

6. Вихованців  гуртка  «Охоронці  природи»  Центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області,
за роботу «Йоркширський тер’єр»; (84 бали)

7. Шаповал  Діану  Іванівну,  вихованку  Студії  «Фабрика  декору»,  керівник:
Лозовенко  Світлана  Іванівна,  Києво-Святошинського  районного  центру
творчості молоді «ОБЕРІГ» м. Боярки Київської області, за роботу «Новорічна
Тільда»; (85 балів)

8. Музику  Аліну,  вихованку  гуртка  «Пізнаємо  рідний  край»,  керівник:
Романенко А. Г., Вишгородського районного Центру художньої творчості дітей,
юнацтва  та  молоді  «Дивосвіт»  Київської  області,  за  роботу  «Сніговик»;
(84 бали)

9. Бирсу Ірину, вихованку гуртка «Флористика для дітей», керівник: Горбулицька
Наталія Павлівна, Новомосковської міської ради Центру позашкільної роботи
Дніпропетровської області,  за роботу « Всю планету облітаю з Новим Роком
всіх дорослих та малят вітаю!»; (87 балів)

10. Ворон Ірину, Тодорчука Миколу, вихованців Богуславського районного центру
дитячої  та  юнацької  творчості  Київської  області,  за  роботу  «Свято
наближається»; (85 балів)

11. Галєєву  Надію,  вихованку  гуртка  «Гончарик»,  керівник:  Галєєва  Інна
Валеріївна,  Києво-Святошинського  районного Центу  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді»  Київської  області,  за  роботу «Будинок  Святого
Миколая»; (87 балів)

12. Вихованців студії  образотворчого мистецтва «Палітра»,  керівник:  Чубаєвська
Валентина Володимирівна, Здолбунівського районного центру творчості дітей
та юнацтва Здолбунівської районної ради Рівненської області, за роботу «Мали
клопіт совенята – не могли узимку спати»; (87 балів)

13. Нікіфорова  Олександра,  вихованця  гуртка  «Основи  гідробіології»,  керівник:
Іллюченко  Тетяна  Вікторівна,  еколого-натуралістичного  відділу  Глухівського
міського центру позашкільної роботи Сумської області, за роботу «В очікуванні
чудес»; (85 балів)

14. Михайленко  Ярославу,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі»,  керівник:
Маліченко О. О., еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний
Палац дитячої та юнацької творчості» Харківської області, за роботу «Зимова
казка починається»; (85 балів)

15. Карпенка  Романа,  вихованця  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн»,  керівник:
Сажнева О. В.,  Генічеської  районної  станції  юних  натуралістів  Генічеської
районної  ради Херсонської  області,  за  роботу «В очікуванні  Нового року —
року Собаки»; (85 балів)

16. Щербачук Аліну, Брит Дар’ю,  вихованок гуртка «Юні  квітникарі»,  керівник:
Пліхта О. М., Новотроїцької районної станції юних натуралістів Новотроїцької
районної  ради  Херсонської  області,  за  роботу  «Фантазія  Новорічного лісу»;
(87 балів)

17. Колотухіну  Анну  Олександрівну,  вихованку  гуртка  «Паперова  пластика»,
керівник: Ліщук Оксана Сергіївна, Ізяславського районного Будинку творчості



та  юнацтва  Хмельницької  області,  за  роботу  «Шляхами  новорічних  доріг»;
(85 балів)

18. Зварич Божену, вихованку гуртка «М’яка іграшка», керівник: Олійник Любов
Василівна,  Смілянського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Смілянської
районної ради Черкаської області, за роботу «Собачий хоровод»; (87 балів)

19. Пипу  Юлію,  Онищенко  Анну,  вихованок  гуртка  «Декоративно-ужиткове
мистецтво», керівник: Юрченка Тетяна Олексіївна, Катеринопільського будинку
дитячої  та  юнацької  творчості  Катеринопільської  районної  ради  Черкаської
області, за роботу «На Меланки»; (84 бали)

20. Гречану Уляну, вихованку Ленковецьківського навчально-виховного комплексу,
керівник: Гречана Т. Г., Кельменецького району Чернівецької області, за роботу
«Казкова новорічна ніч». (85 балів)

що посіли ІІІ місце
1. Ільницьку  Альбіну,  ученицю  5  класу,  керівник:  Дзяйло  Тетяна  Ігорівна,

загальноосвітньої школи І-ІІ ст. с. Низкиничі Іваничівського району Волинської
області, за роботу: «В очікуванні Різдва»; (77 балів)

2. Дерегу Максима, учня Горішньоплавнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
№ 1, керівник: Вербецька Ольга Іванівна, Полтавської області, за роботу «Диво-
хатинка»; (75 балів)

3. Дубовика Ярослава,  вихованця гуртка «Основи дизайнерської  майстерності»,
керівник:  Дубовик Наталія  Володимирівна,  Варвинського районного будинку
школярів Чернігівської області, за роботу «Зимовий ранок»; (77 балів)

4. Носенка  Олександра,  вихованця  гуртка  образотворчого мистецтва  «Чарівний
олівець»,  керівник:  Філоненко  Тетяна  Олександрівна,  КЗ  «Волноваський
районний будинок дитячої та юнацької творчості» Донецької області, за роботу
«Казкове віконце»; (75 балів)

5. Примак Катерину, вихованку гуртка народної творчості «Чарівники», керівник:
Вишневська Марина Миколаївна, КЗ «Волноваський районний будинок дитячої
та юнацької творчості» Донецької області,  за роботу «Новорічні подарунки»;
(75 балів)

6. Зеленчук Мирославу, вихованку гуртка «Народні ремесла України», керівник:
Маскалюк Іванна Іванівна, Рахівського районного Будинку дитячої та юнацької
творчості Закарпатської області, за роботу «На свято з гостинцями»; (73 бали)

7. Баник  Ярославу,  вихованку  гуртка  «Юні  друзі  природи»,  керівник:  Баник
Мирослава Михайлівна, Виноградівського районного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Закарпатської області, за роботи: «Різдвяний затишок»
та «Новорічний букет від Ельфів»; (77 балів)

8. Сабляша  Дмитра,  вихованця  гуртка  «Основи  екологічних  знань»,  керівник:
Ковач Світлана  Миколаївна,  Тячівського районного еколого-натуралістичного
центру Закарпатської області, за роботу «Зимова ніч»; (75 балів)

9. Прокопишина  Андрія  Олеговича,  Гладун  Карину  Михайлівну,  вихованців
гуртка «Декоративно-прикладне мистецтво», керівник: Куськів Лілія Ігорівна,
Долинського районного будинку дитячої  та  юнацької  творчості  Долинського
району Івано-Франківської області, за роботу «Новорічне диво»; (77 балів)

10. Кухаренко  Катерину,  вихованку  гуртка  «Витоки»,  керівник:  Осадча Л. В.,
Вишгородського  районного  Центру  художньої  творчості  дітей,  юнацтва  та
молоді «Дивосвіт» Київської області, за роботу «Зимовий абажур»; (73 бали)

11. Запісочного Дениса, вихованця гуртка «Солом’яне диво», керівник: Павленко
Раїса  Анатоліївна,  Центру  дитячо-юнацької  творчості  Дніпровського  району
м. Києва, за роботу «Різдвяна композиція»; (77 балів)



12. Заможного  Нікіту,  вихованця  Івановоселищенської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ст.  Глобинського  району  Полтавської  області,  за  роботу  «Гномик  з
подарунками»; (77 балів)

13. Шила  Максима,  учня  Петрівського  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітня  школа  І-ІІ  ст. -  дошкільний  навчальний  заклад»,  керівник:
Дудар А. О., Полтавської області, за роботу «Снігова казка»; (75 балів)

14. Сердюк  Дар’ю,  вихованку  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн  інтер’єру»,
керівник:  Решетнікова  Світлана  Володимирівна,  еколого-натуралістичного
відділу Глухівського міського центру позашкільної роботи Сумської області, за
роботу «Зимова казка»; (77 балів)

15. Чередніченка  Андрія,  учня  7  класу,  вихованця  гуртка  «Місто  майстрів»,
керівник:  Корнієнко О. В.,  Ювілейнівської  загальноосвітньої  школи
Олешківської  районної  ради  Херсонської  області,  за  роботу  «Якщо  ліси
безжалісно рубати, то будемо такі ялинки мати»; (75 балів)

16. Збарську Софію Костянтинівну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво»,
керівник:  Карнаух  Марина  Миколаївна,  Красилівського  районного  будинку
творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, за роботу «У новорічну ніч»;
(77 балів)

17. Усенко  Назара,  учня  КЗО  «Середня  загальноосвітня  школа  № 101»
Дніпровської  міської  ради  Дніпропетровської  області,  за  роботу:  «Сувенір»;
(75 балів)

18. Мілюхіна  Платона,  учня  1  класу,  керівники:  Жук Л. П.,  Мілюхіна О. С.,
комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 76» м. Дніпро
Дніпропетровської області, за роботу «Хатинка зими»; (75 балів)

19. Великоцького  Данила,  Великоцьку  Мирославу,  учнів  Мирноградської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 4, керівник: Чурикова Тетяна Анатоліївна,
Донецької області, за роботу «Символ року»; (75 балів)

20. Вихованців  гуртка  «Юні  кінологи»,  керівник:  Беляєва  Ольга  Михайлівна,
Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді  Хмельницької  області,  за  роботу  «Новий  рік  мчить  на  санчатах»;
(73 бали)

21. Вихованців  гуртка  «Сувенір»,  керівник:  Попова  Галина  Миколаївна,
КЗ «Черкаський  обласний  центр  роботи  з  обдарованими  дітьми  Черкаської
обласної ради» Черкаської області, за роботу «Прогулянка»; (77 балів)

22. Вихованців  гуртка  «Природа  рідного  краю»,  керівник:  Струк  Людмила
Михайлівна,  Шполянської  районної  станції  юних  натуралістів  Шполянської
районної  ради  Черкаської  області,  за  роботу  «Будиночок  Діда  Мороза»;
(73 бали)

23. Науменка  Олександра,  учня  1-Б  класу,  керівник:  Бурда  Тетяна  Іванівна,
Козелецької  гімназії  № 1 Козелецької районної ради Чернігівської області,  за
роботу «На носі Новий рік»; (75 балів)

24. Кошеву Дарину, ученицю 8  класу, керівник:  Іванісік  Олена  Василівна,  ОНЗ
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.» с. Люб’язь Любешівського району Волинської
області, за роботу «Одягни відерце, бо замерзнеш!» (77 балів)

25. Гриценюк  Анастасію,  ученицю  3  класу  Нововолинської  гімназії  Волинської
області, за роботу «Зимова хатинка»; (75 балів)

26. Візір Анну, Волинець Вікторію, Лихацького Артема, вихованців Комунального
позашкільного  навчального  закладу  «ЦНТТУМ»  Новомосковської  районної
державної адміністрації, керівник: Брумірська Г. М., Дніпропетровської області,
за роботу «Новорічне дерево життя»; (77 балів)

27. Савченко  Олександру,  вихованку  гуртка  «Пізнаємо  рідний  край»,  керівник:
Романенко А. Г., Вишгородського районного Центру художньої творчості дітей,



юнацтва  та  молоді  «Дивосвіт»  Київської  області,  за  роботу  «Гніздечко»;
(75 балів)

28. Заблодську Вероніку Миколаївну, Загуру Євгенію Вікторівну, вихованців гуртка
«Декоративний  розпис»,  керівник:  Процик  Ольга  Олегівна,
Старокостянтинівського  міського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Хмельницької області, за роботу «В гостях у Діда Мороза»; (77 балів)

V. Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді переможців у номінації «Новорічний букет»:

що посіли І місце
1. Гордєєву  Олександру  Романівну,  вихованку  зразкового  творчого  об’єднання

«Флористична  майстерня  «Адоніс»,  керівник:  Якуша  Наталія  Михайлівна,
Дитячого  естетико-натуралістичного  центру  «Камелія»  м. Бровари  Київської
області, за роботу «Перла горобини»; (96 балів)

2. Даниленко  Юлію,  вихованку  Ставищенського  районного  центру  дитячої  та
юнацької творчості Ставищенської районної ради Київської області, за роботу
«З Новим роком!»; (95 балів)

3. Вихованців  гуртка  «Юні  квітникарі»,  керівник:  Туркевич  Вікторія
Олександрівна,  Сєвєродонецького  міського  центру  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді  Луганської  області,  за  роботу  «Букет  Снігової
королеви»; (98 балів)

4. Монько Діану, вихованку гуртка «Новорічний букет», керівник: Монько Неля
Ростиславівна,  Іллінського  навчально-виховного  комплексу  «Дошкільний
навчальний заклад - загальноосвітьня школа І-ІІ ступенів» Гощанської районної
ради Рівненської області, за роботу «Новорічний букет»; (95 балів)

що посіли ІІ місце
1. Кирицю  Христину,  вихованку  гуртка  «Творчість  і  фантазія»,  керівник:

Сінгаєвська Наталія  Михайлівна,  КЗ «Центр дитячої  та  юнацької  творчості»
Іллінецької  районної  ради  Вінницької  області,  за  роботу  «Райські  яблучка»;
(86 балів)

2. Бойко  Анастасію,  Резнік  Світлану,  вихованок  гуртка  Ладижинського
міжшкільного  навчально-виробничого  центру  «Спадщина»,  керівники:
Галецька-Гарькава  Оксана  Вячеславівна,  керівник  гуртка  «Образотворче
мистецтво,  Ткачук  Олена  Іванівна,  керівник  гуртка  «В`язання»,  Вінницької
області, за роботу «Триптих «Крижані квіти»; (85 балів)

3. Мінченкова  Микиту,  Гладких  Іллю,  Рябчука  Кирила,  Кугіль  Олександра,
вихованців  гуртка  «Юні  бджолярі»,  керівник:  Ставрієцька О. В.,  на  базі
Миколаївської ЗОШ Покровської районної ради Донецької області,  за роботу
«Новорічний букет»; (85 балів)

4. Возного  Дениса,  вихованця  гуртка  «Основи  екологічних  знань»,  керівник:
Стадник  Оксана  Олександрівна,  Житомирського  обласного  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Житомирської області, за роботу
«Новорічний букет»; (84 бали)

5. Кулініч  Богдану,  ученицю  9  класу,  керівник:  Гузар О. Л.,  Каланчацької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 2 Каланчацької селищної ради Херсонської
області, за роботу «Достаток в Новому році»; (86 балів)

6. Черватюк Таїсію, вихованку гуртка «Природа, фантазія,  творчість», керівник:
Маруніч Л. А.,  КЗ  Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді, за роботу «Букет для Снігової королеви»; (83 бали)



7. Семенчук  Анастасію  Костянтинівну,  ученицю  11-Б  класу,  вихованку  гуртка
«Творча майстерня», керівники: Семенчук О. І.,  Пархоменко Т. М., Бахмацької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 1 Бахмацької районної ради Чернігівської
області, за роботу «Яскравий настрій»; (86 балів)

8. Лагус  Вікторію,  вихованку  гуртка  «Природа  і  фантазія»,  керівник:  Денисюк
Наталія  Валеріївна,  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Бобровицької
районної ради Чернігівської  області,  за роботу «В букет я забрала свято.  До
Нового року готуюсь завзято»; (86 балів)

9. Коваленко Вікторію, вихованку гуртка «Оберіг», керівник: Дідовець Світлана
Вікторівна,  Козелецького  будинку  творчості,  Козелецької  районної  ради
Чернігівської області, за роботу «Три горішки для Попелюшки». (84 бали)

що посіли ІІІ місце
1. Мороза  Євгена,  учня  5  класу,  керівник:  Гажур В. В.,  Голопристанської

загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  № 4  Голопристанської  міської  ради
Херсонської області, за роботу «Веселих свят»; (76 балів)

2. Штефанюк  Наталію,  ученицю  Кобилецького-Полянської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ст.,  керівник:  Колач  Наталія  Іванівна,  Рахівського  району
Закарпатської області, за роботу «Зимовий букет»; (76 балів)

3. Антипенко  Марію,  вихованку  гуртка  «Юні  охоронці  природи»,  керівник:
Кирпичко  Лідія  Віталіївна,  еколого-натуралістичного  відділу  Глухівського
міського центру позашкільної роботи Сумської області,  за роботу «Вітаємо з
Новим роком!»; (77 балів)

4. Вихованців  гуртка  «Українська  народна  вишивка»,  керівник:  Шматченко
Вікторія  Сергіївна,  КЗ  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді»  Дніпровської  районної  ради  Дніпропетровської  області,  за  роботу
«Новорічний настрій»; (75 балів)

5. Федотову  Лізу,  вихованку  гуртка  «Флористика»,  керівник:  Алексєєва І. М.,
комунального  позашкільного  закладу  освіти  «Центр  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді»  Дніпровської  районної  ради  Дніпропетровської
області, за роботу «Букет для нареченої»; (76 балів)

6. Чаплигіну  Кароліну,  ученицю  8-А  класу,  керівник:  Причиська Н. В.,
Криворізької  загальноосвітньої  школи  № 68  Дніпропетровської  області,  за
роботу «Подарунковий топіарій»; (74 бали)

7. Дмитренко  Марію,  вихованку  Житомирського  екологічного  ліцею  № 24,
Житомирської області, за роботу «Новорічний букет»; (76 балів)

8. Адаменко Юліану, вихованку гуртка «Едельвейс», керівник: Васянович Наталія
Сергіївна,  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Згурівського  району
Київської області, за роботу «Зимова фантазія»; (74 бали)

9. Сачко  Аліну  Юріївну,  вихованку  комунальної  організації  Шосткинського
міського клубу дитячої та юнацької творчості «Орлятко»,  керівник: Радченко
Ірина  Олександрівна,  Сумської  області,  за  роботу  «Новорічний  букет»;
(76 балів)

10. Альонову  Олену,  вихованку  гуртка  «Мистецтво  нашого  народу»,  керівник:
Альонова І. М.,  КЗ  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді» Херсонської області, за роботу «Новорічне сяйво»; (75 балів)

11. Вихованців  гуртка  «Майстерня  чудес»,  керівник:  Ольховик А. Г.,
Вишгородського  районного  Центру  художньої  творчості  дітей,  юнацтва  та
молоді «Дивосвіт» Київської області, за роботу «Новорічне дерево». (74 бали)

VI. Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді переможців у номінації «Новорічний вінок»:



посіли І місце
1. Федорюк  Софію  Олександрівну,  вихованку  зразкового  творчого  об’єднання

«Адоніс»,  керівник:  Зінченко  Світлана  Григорівна,  Дитячого  естетико-
натуралістичного  центру  «Камелія»  м. Бровари  Київської  області,  за  роботу
«Солодка ілюзія»; (97 балів)

2. Львову  Марію,  вихованку  гуртка  «Витинанка»,  керівник:  Ткач  Катерина
Володимирівна,  Вінницької  обласної  станції  юних  натуралістів  Вінницької
області, за роботу «Новорічна настільна композиція»; (96 балів)

3. Нагаївську  Дарину,  Танчик  Катерину,  вихованок  Центру  творчості  дітей  та
юнацтва «Соняшник» м. Біла Церква Київської області, за роботу «Новорічний
вінок»; (96 балів)

4. Гапонову  Валерію,  вихованку  Обласної  школи  флористики  та  фітодизайну,
керівники: Вознюк Любов Григорівна, Лаврик Олена Олексіївна, комунального
закладу  Сумської  обласної  ради  —  обласний  центр  позашкільної  освіти  та
роботи  з  талановитою  молоддю  Сумської  області,  за  роботу  «Ніжність»;
(95 балів)

5. Мовенко  Юлію,  вихованку  Обласної  школи  флористики  та  фітодизайну,
керівники: Вознюк Любов Григорівна, Лаврик Олена Олексіївна, комунального
закладу  Сумської  обласної  ради  —  обласний  центр  позашкільної  освіти  та
роботи  з  талановитою  молоддю  Сумської  області,  за  роботу  «Романтична
вечеря»; (95 балів)

6. Чирук  Аліну,  вихованку  художньої  студії  «Акварелька»,  керівник:  Кушнір
Тетяна  Борисівна,  Дубровицького  навчально-виховного  комплексу  «Ліцей-
школа» Рівненської області, за роботу «Поліський оберіг»; (86 балів)

що посіли ІІ місце
1. Мельник  Олександру,  вихованку  гуртка  «Школа  фітодизайну»,  керівник:

Іванькова  Оксана  Володимирівна,  Вінницької  обласної  станції  юних
натуралістів Вінницької області, за роботу «Цитрусові фантазії»; (87 балів)

2. Деркач  Лізу,  вихованку  гуртка  «Юні  натуралісти»,  керівник:  Іщук  Галина
Іванівна,  Маневицького  районного  Центру  творчості  дітей  та  юнацтва
Волинської області, за роботу «Новорічна композиція»; (87 балів)

3. Юрчик  Діану,  вихованку  гуртка  «Полісяночка»,  керівник:  Бусел  Ніна
Володимирівна, Маневицького районного Центру творчості дітей та юнацтва
Волинської області, за роботу «Різдвяний вінок»; (87 балів)

4. Горват  Єлізавету,  ученицю  Берегівської  спеціалізованої  школи-інтернату
І-ІІІ ст., керівник: Фазекаж Ж. І., Закарпатської області, за роботу «Новорічний
віночок»; (84 бали)

5. Алешкевича  Михайла,  вихованця  гуртка  «Художня  вишивка»,  керівник:
Алешкевич Ю. П.,  Побузького  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Голованівського району Кіровоградської області, за роботу «З Новим Роком»;
(87 балів)

6. Соколову  Дану,  вихованку  гуртка  «Природничі  фантазії»,  керівник:
Корнієнко Р. М., КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості Долинської районної
ради»  Долинського  району  Кіровоградської  області,  за  роботу  «Кришталеве
Різдво»; (87 балів)

7. Бабійчук Вікторію, вихованку гуртка «Народні промисли»,  керівник: Стецюк
Олександра  Василівна,  Сокальського будинку дитячої  та  юнацької  творчості
Львівської області; (84 бали)

8. Голощапову  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Валяння  вовною»,  керівник:
Нестеровська  Тамара  Сергіївна,  Глобинського  районного  центру  дитячої  та



юнацької  творчості  Полтавської  області,  за  роботу  «Повертай  додому»;
(87 балів)

9. Клименко  Ангеліну,  ученицю  Горішньоплавнівської  спеціалізованої
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  № 3  імені  В. О. Нижниченка,  керівник:
Лук’яненко Світлана Леонідівна, Полтавської області, за роботу «Український
оберіг»; (84 бали)

10. Федченко Вікторію, вихованку гуртка «Рукоділля»,  керівник:  Горєлова Ганна
Василівна,  ПНЗ «Центр дитячої  та  юнацької  творчості  Горішньоплавнівської
міської ради» Полтавської області, за роботу «Новорічний оберіг»; (84 бали)

11. Онопрієнко  Аліну,  вихованку  гуртка  «В’язаний  дивосвіт»,  керівник:
Михайленко Надія Олександрівна, ПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості
Горішньоплавнівської міської ради» Полтавської області, за роботу «Через гори,
через ліс»; (87 балів)

12. Вихованців  гуртка «Країна  майстрів»,  керівник:  Мосюндзь Наталія  Іванівна,
Бричківського сільського клубу Полтавського району Полтавської  області,  за
роботу «Новорічний вінок»; (84 бали)

13. Вихованців  гуртка  «Пізнай  себе»,  керівник:  Лещенко  Інна  Вікторівна,
Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Полтавської області, за роботу «Квіткові мрії»; (87 балів)

14. Полюхович  Іванну,  вихованку  гуртка  «Об’ємна  тканепластика»,  керівник:
Кірноз  Зоряна  Андріївна,  Костопільського  будинку  школярів  та  юнацтва
Костопільської  районної  ради  Рівненської  області,  за  роботу  «Новорічний
вінок»; (84 бали)

15. Тарасенко  Валерію  Володимирівну,  вихованку  комунальної  організації
Шосткинського  міського  клубу  дитячої  та  юнацької  творчості  «Орлятко»,
керівник:  Радченко  Ірина  Олександрівна,  Сумської  області,  за  роботу
«Новорічно-різдвяний вінок»; (87 балів)

16. Гороховського Олексія, вихованця гуртка «Юні рослинники», керівник: Мусяло
Марія  Ярославівна,  Зборівського  районного  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Залозецької ОТГ Тернопільської області, за роботу
«Різдвяний вінок»; (85 балів)

17. Терешкову  Вероніку,  вихованку  гуртка  «Фантазії  з  бісеру»,  керівник:
Снєгірьова  Ірина  Іванівна,  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  «Мрія»
м. Кривого  Рогу  Дніпропетровської  області,  за  роботу  «Різдвяний  віночок»;
(85 балів)

18. Коцар Олену, вихованку Борівського будинку дитячої  та  юнацької  творчості,
керівник: Склярова Марина Миколаївна, Борівської районної ради Харківської
області, за роботу «Казковий віночок»; (87 балів)

19. Левченко  Кристину,  Куп’янського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості,
керівник:  Савенкова Г. В.,  Куп;янської  міської  ради  Харківської  області,  за
роботу «Новорічний віночок»; (87 балів)

20. Ришко  Лоредану,  вихованку  гуртка  «Флористика  та  живопис»,  керівник:
Бойко Х. А.,  Новоселицького будинку дитячої творчості Чернівецької області,
за роботу «Зимовий ажур»; (85 балів)

21. Скитяшину Маргариту, Хохол Ірину, вихованок гуртка «Основи флористики та
фітодизайну»,  Керівник:  Єсипова  Тетяна  Костянтинівна,  КЗ  «Чернігівська
обласна  станція  юних  натуралістів»  Чернігівської  області,  за  роботу
«Новорічний вінок». (87 балів)

що посіли ІІІ місце
1. Бірюкову  Катерину,  вихованку  Комунального  закладу  освіти

«Верхньодніпровський  Палац  дитячої  та  юнацької  творчості»,  керівник:



Патракєєва І. Н.,  Верхньодніпровської  районної  ради  Дніпропетровської
області, за роботу «Різдвяна ніч»; (76 балів)

2. Шевченка  Олександра,  учня  8  класу, керівник:  Горінова О. М.,  Криворізької
загальноосвітньої школи № 58 Дніпропетровської області, за роботу «Різдвяний
вінок»; (76 балів)

3. Вихованців  гуртка  «Плетіння  та  аплікація  з  соломки»,  керівник:  Човнюк
Людмила  Степанівна,  Житомирського  обласного  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Житомирської області, за роботу
«Різдвяний віночок»; (76 балів)

4. Вихованку гуртка «Юні квітникарі-аранжувальники», керівник: Семеняк Рита
Миколаївна,  Житомирського  обласного  центру  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді  Житомирської  області,  за  роботу  «Новорічний
віночок»; (74 бали)

5. Храпчук Вікторію, вихованку Житомирського центру творчості дітей і молоді,
керівник:  Потапова  Ірина  Миколаївна,  Житомирської  області,  за  роботу
«Новорічний віночок»; (74 бали)

6. Горчака Нестора, вихованця гуртка «Флористика», керівник: Марущак Оксана
Анатоліївна,  Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції  Івано-
Франківської області, за роботу «Заквітчаний вінок»; (76 балів)

7. Лашту Михайла, вихованця гуртка «Флористика», керівник: Марущак Оксана
Анатоліївна,  Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції  Івано-
Франківської області, за роботу «Зимова ніч»; (74 бали)

8. Москалик Юлію, вихованку гуртка «Вишиванка», керівник: Чернієнко О. В., КЗ
«Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  Бобринецької  міської  ради
Кіровоградської області, за роботу «А ми удвох»; (76 балів)

9. Цьому  Максима,  вихованця  гуртка  «Художнє  випилювання»,  керівник:
Тараненко Т. В.,  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  «ЗОРІТ»
Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області, за роботу «Новорічний
вінок»; (76 балів)

10. Лузан Лілію,  вихованку гуртка «Юні  квітникарі»,  керівник:  Маліченко О. О.,
еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та
юнацької творчості» Харківської області, за роботу «Коло спогадів»; (76 балів)

11. Савчук Ангеліну, вихованку гуртка «Юні квітникарі»,  керівник: Сапсай Г. В.,
КЗ  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  Високопільської  районної  ради
Херсонської області, за роботу «Новорічний оберіг»; (74 бали)

12. Учнів  1  класу,  керівник:  Клок С. Д.,  Музиківської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ст. Музиківської об`єднаної територіальної громади Білозерського району
Херсонської області, за роботу «Різдвяний вінок»; (73 бали)

13. Фіялко  Ренату  Володимирівну,  вихованку  гуртка  «Умілі  ручки»,  керівник:
Фіялко Ольга  Володимирівна,  Ізяславського районного Будинку творчості  та
юнацтва Хмельницької області, за роботу «Новорічні хатинки»; (73 бали)

14. Марховську  Яну  Русланівну,  вихованку  гуртка  «Юні  майстри  народних
ремесел», керівник: Коленчук Олена Іванівна, Шепетівського міського центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Хмельницької області, за
роботу «Різдвяний вінок»; (76 балів)

15. Чурикову  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Виготовлення  іграшок-сувенірів»,
керівник: Кущ Олександра Олександрівна, Мирноградського будинку творчості
дітей та юнацтва Донецької області, за роботу «Новорічне оленя»; (73 бали)

16. Проценко  Тетяну,  ученицю  6  класу,  керівник:  Кравченко  Алла  Олексіївна,
Чаплинської  філії  Чаплинської  середньої  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ст.
Васильківського  району  Дніпропетровської  області,  за  роботу  «Новорічний
вінок»; (74 бали)



17. Вахівську  Валерію,  ученицю  2  класу,  керівник:  Шрамко А. А.,  Криворізької
загальноосвітньої школи № 58 Дніпропетровської області, за роботу «Різдвяний
вінок»; (73 бали)

18. Фізер  Андріану,  вихованку  гуртка  «Юні  лісівники»,  керівник:  Гуйван В. В.,
Дусинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Свалявського району Закарпатської
області, за роботу «Новорічний віночок»; (76 балів)

19. Григорську  Ярину  Зеновіївну,  вихованку  гуртка  «Господарочка»,  керівник:
Мельникович  Лідія  Миронівна,  Долинського  районного  будинку  дитячої  та
юнацької творчості Долинського району Івано-Франківської області, за роботу
«Різдво на порозі»; (74 бали)

20. Василів  Христину  Володимирівну,  вихованку  гуртка  «Художня  обробка
природного  матеріалу»,  керівник:  Халус  Наталія  Ярославівна,  Долинського
районного будинку дитячої та юнацької творчості Долинського району Івано-
Франківської області, за роботу «Різдвяний віночок»; (76 балів)

21. Микитюка  Ігора,  вихованця  гуртка  «Моделювання  іграшок-сувенірів»,
керівник:  Микитюк  Марія  Іванівна,  Богородчанського  районного  Будинку
дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області, за роботу «Казковий
віночок»; (76 балів)

22. Абдурахманову  Тетяну  Олексіївну,  вихованку  гуртка  «Уроки  стійкого
розвитку»,  керівник:  Конюхова  Вікторія  Василівна,  Комплексу  позашкільної
роботи  з  дітьми  та  юнацтвом  м.  Рубіжне  Луганської  області,  за  роботу
«Різдвяний вінок з пуансетією»; (76 балів)

23. Критинку  Аліну  Михайлівну,  вихованку  Комплексу  позашкільної  роботи  з
дітьми  та  юнацтвом,  керівник:  Мозгун  Вікторія  Володимирівна,  м. Рубіжне
Луганської області, за роботу «Різдвяний вінок»; (76 балів)

24. Березницьку  Ксенію,  ученицю  загальноосвітньої  школи  № 2,  керівник:
Дрозд Л. П.,  м. Очаків  Миколаївської  області,  за  роботу  «Різдвяний  вінок»;
(73 бали)

25. Яковлеву  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Креативне  рукоділля»,  керівник:
Сербін С. В., Окнянського БДЮТ Одеської області, за роботу «Сови»; (74 бали)

26. Крецу  Ірину,  вихованку  гуртка  «Натхнення»,  керівник:  Яковлєва Г. В.,
Саратського районного будинку дитячої творчості Одеської області, за роботу
«Снігурі прилетіли»; (76 балів)

27. Вихованців  гуртка  «Студія  образотворчого  мистецтва»,  керівник:  Донченко
Ольга  Олександрівна,  Кременчуцького  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  Полтавської  області,  за  роботу  «Різдвяний  віночок»;
(76 балів)

28. Учнів  5  класу,  керівник:  Руденко  Валерія  Вадимівна,  Горішньоплавнівської
спеціалізованої  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  № 5  імені  Л. І. Бугаєвської
Полтавської області, за роботу «Різдвяні долоньки»; (74 бали)

29. Тимощук  Анну,  вихованку  гуртка  «Екологічний  дизайн»,  керівник:  Дужук
Сніжана Андріївна, КЗ «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради,
за роботу «Новорічна ніч»; (76 балів)

30. Кривонос Анну, вихованку гуртка «Основи гідробіології», керівник: Іллюченко
Тетяна  Вікторівна,  еколого-натуралістичного  відділу  Глухівського  міського
центру позашкільної роботи Сумської області, за роботу «На порозі Новий рік»;
(74 бали)

31. Януш  Поліну,  вихованку  гуртка  «Українська  вишивка»,  керівник:  Бурлюк
Наталія  Анатоліївна,  районного  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Лебединської  районної  ради  Сумської  області,  за  роботу  «Магія  свята»;
(76 балів)



32. Губар  Вікторію,  вихованку  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн  інтер’єру»,
керівник: Гончар Світлана Олексіївна, районного Будинку дитячої та юнацької
творчості Лебединської районної ради Сумської області, за роботу «Новорічна
феєрія»; (76 балів)

33. Білоконь  Ульяну  Сергіївну,  вихованку  гуртка  «Квілінг»,  керівник:
Олесюк К. А.,  КПНЗ Тростянецької районної ради «Палац дітей та юнацтва»
Сумської області, за роботу «Разом в Новий рік»; (74 бали)

34. Матвієнко  Катерину  Володимирівну,  вихованку  гуртка  «Бісероплетіння»,
керівник:  Лапіна О. П.,  КПНЗ Тростянецької  районної  ради  «Палац  дітей  та
юнацтва» Сумської області, за роботу «Різдвяні янголята»; (74 бали)

35. Жданову  Софію  Олександрівну,  вихованку  гуртка  «Креативне  рукоділля»,
керівник:  Сокура Н. О.,  КПНЗ Тростянецької  районної  ради «Палац дітей  та
юнацтва» Сумської області, за роботу «Незабаром Новий рік»; (73 бали)

36. Кость Яну, вихованку гуртка «Природа рідного краю», керівник: Гевко Галина
Ярославівна,  Тернопільського  обласного  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді, за роботу «Новорічний віночок»; (74 бали)

37. Корендій Світлану, Каменярського Владислава, вихованців гуртка «Рослини —
символи України», керівник: Каменярська Лілія Ростиславівна, Тернопільського
обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  за
роботу «На щастя»; (76 балів)

38. Печену Юлію, вихованку Борівського будинку дитячої та юнацької творчості,
керівник: Склярова Марина Миколаївна, Борівської районної ради Харківської
області, за роботу «Зимові троянди»; (76 балів)

39. Варавенко Анну, вихованку КЗ «Станція техніків № 3», керівник: Касян Тетяна
Юріївна, Харківської міської ради Харківської області, за роботу «Зі святом!»;
(76 балів)

40. Некряча  Миколу,  учня  2  класу,  керівник:  Рєзнік І. В.,  Малоолександрівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Великоолександрівського району Херсонської
області, за роботу «Новорічні щебетушки»; (74 бали)

41. Лотоцьку  Вероніку  Вікторівну, Джеджулу  Дар’ю  Володимирівну, вихованців
гуртка  «Квілінг»,  керівник:  Ратушняк  Ольга  Степанівна,
Старокостянтинівського  міського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Хмельницької області, за роботу «Різдвяна зірка»; (74 бали)

42. Мельник  Юліану  Миколаївну,  вихованку  гуртка  «Барвограй»,  керівник:
Мельник Світлана Володимирівна, Шатавського НВК «ЗОШ І-ІІ ст., - колегіум»
Дунаєвецького району Хмельницької області, за роботу «Новорічна фантазія»;
(73 бали)

43. Стрельбіцького  Артема,  вихованця  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн»,
керівник:  Березовська  Вікторія  Вікторівна,  Кам’янець-Подільського
позашкільного  навчально-виховного  об`єднання  Хмельницької  області,  за
роботу «Новорічний вінок»; (76 балів)

44. Молодожені  Діану, ученицю 6 класу, керівник: Рижук Ю. Ю.,  Червонівського
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ст. - дошкільний
навчальний  заклад»  Хмельницької  області,  за  роботу  «У  передчутті  дива»;
(74 бали)

45. Якимчук  Вікторію,  Остапчук  Анастасію,  вихованок  гуртка  «Флористика  та
фітодизайн  інтер’єру»,  керівник:  Огородник І. Ф.,  Славутського  еколого-
натуралістичного  центру  школярів  Хмельницької  області,  за  роботу
«Новорічний віночок»; (73 бали)

46. Багінську Каріну Олександрівну, ученицю 8-Б класу, керівник:  Муляр Марія
Андріївна,  Шепетівського  навчально-виховного  комплексу  № 1  у  складі



загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. та ліцею ім. Героя України М. Дзявільського
Хмельницької області, за роботу «Оберіг»; (74 бали)

47. Вихованців  гуртка  «Художні  вироби  з  вовни»,  керівник:  Колотова  Олена
Володимирівна, Шепетівського міського центру  дитячої та юнацької творчості
Хмельницької області, за роботу «Новорічний вінок»; (73 бали)

48. Гуцуляк  Марію,  вихованку  Новоселицької  гімназії  Чернівецької  області,  за
роботу «Різдвяний вінок»; (74 бали)

49. Черевань Єлизавету, ученицю КЗ «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.
№ 12  Полтавської  міської  ради»  Полтавської  області,  за  роботу  «Сяйво»;
(76 балів)

50. Терентьєву  Маргариту,  вихованку  Одеського  центру  дитячої  та  юнацької
творчості  «Самоцвіт»,  керівник:  Іванкова Т. А.,  Одеської  області,  за  роботу
«Різдвяний вінок»; (73 бали)

51. Учасників об’єднання «Молода Просвіта», керівник: Ільків Надія Григорівна,
Вербівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ст.  Підгаєцького  району
Тернопільської області, за роботу «Новорічно-різдвяний вінок»; (74 бали)

52. Савицьку  Вікторію,  вихованку  гуртка  «Фітодизайн»,  керівник:  Савицька
Світлана  Анатоліївна,  комунального  позашкільного  навчального  закладу
«Березнянський  будинок  дитячої  та  юнацької  творчості»  Менської  районної
ради Чернігівської області, за роботу «Новорічний вінок». (76 балів)

VII. Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
учнівської молоді центру переможців у номінації «Новорічний подарунок»:

що посіли І місце
1. Блащук Катерину, вихованку фолькльорно-етнографічного гурту «Бохоняни»,

керівник: Іванькова Оксана Володимирівна, Вінницької обласної станції юних
натуралістів Вінницької області, за роботу «Новорічні прикраси в еко-стилі»;
(95 балів)

2. Учнів  1  класу, керівник:  Гнатюк  Марія  Василівна,  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ст. с. Оконськ Маневицького району Волинської області, за роботу «2018
рік — Собаки»; (96 балів)

3. Силівоненко  Юлію,  Вергун  Катерину,  вихованців  гуртка  «Народна  лялька»,
Керівник:  Клюй  Катерина  Миколаївна,  Новгород-Сіверської  станції  юних
техніків Чернігівської області, за роботу «Чарівна скринька».(93 бали)

що посіли ІІ місце
1. Морозову  Марію,  вихованку  гуртка  «В’язанчики»,  керівник:  Вишневська

Марина Миколаївна, КЗ «Волноваський районний будинок дитячої та юнацької
творчості» Донецької області, за роботу «Віфліємське диво»; (85 балів)

2. Лутак Аліну, ученицю Бабичівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст., керівник:
Товтин Наталія Юріївна, Мукачівського району Закарпатської області, за роботу
«Новорічний сюрприз»; (86 балів)

3. Гошовську  Вероніку  Ярославівну,  вихованку  гуртка  «Народна  іграшка»,
керівник: Данилів Оксана Григорівна, Долинського районного будинку дитячої
та  юнацької  творчості  Долинського  району  Івано-Франківської  області,  за
роботу «Новий рік в гармонії з часом»; (88 балів)

4. Стукало  Дарину  Вікторівну,  вихованку  гуртка  «Майстриня»,  керівник:
Ташпулова  Тетяна  Володимирівна,  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Згурівського  району  Київської  області,  за  роботу  «Дівчинка  —  ялинка»;
(86 балів)



5. Корнієнко  Зоряну  Рустамівну,  вихованку  гуртка  «Дизайн  та  конструювання
іграшок»,  керівник:  Гороховська  Світлана  Валентинівна,  «Таращанського
районного центру  творчості  дітей  та  юнацтва»  Київської  області,  за  роботу
«Вітаю»; (88 балів)

6. Мазурову  Женю,  вихованку  гуртка  «Декоративно-прикладне  мистецтво»,
керівник:  Гарбар Н. В.,  Києво-Святошинського  районного  центру  науково-
технічної творчості учнівської молоді «Шанс» м. Вишневе Київської області, за
роботу «Різдвяний янгол»; (88 балів)

7. Вовчок  Христину,  вихованку  гуртка  «Солом`яне  диво»,  керівник:  Павленко
Раїса  Анатоліївна,  Центру  дитячо-юнацької  творчості  Дніпровського  району
м. Києва, за роботу «Янгол»; (88 балів)

8. Міненко  Таісію,  Садовець  Анастасію,  вихованок  гуртка  «Художня  обробка
соломки і прикладий декор», керівник: Чудіна Л. В., Станції юних натуралістів
м. Миколаєва Миколаївської області, за роботу «Зима і свято»; (88 балів)

9. Ізмаілову  Діану  Ільдарівну,  вихованку  гуртка  «Виготовлення  іграшок»,
керівник: Коваленко Валентина Сергіївна, КПНЗ Тростянецької районної ради
«Палац дітей та юнацтва» Сумської області, за роботу «Бажаний подарунок»;
(86 балів)

10. Маркіна  Дениса,  учня  3  класу,  керівник:  Селезньова О. Л.,  Горьківської
загальноосвітньої школи Каланчацької селищної ради Херсонської області, за
роботу «Ялинка перемоги»; (86 балів)

11. Брикуна  Ярослава,  учня  Кропивнянської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.
Золотоніського району Черкаської області, за роботу «Медові пряники Нового
року»; (88 балів)

12. Фірич  Ксенію,  вихованку  Старобросковецького  навчально-виховного
комплексу,  керівник:  Браткевич Л. К.,  Сторожинецького  району  Чернівецької
області,  за  роботу  «Ялину  взимку  не  пиляй!  Краще  мене  ти  наряжай»;
(86 балів)

13. Шаленик  Яну,  ученицю  Лохівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.
Мукачівського району Закарпатської області, за роботу «Різдвяний баранець»;
(83 бали)

14. Маркарову Ольгу Едуардівну, вихованку гуртка «Любителі домашніх тварин»
Центру еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Мелітопольської
міської ради Запорізької області, за роботу «Різдвяний хоровод»; (83 бали)

15. Трачук Софію, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво», керівник:
Левченко Світлана Василівна, Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва
Київської  області,  за  роботи:  «Новорічний  хенд  мейд  2018»  та  «Ялинка-
погримушка»; (83 бали)

16. Козакову  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Яворівська  забавка»,  керівник:
Келембет  Олександра  Володимирівна,  КЗ  ЛОР  «Львівський  обласний  центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Львівської  області;
(83 бали)

17. Касап  Ренату  Анатоліївну,  Єфтоді  Вікторію  Вікторівну,  учнів  6-А  класу,
вихованців  гуртка  «Золоті  рученята»,  керівник:  Черня М. Ф.,  Долинської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  Саратського  району  Одеської  області,  за
роботу «Дід Мороз»; (83 бали)

18. Капкову  Дар’ю,  вихованку  гуртка  «Флористика  і  фітодизайн  інтер’єру»,
керівник:  Адаменко К. Ю.,  Ямпільської  районної  станції  юних  натуралістів
Сумської області, за роботу «Новорічний символ щастя»; (83 бали)

19. Вауліну  Анну,  вихованку  гуртка  «Фітодизайн»,  керівник:  Войнова О. В.,
Білозерської  районної  ради  Херсонської  області,  за  роботу  «Новорічний
капелюшок»; (83 бали)



20. Учнів  4-Б  класу,  класний  керівник:  Горлач  Людмила  Володимирівна,
спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 251 ім. Хо Ши Міна з поглибленим вивченням
англійської  мови  Деснянського  району  м. Києва,  за  роботу  «Щедрий
подарунок». (85 балів)

що посіли ІІІ місце
1. Чаус Віталіну, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок-сувенірів»,  керівник:

Кущ Олександра Олександрівна, Мирноградського будинку творчості дітей та
юнацтва Донецької області, за роботу «Собака Діда Мороза»; (77 балів)

2. Бут Марію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів», керівник: Кулик Алла
Миколаївна, КПНЗ «Станція юних техніків Покровського району» Криворізької
міської  ради Дніпропетровської  області,  за  роботу «Сувенір з  солоного тіста
«Ковзани»; (75 балів)

3. Долганову Ельвіру, Долганову Ренату, вихованок гуртка виготовлення сувенірів
«Бджілка»,  керівник:  Куліш  Інна  Володимирівна,  КПНЗ  «Центр  дитячої  та
юнацької творчості «Ріднокрай» Криворізької міської ради Дніпропетровської
області, за роботу «Ловець новорічних чудес»; (77 балів)

4. Дячишина  Євгенія,  учня  5  класу,  керівник:  Хуторна  Тетяна  Сергіївна,  КЗ
«Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Дніпровської
районної  ради  Дніпропетровської  області,  за  роботу  «Чарівний  годинник»;
(77 балів)

5. Недевиченко  Олександру,  вихованку  гуртка  «Декоративно-прикладне
мистецтво»,  керівник:  Зотова О. В.,  КПНЗ  Центр  технічної  та  народної
творчості  учнівської  молоді  м. Юр’єва,  Дніпропетровської  області,  за  роботу
«Топіарій “Новорічний подарунок“»; (73 бали)

6. Замуру  Дарину,  Збітнєву  Оксану,  Наймака  Єгора,  вихованців  комунального
позашкільного  навчального  закладу  «Будинок  творчості  дітей  та  юнацтва»,
керівники:  Наймарк Л. В.,  Аракелова А. О.,  Петропавлівської  районної  ради
Діпропетровської  області,  за  роботу  «Скринька  -  подарунок  з  новорічними
іграшками»; (77 балів)

7. Іванчука  Євгенія,  учня  1-Д  класу,  керівник:  Гончар М. В.,  Житомирського
екологічного  ліцею  № 24  Житомирської  області,  за  роботу  «Подарунок  від
білочки»; (75 балів)

8. Довганич Аліну Михайлівну, вихованку гуртка «Фітодизайн», керівник: Поган
Марія  Петрівна,  Рокосівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  Хустського
району Закарпатської області, за роботу «Мудра сова»; (77 балів)

9. Галас Валерію, вихованку гуртка «Юні квітникарі-аранжувальники», керівник:
Ожоганич  Людмила  Іванівна,  Виноградівського  районного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Закарпатської  області,  за  роботу
«Діда Мороза ми чекаєм і камін вже прикрашаєм»; (75 балів)

10. Котанову Інну Феофанівну, вихованку гуртка «Юні екскурсоводи»,  керівник:
Міклош  Вікторія  Василівна,  Хустської  районної  станції  юних  натуралістів
Закарпатської області, за роботу «Казковий сніговик»; (77 балів)

11. Гнатенко Ліну Михайлівну, вихованку гуртка «Акваріумісти-аматори» Центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Мелітопольської  міської
ради Запорізької області, за роботу «Новорічний подарунок»; (77 балів)

12. Свериду  Софію,  вихованку  гуртка  «Бісероплетіння»,  ученицю  8  класу,
керівник:  Шевчишин  Любов  Василівна,  Рогатинської  районної  школи
естетичного виховання учнів м. Рогатина Івано-Франківської області, за роботу
«Новорічна кулька «Роксолана»; (75 балів)

13. Антощак Діану Василівну, вихованку гуртка «Макраме», керівник: Саламащук
Тетяна Володимирівна,  Долинського районного будинку дитячої  та  юнацької



творчості Долинського району Івано-Франківської області, за роботу «Таємниця
новорічної ночі»; (77 балів)

14. Рудяк Юлію Ярославівну, вихованку гуртка «Макраме», керівник: Саламащук
Тетяна Володимирівна,  Долинського районного будинку дитячої  та  юнацької
творчості  Долинського  району  Івано-Франківської  області,  за  роботу
«Різдвяний кекс»; (75 балів)

15. Гогільчин  Марію,  вихованку  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн  інтер’єру»,
керівник:  Гогільчин Оксана Олексіївна,  Богородчанського районного Будинку
дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області, за роботу «Дідух»;
(77 балів)

16. Дитик  Наталію,  ученицю  Саджавської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.,
керівник:  Гега  Олександра  Петрівна,  Івано-Франківської  області,  за  роботу
«Ялинкові прикраси»; (75 балів)

17. Калашник Тамару, вихованку Обухівського районного центру творчості дітей та
юнацтва Київської області, за роботу «Дзвін дзвонить, місяць сходить, Новий
рік приходить»; (74 бали)

18. Кравченко  Марину,  вихованку  Кагарлицького  районного  центру  дитячої  та
юнацької творчості Київської області, за роботу «Де коза рогом...»; (75 балів)

19. Мельникову  Ксенію,  вихованку  гуртка  «Декоративно-прикладне  мистецтво»,
керівник:  Гарбар Н. В.,  Києво-Святошинського  районного  центру  науково-
технічної творчості учнівської молоді «Шанс» м. Вишневе Київської області, за
роботу «Новорічний подарунок»; (75 балів)

20. Вихованців  гуртка  «Чарівна  майстерня»,  керівник:  Шамигіна  Наталія
Олександрівна,  Сєвєродонецького  міського  центру  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді  Луганської  області,  за роботу «Молодий Санта»;
(76 балів)

21. Чхун  Данила,  вихованця  гуртка  «Художня  обробка  деревини»,  Комплексу
позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом м. Рубіжне Луганської області,  за
роботу «Олень і санчата»; (77 балів)

22. Вихованців гуртка «Пісочна анімація», керівник: Павленко Наталія Олексіївна,
Сватівського районного молодіжного центру «Слобожанська духовна криниця
ім. М. Щепенка» Луганської області, за роботу «Символ року»; (75 балів)

23. Кушину Оксану, вихованку гуртка «Народна вишивка», керівник: Сисан Оксана
Володимирівна, Стрийського районного Будинку дитячої та юнацької творчості
Львівської області; (73 бали)

24. Лещишин Юлію, ученицю 7 класу, керівник: Плахтина Олександра Зеновіївна,
Дмитровицького НВК Судововишнянського ОТГ Львівської області; (77 балів)

25. Бурдак  Любов,  Ремську  Олександру, вихованців  гуртка  «Початкове  технічне
моделювання»,  керівник:  Баранська А. О.,  Станції  юних  натуралістів
м. Первомайська  Миколаївської  області,  за  роботу  «Прикраса  на  кухню  в
українському стилі»; (75 балів)

26. Жечкову  Анастасію,  ученицю  Суворовської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.,  керівник:
Мушикова С. Д.,  Ізмаїльського  району  Одеської  області,  за  роботу
«Сніговушка»; (77 балів)

27. Касяненко Вікторію,  ученицю 9  класу  Калинівського НВК «ЗОШ» Одеської
області, за роботу «Дід Мороз»; (75 балів)

28. Щербаня  Івана,  учня  Одеського  навчально-виховного комплексу  «Гармонія»,
керівник:  Малінова Н. А.,  Одеської  області,  за  роботу «Сова із  совенятами»;
(73 бали)

29. Нападовського Назара, учня Одеської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 122,
керівник:  Смірнова-Літовська Т. І.,  Одеської  області,  за  роботу  «Різдвяник»;
(73 бали)



30. Онофрійчук Анастасію, вихованку КЗ «Соснівський центр дитячої та юнацької
творчості», керівник: Бухалюк Наталія Федорівна, Березнівської районної ради
Рівненської області, за роботу «Ялинкові прикраси»; (77 балів)

31. Фралінкову  Наталію,  вихованку  гуртка  «Кролівники»,  керівник:  Рекун  Інна
Миколаївна,  еколого-натуралістичного  відділу  Глухівського  міського  центру
позашкільної  роботи  Сумської  області,  за  роботу  «Веселі  сніговички»;
(75 балів)

32. Тарасенко Альону, вихованку  Обласної  школи  флористики  та  фітодизайну»,
керівники: Вознюк Любов Григорівна, Лаврик Олена Олексіївна, комунального
закладу  Сумської  обласної  ради  —  обласний  центр  позашкільної  освіти  та
роботи з  талановитою молоддю Сумської  області,  за роботу «Зимова казка»;
(75 балів)

33. Ткаченко  Віолету,  вихованку  Обласної  школи  флористики  та  фітодизайну»,
керівники: Вознюк Любов Григорівна, Лаврик Олена Олексіївна, комунального
закладу  Сумської  обласної  ради  —  обласний  центр  позашкільної  освіти  та
роботи з талановитою молоддю Сумської області, за роботу «Привіт від Діда
Мороза»; (77 балів)

34. Шкабуру Єлизавету Олександрівну, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок»,
керівник: Коваленко Валентина Сергіївна, КПНЗ Тростянецької районної ради
«Палац  дітей  та  юнацтва»  Сумської  області,  за  роботу  «З  вірним другом  в
Новий рік»; (77 балів)

35. Клюшеву Анастасію Сергіївну, вихованку гуртка «Фантазії з бісеру», керівник:
Снєгірьова  Ірина  Іванівна,  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  «Мрія»
м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, за роботу «Годинник»; (75 балів)

36. Рижих  Марію,  вихованку  гуртка  «Флористика»,  керівник:  Пузєєва С. М.,
еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та
юнацької  творчості»  Харківської  області,  за  роботу  «Новорічна  казка»;
(77 балів)

37. Драженко  Олександру,  вихованку  гуртка  «Флористика»,  керівник:
Пузєєва С. М.,  еколого-натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний
Палац дитячої та юнацької творчості» Харківської області, за роботу «Багате
свято»; (75 балів)

38. Клочкову  Анастасію,  Глущенко  Дар’ю,  виховану  гуртка  «Юні  квітникарі»,
керівник:  Пліхта О. М.,  Новотроїцької  районної  станції  юних  натуралістів
Новотроїцької  районної  ради  Херсонської  області,  за  роботу  «Новорічний
чобіток»; (75 балів)

39. Митюк Єлизавету Сергіївну, Кучерук Маргариту Петрівну, вихованок гуртка
«Майстерня  чудес»,  керівник:  Кучерук  Алла  Броніславівна,
Старокостянтинівського  міського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Хмельницької області, за роботу «Подарунки від Діда Мороза»; (77 балів)

40. Яремчук  Яну  Андріївну,  вихованку  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості,
керівник:  Войцехівська  Ганна  Петрівна,  Гуменецької  сільської  ради  на  базі
Сахкамінської  ЗОШ  І-ІІ  ст.  Кам’янець-Подільського  району  Хмельницької
області, за роботу «Новорічний подарунок для білочки»; (77 балів)

41. Герасименко Марину, вихованку гуртка «Чарівний клубок», керівник: Лаврук
Галина  Володимирівна,  Крупецького  навчально-виховного  комплексу
«Дошкільний  навчальний  заклад  —  середня  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ст.
Славутського району Хмельницької області, за роботу «Дружок»; (75 балів)

42. Кононець Мілану, Власюк Евніку, вихованок гуртка «Юні охоронці природи»,
керівник:  Петрук С. М.,  Славутського  еколого-натуралістичного  центру
школярів Хмельницької області, за роботу «Еко-ялинки»; (75 балів)



43. Вихованців  гуртка  «Екотворчість»,  керівник:  Беляєва  Ольга  Михайлівна,
Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді Хмельницької області, за роботу «Символ року»; (77 балів)

44. Пруську  Ольгу  Іванівну,  ученицю  8-Б  класу,  керівник:  Фомюк  Марія
Вікторівна,  Шепетівського  навчально-виховного  комплексу  № 3  у  складі
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. ім. Н. Рибака та ліцей з посиленою військово-
фізичною підготовкою» Хмельницької області, за роботу «Різдвяні черевички»;
(75 балів)

45. Лісового Олега, Михайліченко Юрія, вихованців гуртка «Фантазія», керівник:
Михайліченко  Юлія  Степанівна,  районного  Будинку  школяра  Прилуцької
районної  ради  Чернігівської  області,  за  роботу  «Загадкова  Новорічна  Леді»;
(77 балів)

46. Скібчик  Софію,  ученицю  8  класу,  керівник:  Давидова  Олена  Михайлівна,
Рафалівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Володимирецької районної ради
Рівненської області, за роботу «Новорічний ліхтарик»; (74 бали)

47. Михайлову Марину, вихованку гуртка «Екодизайн», керівник: Лавренюк Алла
Вікторівна, Києво-Святошинського районного Центру еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді  Київської  області,  за  роботу  «Символ  року»;
(77 балів)

48. Вихованців гуртка «Аплікація з соломи», керівник: Бондар Тетяна Віталіївна,
КЗ «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради, за роботу «Святкові
листівки»; (73 бали)

49. Вихованців гуртка «Фітодизайн з основами художньої майстерності», керівник:
Мокляк  Аліна  Олексіївна,  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді»  Полтавської  області,  за  роботу  «Новорічний
подарунок». (77 балів)

VIII. Надати подяку Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді за цікаве композиційне рішення представлених на виставку
робіт таким учням та колективам:

1. Скиданчук  Дарині,  вихованці  гуртка  «Юні  овочівники»,  керівник:  Жилова
Руслана  Романівна,  Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції
Івано-Франківської області, за роботу «Новорічна композиція»;

2. Свістуновій  Маргариті,  вихованці  гуртка  «Юні  квітникарі»,  керівник:
Маліченко О. О., еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний
Палац  дитячої  та  юнацької  творчості»  Харківської  області,  за  роботу
«Очікування свята»;

3. Вознюк Крістіні Петрівні,  вихованці гуртка «Плетіння на спицях»,  керівник:
Голенко Раїса Дмитрівна, Красилівського районного будинку творчості дітей та
юнацтва Хмельницької області,  за роботу «Веселися, наш народ, ми заводим
хоровод»;

4. Учням  7  класу,  Котюржинецького  навчально-виховного  комплексу
загальноосвітня школа І-ІІ ст. - дошкільний навчальний заклад» Хмельницької
області, за роботу «В очікуванні дива»;

5. Ткачук Ользі, Уенуряк Наталії, учням Черепковецької загальноосвітньої школи,
керівник:  Ткачук Є. М.,  Глибоцького  району  Чернівецької  області,  за  роботу
«Мелодія новорічної ночі»;

6. Посоховій  Крістіні,  вихованці  гуртка  «Виготовлення  сувенірів»,  керівник:
Кулик Алла Миколаївна, КПНЗ «Станція юних техніків Покровського району»
Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської  області,  за  роботу  «Обруч
«Сніжинка»;



7. Маловій Катерині, вихованці КПНЗ «Станція юних натуралістів Покровського
району»,  керівник:  Бурко  Світлана  Миколаївна,  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області, за роботу «Помаранчеве диво»;

8. Шемелько Поліні, вихованці гуртка «Екологічна майстерня», керівник: Пилипів
Надія  Миколаївна,  Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції
Івано-Франківської області, за роботу «Віночок»;

9. Рискаль  Марії,  вихованці  гуртка  «Едельвейс»,  керівник:  Васянович  Наталія
Сергіївна,  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Згурівського  району
Київської області, за роботу «Різдвяний вінок»;

10. Дзюбенко  Анні,  вихованці  гуртка  «Умілі  руки»,  керівник:  Макаренко Ірина
Михайлівна,  Остап`євської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.
Великобагачанського  району  Полтавської  області,  за  роботу  «Новорічний
вінок»;

11. Асєєвій  Альоні,  Охріменко  Софії,  вихованкам  гуртка  «Фантазія»,  керівник:
Лисенко Ганна Миколаївна, Центру дитячої та юнацької творчості Новгород-
Сіверської міської ради Чернігівської області, за роботу «Зимова казка»;

12. Колесовій  Антонії,  вихованці  гуртка  «Виготовлення  сувенірів»,  керівник:
Сабунчак  Надія  Василівна,  Богородчанського  районного  Будинку  дитячої  та
юнацької творчості Івано-Франківської області, за роботу «Ангел»;

13. Жук  Ользі  Олегівні,  вихованці  гуртка  «Юні  квітникарі»,  керівник:  Бацура
Руслана  Григорівна,  Хмельницького  обласного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Хмельницької області, за роботу «Різдвяна фантазія»;

14. Гладюк  Марині,  учениці  5  класу,  керівник:  Рижук Ю. Ю.,  Червонівського
навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ  ст. -  дошкільний
навчальний  заклад»  Хмельницької  області,  за  роботу  «Сувеніри  від  Діда
Мороза»;

15. Сільницькій  загальноосвітній  школі  І-ІІІ  ст.  Тульчинської  районної  ради
Вінницької області;

16. Сапрух  Надії,  вихованці  гуртка  «Соломоплетіння»,  керівник:  Назарук  Лілія
Михайлівна, Іваничівського Будинку дитячої та юнацької творчості Волинської
області, за роботу «Різдвяні ялиночки»;

17. Вихованцям  гуртка  «Моделювання  іграшок-сувенірів»,  керівник:
Приступа С. М.,  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  с. Гряди  Іваничівського
району Волинської області, за роботу «Мереживне диво»;

18. Снопковій  Анастасії,  вихованці  гуртка  «Виготовлення  сувенірів»,  керівник:
Кулик Алла Миколаївна, КПНЗ «Станція юних техніків Покровського району»
Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської  області,  за  роботу  «Ялинка-
спіралька»;

19. Нестеровій Тетяні, вихованці гуртка «Виготовлення сувенірів», керівник: Кулик
Алла  Миколаївна,  КПНЗ  «Станція  юних  техніків  Покровського  району»
Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської  області,  за  роботу  «Різдвяний
кото-ангел»;

20. Літвіновій Анастасії, вихованці гуртка «Моделювання і конструювання одягу»,
керівник:  Шершень  Анжела  Василівна,  Мирноградського  будинку  творчості
дітей та юнацтва Донецької області, за роботу «Ніч перед Різдвом»;

21. Кущу  Ростиславу,  вихованцю  гуртка  «Виготовлення  іграшок-сувенірів»,
керівник: Кущ Олександра Олександрівна, Мирноградського будинку творчості
дітей та юнацтва Донецької області, за роботу «Сніговичок з подарунками»;

22. Михальчук  Юлії,  вихованці  гуртка  «Конструювання  та  моделювання  з
тканини»,  керівник:  Вовненко  Ольга  Михайлівна,  КПНЗ  «Станція  юних
техніків  Покровського району»  Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської
області, за роботу «Новорічний подарунок»;



23. Родько Юлії, вихованці гуртка «Конструювання та моделювання з таканини»,
керівник:  Вовненко  Ольга  Михайлівна,  КПНЗ  «Станція  юних  техніків
Покровського району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за
роботу «Дід Мороз»;

24. Воронцовій  Софії,  вихованці  гуртка  «Декоративна  мозаїка»,  керівник:  Саюк
Тетяна  Іванівна,  КПНЗ  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості  «Гармонія»
Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської  області,  за  роботу  «Чарівний
вінок»;

25. Яковенко Варварі, учениці 4-Б класу, керівник: Яковенко Оксана Миколаївна,
Криворізького  закладу  загальної  середньої  освіти  № 89  Дніпропетровської
області, за роботу «Святковий вінок»;

26. Таукчі Кароліні, вихованці КПНЗ «Клуб юних авіаторів» Криворізької міської
ради, керівник: Бугайова Тетяна Євгенівна, за роботу «Зірковий віночок»;

27. Задираці  Вікторії,  Литвиненко  Юлії,  ученицям  10  класу,  керівник:  Власюк
Марина  Миколаївна,  Криворізького  навчально-виховного  комплексу  № 81
«Загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. - ліцей» Дніпропетровської області, за роботу
«Різдвяні крила»;

28. Стєчній Анастасії, вихованці гуртка «Паперопластика», керівник: Хисна Ірина
Юріївна,  КПНЗ  «Станція  юних  техніків»  Криворізької  мської  ради
Дніпропетровської області, за роботу «Сніговичок»;

29. Тарасовій  Анні,  учениці  7  класу,  керівник:  Тарасова  Любов  Степанівна,
Криворізької  педагогічної  гімназії  Дніпропетровської  області,  за  роботу
«Коник»;

30. Скакун  Дар’ї,  учениці  6  класу,  керівник:  Фоміч  Ірина  Володимирівна,
Криворізького  закладу  загальної  середньої  освіти  № 90  Дніпропетровської
області, за роботу «Новорічний оберіг»;

31. Кондратець Софії, учениці 5 класу, керівник: Зражевська Людмила Вікторівна,
Криворізького  закладу  загальної  середньої  освіти  № 90  Дніпропетровської
області, за роботу «Новорічний подарунок»;

32. Кондратець Поліні, учениці 8 класу, керівник: Зражевська Людмила Вікторівна,
Криворізького  закладу  загальної  середньої  освіти  № 90  Дніпропетровської
області, за роботу «Лісова фея»;

33. Колотюк Дар’ї, вихованці гуртка «Країна майстрів», КПНЗ «Центр дитячої та
юнацької  творчості  «Дружба»  Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської
області, за роботу «Шишкове диво»;

34. Єршовій  Ларисі,  вихованці  гуртка  «Образотворче  мистецтво»,  керівник:
Злиднева  Надія  Василівна,  КПНЗ  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості
«Гармонія» Криворізької міської ради, за роботу «Вас вітає Новий рік»;

35. Онучіній  Ксенії,  вихованці  гуртка  «Лісовичок»,  керівник:  Аврамчук  Надія
Петрівна,  КПНЗ  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості  «Гармонія»
Криворізької міської ради, за роботу «Мрії збуваються»;

36. Гордієнко Арині, учениці 4 класу, керівник: Гордієнко А. В., НВК Марганецька
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ст.  № 5  —  дошкільний  навчальний  заклад
Марганецької  міської  ради  Дніпропетровської  області,  за  роботу  «Лісова
красуня»;

37. Ячменьовій  Катерині,  вихованці  гуртка  «Малювання»,  керівник:
Соловйова В. В., Комунального закладу «Міський центр-комплекс позашкільної
роботи»  Марганецької  міської  ради  Дніпропетровської  області,  за  роботу
«Ялинкова іграшка»;

38. Назарову Степану, учню 3 класу, керівник: Гордієнко А. В., НВК Марганецька
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ст.  № 5  —  дошкільний  навчальний  заклад



Марганецької міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Символ року
2018»;

39. Вихованцям  гуртка  «Юні  квітникарі»,  керівник:  Крикун Г. В.,  комунального
закладу освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської
молоді» Дніпропетровської обласної ради Дніпропетровської області, за роботу
«Зимові розваги»;

40. Пліс  Лілії,  вихованці  гуртка  «Флористика»,  керівник:  Кривуля І. Г.,
комунального закладу освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр дітей
та учнівської молоді» Дніпропетровської  обласної ради,  за роботу «Чарівний
сніговик»;

41. Сергієнко Вікторії, вихованці гуртка «Юні квітникарі», керівник: Крикун І. Г.,
комунального закладу освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр дітей
та  учнівської  молоді»  Дніпропетровської  обласної  ради,  за  роботу  «Різдвяні
дзвони»;

42. Тарліковій  Олександрі,  Андрухів  Євгенії,  вихованцям  комунального  закладу
освіти  «Славгородська  середня  загальноосвітня  школа»,  керівник:
Бережна В. Г., Синельниківського району Дніпропетровської області, за роботу
«Новорічна красуня»;

43. Махлай Вікторії, вихованці Комунального позашкільного навчального закладу
«Центр дитячо-юнацької творчості “Терноцвіт“», керівник: Андрейченко Ю. В.,
Криворізької  міської  ради  Діпропетровської  області,  за  роботу  «Ялинкові
прикраси»;

44. Врублевській  Софії,  вихованці  КЗО  «Центр  художньо-естетичної  творчості
молоді  Новомосковського  району»,  керівник:  Майстренко І. О.,
Дніпропетровської області, за роботу «Новорічна кулька»;

45. Ятмановій  Поліні,  вихованці  гуртка  тістопластики  «Спритні  рученята»,
керівник:  Бугай А. С.,  комунального  закладу  освіти  «Софіївський  центр
творчості»  Софіївської  селищної  ради  Дніпропетровської  області,  за  роботу
«Новорічна красуня»;

46. Саєнко Варі, вихованці гуртка «Виготовлення іграшок та сувенірів», керівник:
Безсонова Т. В.,  Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Будинок
творчості дітей та юнацтва» Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської
міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Ялинка»;

47. Пчолкіній  Анастасії,  вихованці  гуртка  «Образотворче  мистецтво»,  керівник:
Злиднева  Надія  Василівна,  КПНЗ  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості
«Гармонія» Криворізької міської ради, за роботу «Свято наближається»;

48. Кравчук Катерині, вихованці КПНЗ «Станція юних натуралістів Покровського
району»,  керівник:  Бурко  Світлана  Миколаївна,  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області, за роботу «Різдвяний вінок»;

49. Грабовській Анні Іванівні, вихованці гуртка «Пролісок», керівник: Скоблікова
Антоніна Леонідівна, КПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості «Ріднокрай»
Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської  області,  за  роботу  «Різдвяна
красуня»;

50. Гуменюк Ксенії, учениці 8 класу КЗО Жовтоводської середньої з профільними
класами  школи  № 8,  керівник:  Гуменюк  Світлана  Петрівна,  Жовтоводської
міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Красуня-ялиночка»;

51. Котенко Карині, учениці 8 класу КЗО Жовтоводської середньої з профільними
класами  школи  № 8,  керівник:  Гуменюк  Світлана  Петрівна,  Жовтоводської
міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Віночок-дзвіночок»;

52. Панченко Софії, вихованці КЗО навчально-виховного комплексу «Дивосвіт» із
санаторними  групами  і  класами,  керівник:  Жмакова  Любов  Петрівна,
Дніпропетровської області, за роботу «Веселий сніговик»;



53. Волкозуб  Єві,  вихованці  КЗО  навчально-виховного  комплексу  «Дивосвіт»  із
санаторними  групами  і  класами,  керівник:  Жмакова  Любов  Петрівна,
Дніпропетровської області, за роботу «Ніч перед Різдвом»;

54. Анюхіну  Микиті,  вихованцю  КЗ  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді», керівник: Хуторна Тетяна Сергіївна, Дніпровської районної
ради Дніпропетровської області, за роботу «Чарівний подаруночок»;

55. Харьковій Катерині, вихованці КЗО «Спеціалізована школа № 55» Дніпровської
міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Ялинковий вертеп»;

56. Полониковій  Амалії,  вихованці  КЗО  «Середня  загальноосвітня  школа  № 2»
Дніпровської  міської  ради  Дніпропетровської  області,  за  роботу  «Різдвяна
фантазія»;

57. Шапіро  Марії,  учениці  КЗО  «Навчально-виховний  комплекс  № 57»
Дніпровської міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Ялинка»;

58. Пушкарчуку  Ярославу,  вихованцю  НХК  студія  образотворчих  мистецтв
«Журавочка»,  керівник:  Кощавська  Ольга  Федорівна,  Криворізького
позашкільного  навчального  закладу  «Міський  палац  дитячої  та  юнацької
творчості»  «Горицвіт»  Дніпропетровської  області,  за  роботу  «Виноградна
ялинка»;

59. НХК студії образотворчих мистецтв «Журавочка», керівник: Кульнева Мар’яна
Костянтинівна,  Дніпропетровської  області,  Криворізького  позашкільного
навчального закладу «Міський палац дитячої та юнацької творчості» «Гориціт»
Дніпропетровської області;

60. Полященко  Діані,  учениці  5  класу,  керівник:  Петренко І. О.,  Криворізької
загальноосвітньої  школи  № 58  Дніпропетровської  області,  за  роботу
«Новорічна ялинка»;

61. 62. Приймі Олені, ученицю 11 класу, керівник: Причиська Н. В., Криворізької
загальноосвітньої школи № 68 Дніпропетровської області, за роботу «Ялинкова
снігуронька»;

62. Заломському Іллі, вихованцю навчально-виховного комплексу № 278, керівник:
Скрябіна І. М., Дніпропетровської області, за роботу «Кавовий друг»;

63. Суворову Єгору, вихованцю навчально-виховного комплексу № 278, керівник:
Скрябіна І. М., Дніпропетровської області, за роботу «Міні-щастячко»;

64. Михайловій  Валентині,  учениці  5-А  класу,  керівник:  Токаренко Є. М.,
Криворізької  загальноосвітньої  школи  № 119  Дніпропетровської  області,  за
роботу «Магніт на холодильник «Джесіка»;

65. Шломі  Ангеліні,  учениці  4  класу,  керівник:  Міхольська О. І.,  Марганецької
спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ст.  № 9  з  поглибленим  вивченням  окремих
предметів  Марганецької  міської  ради  Дніпропетровської  області,  за  роботу
«Зимовий сон»;

66. Мезенцевій  Аліні  Володимирівні,  вихованці  Навчально-виховного комплексу
«загальноосвітня школа І ступеня — гімназія», керівник: Протас Ірина Іванівна,
Мирноградської міської ради Донецької області, за роботу «Новорічна казка»;

67. Вихованцям Миколаївського закладу загальної  середньої  освіти І-ІІІ  ст. № 2,
керівник: Лічковаха Світлана Леонідівна, Миколаївської міської ради Донецької
області;

68. Мадярі  Михайлу,  вихованцю  гуртка  «Екологічний  дизайн»,  керівник:  Узун
Анна  Василівна,  Донського  еколого-натуралістичного  центру  Волноваського
району Донецької області, за роботу «Зимові свята»;

69. Узуну Віктору, вихованцю гуртка «Екологічний дизайн», керівник: Узун Анна
Василівна, Донського еколого-натуралістичного центру Волноваського району
Донецької області, за роботу «Новорічна красуня»;



70. Жидких Дмитру, вихованцю гуртка «Юні зоологи», керівник: Жидких Марина
Петрівна,  Донського еколого-натуралістичного центру  Волноваського району
Донецької області, за роботу «Весела ялинка»;

71. Проскурні  Анастасії,  вихованці  гуртка  «Юні  зоологи»,  керівник:  Жидких
Марина Петрівна, Донського еколого-натуралістичного центру Волноваського
району Донецької області, за роботу «Різдвяний віночок»;

72. Суботіній  Алевтині,  вихованці  гуртка  «Юні  зоологи»,  керівник:  Жидких
Марина Петрівна, Донського еколого-натуралістичного центру Волноваського
району Донецької області, за роботу «Веселих свят!»;

73. Радченко  Анастасії,  вихованці  гуртка  «Юний  ерудит»,  керівник:  Жидких
Марина Петрівна, Донського еколого-натуралістичного центру Волноваського
району Донецької області, за роботу «З Новим роком!»;

74. Селімовій  Насті,  вихованці  гуртка  «Народна  творчість»,  керівник:  Марощук
Наталя  Володимирівна,  Донського  еколого-натуралістичного  центру
Волноваського району Донецької області, за роботу «Новорічна красуня»;

75. Рижовій  Віці,  вихованці  гуртка  «Народна  творчість»,  керівник:  Марощук
Наталя  Володимирівна,  Донського  еколого-натуралістичного  центру
Волноваського району Донецької області, за роботу «Зимова ніч»;

76. Гусєвій  Олександрі,  вихованці  гуртка  «Квітникарі-декоратори»,  керівник:
Колбасова  Світлана  Олександрівна,  Донського  еколого-натуралістичного
центру  Волноваського  району  Донецької  області,  за  роботу  «Новий  рік  за
вікном»;

77. Леухіній Ірині, вихованці гуртка «Юний хімік», керівник: Шульгіна Валентина
Олександрівна,  Донського  еколого-натуралістичного  центру  Волноваського
району Донецької області, за роботу «З Різдвом Христовим, рідна Україно!»;

78. Каплунову  Степану,  вихованцю  гуртка  «Природа  рідного  краю»,  керівник:
Воронова О. В.,  Донецького  обласного  еколого-натуралістичного  центру
Донецької області, за роботу «Лоза оживає взимку»;

79. Барнась Андрію, учню Мирноградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 4,
керівник:  Подкова Ія  Степанівна,  Донецької  області,  за роботу «Новий рік у
лісі»;

80. Чупілко Денису, Чупілко Дмитру, вихованцям КЗ « Березнівський навчально-
реабілітаційний  центр»  Житомирської  області,  за  роботу  «Свято
наближається»;

81. Циганковій Лізі, учениці 2 класу КЗ «Березівський навчально-реабілітаційний
центр» Житомирської області, за роботу «Аплікація «Новорічна ялинка»;

82. Корнійчук Яні,  учениці  7 класу КЗ «Березівський навчально-реабілітаційний
центр» Житомирської області, за роботу «Веселий сніговик»;

83. Бірючевській  Марині,  учениці  7  класу,  КЗ  «Березівський  навчально-
реабілітаційний центр» Житомирської області, за роботу «З Новим роком»;

84. Непші  Анастасії,  учениці  5-А класу, керівник:  Токаренко Є. М.,  Криворізької
загальноосвітньої  школи  № 119  Дніпропетровської  області,  за  роботу  «Лакі.
Символ року»;

85. Рацин  Іванні,  вихованці  гуртка  «Юні  натуралісти»,  керівник:  Густі  Тетяна
Іванівна,  Виноградівського  районного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді Закарпатської області, за роботу «Новорічне диво»;

86. Фурик Аліні, вихованці гуртка «Юні природознавці», керівник: Рацин Мар’яна
Юріївна,  Виноградівського  районного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді Закарпатської області, за роботу «Чарівна ніч»;

87. Коваленко  Вікторії,  вихованці  гуртка  «Юні  охоронці  природи»,  керівник:
Ковтун  Єлизавета  Юліусівна,  Рокосівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.
Хустського району Закарпатської області, за роботу «Новорічний вінок»;



88. Поливоді Катерині, вихованці гуртка «Фітодизайн», керівник: Волошин Рената
Юріївна,  Рокосівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  Хустського  району
Закарпатської області, за роботу «Веселого Різдва»;

89. Лемко  Івані,  вихованці  гуртка  «Екологи-краєзнавці»,  керівник:  Кучерява-
Шуптар  Наталія  Василівна,  Боронівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.
Хустського району Закарпатської області, за роботу «Новорічний подарунок»;

90. Можарович Тамарі, вихованці гуртка «Юні іхтіологи — рибоводи», керівник:
Буковецька  Наталія  Володимирівна,  Боронівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ст.  Хустського  району  Закарпатської  області,  за  роботу  «Новорічні
прикраси»;

91. Більце  Оксані,  Кривська  НВК  І-ІІ  ст.,  керівник:  Палчей  Ольга  Василівна,
Хустського району Закарпатської області, за роботу «Новорічне диво»;

92. Феєр Валерії, Кривська НВК І-ІІІ ст., Хустського району Закарпатської області,
за роботу «Ялинкова прикраса»;

93. Політову  Івану,  Кривська  НВК  І-ІІ  ст.,  керівник:  Палчей  Ольга  Василівна,
Хустського району Закарпатської  області,  за  роботу «Органайзер «Новорічна
композиція»;

94. Гері Тетяні, Кривська НВК І-ІІ ст., Хустського району Закарпатської області, за
роботу «Чобіток Миколая»;

95. Середній  Ганні,  вихованці  гуртка  «Юні  іхтіологи  —  рибоводи»,  керівник:
Буковецька  Наталія  Володимирівна,  Боронівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ст.  Хустського  району  Закарпатської  області,  за  роботу  «Щасливого
Різдва»;

96. Ростці Марії, вихованці гуртка «Юні охоронці природи», керівник: Пилип Діана
Валеріївна,  Монастирецький  НВК  І-ІІІ  ст.  Хустського  району  Закарпатської
області, за роботу «Різдвяні дзвоники»;

97. Шперик  Євгенії,  вихованці  гуртка  «Фітодизайн»,  керівник:  Шпір  Лариса
Іванівна,  Рокосівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  Хустського  району
Закарпатської області, за роботу «Веселий сніговик»;

98. Фахрутдіновій  Людмилі  Степанівні,  вихованці  гуртка  «Юні  фермери»,
керівник:  Курятник  Любов  Михайлівна,  Хустської  районної  станції  юних
натуралістів Закарпатської області, за роботу «Дивна красуня»;

99. Гущак  Анастасії  Миронівні,  вихованці  Хустської  районної  станції  юних
натуралістів, керівник: Даниш Тетяна Юріївна, Закарпатської області, за роботу
«Чобіток»;

100. Горват  Андріані  Володимирівні,  вихованці  Хустської  районної  станції
юних натуралістів, керівник: Даниш Тетяна Юріївна, Закарпатської області, за
роботу «Торбинка»;

101. Манзюк  Олександрі  Михайлівні,  вихованці  Хустської  районної  станції
юних натуралістів, керівник: Даниш Тетяна Юріївна, Закарпатської області, за
роботу «Новорічна куля»;

102. Дзябко  Тетяні  Юріївні,  вихованці  Хустської  районної  станції  юних
натуралістів, керівник: Даниш Тетяна Юріївна, Закарпатської області, за роботу
«Корзинка»;

103. Дуйчак Владиславі, учениці 4 класу, вихованці гуртка «Природа рідного
краю», керівник: Копинець Ольга Вікторівна, Тячівського районного еколого-
натуралістичного центру Закарпатської області, за роботу «Ялинка»;

104. Рак Аліні, учениці 5 класу, вихованці гуртка «Флористика та фітодизайн
інтер’єру»,  керівник:  Копинець  Ольга  Вікторівна,  Тячівського  районного
еколого-натуралістичного центру Закарпатської області, за роботу «Новорічна
картина;



105. Пацкан  Аліні,  вихованці  гуртка  «Юні  охоронці  природи»,  керівник:
Малешко Марія  Степанівна,  Тячівського районного еколого-натуралістичного
центру Закарпатської області, за роботу «Святковий віночок»;

106. Савляк  Юлії,  вихованці  гуртка  «Юні  охоронці  природи»,  керівник:
Бердар  Наталія  Василівна,  Тячівського  районного  еколого-натуралістичного
центру Закарпатської області, за роботу «Новорічний віночок»;

107. Макуляку  Даніелю  Васильовичу,  вихованцю  гуртка  «Юні  лісівники»,
керівник:  Горничар  Ярослава  Іванівна,  Тячівського  районного  еколого-
натуралістичного центру Закарпатської області, за роботу «Новорічний вінок»;

108. Марко  Лілії,  вихованці  гуртка  «Екосвіт»,  керівник:  Мошкіна  Тетяна
Федорівна,  Тячівського  районного  еколого-натуралістичного  центру
Закарпатської області, за роботу «Сніговичок»;

109. Попович  Олені,  вихованці  гуртка  «Юні  квітникарі»,  керівник:  Декет
Ольга  Дмитрівна,  Тячівського  районного  еколого-натуралістичного  центру
Закарпатської області, за роботу «Чарівний олень»;

110. Магулі Станіславу, вихованцю гуртка «Природа рідного краю», керівник:
Ферима  Аліна  Іванівна,  Тячівського  районного  еколого-натуралістичного
центру Закарпатської області, за роботу «Новорічне диво»;

111. Бабич  Наталії,  вихованці  Буштинської  гімназії-інтернату  Тячівського
району Закарпатської області, за роботу «Новорічна іграшка»;

112. Місарошу Івану, вихованцю гуртка «Юні охоронці природи», керівник:
Кирита Мирослава Василівна, Тячівського районного еколого-натуралістичного
центру Закарпатської області, за роботу «Сніговик»;

113. Цьок  Вадиму  Романовичу,  вихованцю  гуртка  «Юні  орнітологи»,
керівник:  Лопойда  Надія  Михайлівна,  Хустської  районної  станції  юних
натуралістів  Закарпатськоїобласті,  за  роботу  «Декоративні  будиночки  для
пташок»;

114. Вихованцям гуртка «Українська народна вишивка» керівник: Ларь Н. Ю.,
Крайниківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Закарпатської області;

115. Куцин Вікторії Михайлівнї, вихованці гуртка «Юні лісівники», керівник:
Горничар Ярослава Іванівна, Тячівського районного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Закарпатської області, за роботу «Зима в карпатах»;

116. Бебку Олександру, вихованцю гуртка «Іскорки», керівник: Скибинецька
Євгенія  Валеріївна,  Енергодарського  навчально-виховного  комплексу
«дошкільний  навчальний  заклад-загальноосвітній  навчальний  заклад»  № 9
Запорізької  області,  за  роботу «Ручками твори — природу бережи:  з  Новим
роком Вас вітаю! Щастя й злагоди бажаю!»;

117. Мітурич  Марії,  вихованці  гуртка  «Іскорки»,  керівник:  Скибинецька
Євгенія  Валеріївна,  Енергодарського  навчально-виховного  комплексу
«дошкільний  навчальний  заклад-загальноосвітній  навчальний  заклад»  № 9
Запорізької області, за роботу «Ой, яка ти, ой яка — екологічно-сучасна красуня
струнка»;

118. Живодьоровій Катрусі,  вихованці гуртка «Веселка», керівник: Хорощак
Тетяна  Петрівна,  Енергодарського  навчально-виховного  комплексу
«дошкільний  навчальний  заклад-загальноосвітній  навчальний  заклад»  № 9
Запорізької області, за роботу «Сніговик — радіти звик»;

119. Дятловій Діані Артурівні, Дятловій Дар’ї Артурівні,  вихованкам гуртка
«Фітодизайн»,  керівник:  Федько  Анастасія  Павлівна,  Позашкільного
навчального  закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  Енергодарської
міської ради Запорізької області, за роботу «Різдвяний сюрприз»;

120. Федько Ангеліні Михайлівні, вихованці гуртка «Фітодизайн», керівник:
Федько  Анастасія  Павлівна,  Позашкільного  навчального  закладу  «Центр



дитячої та юнацької творчості» Енергодарської міської ради Запорізької області,
за роботу «Новорічна мрія»;

121. Федько  Іллі  Михайловичу,  вихованцю  гуртка  «Фітодизайн»,  керівник:
Федько  Анастасія  Павлівна,  Позашкільного  навчального  закладу  «Центр
дитячої та юнацької творчості» Енергодарської міської ради Запорізької області,
за роботу «Зірочка»;

122. Міщенко  Вікторії  Миколаївні,  вихованці  гуртка  «М’яка  іграшка»,
керівник:  Куц  Наталія  Володимирівна,  Позашкільного  навчального  закладу
«Центр дитячої та юнацької творчості» Енергодарської міської ради Запорізької
області, за роботу «Надійна ялинка»;

123. Свищенко Соломії Олегівні,  учениці 2-Б класу, керівник: Шопова Ніна
Іванівна,  Енергодарського  навчально-виховного  комплексу  № 5  Запорізької
області, за роботу «Новорічний коник»;

124. Мурзі  Златі  Володимирівні,  учениці  1-А  класу,  керівник:  Желябіна
Тамара  Петрівна,  Енергодарського  навчально-виховного  комплексу  № 5
Запорізької області;

125. Мельничук Діані Ігорівні, вихованці гуртка «Юні овочівники», керівник:
Жилова  Руслана  Романівна,  Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної
станції Івано-Франківської області, за роботу «Новорічний настрій»;

126. Коруні  Софії,  вихованці  гуртка  «Юні  овочівники»,  керівник:  Жилова
Руслана  Романівна,  Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції
Івано-Франківської області, за роботу «Ялинка — магнитик»;

127. Гусєвій  Євгенії,  вихованці  гуртка  «Еколозинка»,  керівник:  Рязанова
Наталія  Веніамінівна,  Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції
Івано-Франківської області, за роботу «Новорічний топіарій»;

128. Лаврик  Ангеліні,  вихованці  гуртка  «Екологічна  майстерня»,  керівник:
Пилипів  Надія  Миколаївна,  Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної
станції Івано-Франківської області, за роботу «Новорічна куля»;

129. Кривко Ванесі, вихованці гуртка «Віконце в природу», керівник: Дидик
Оксана Іванівна, Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції Івано-
Франківської області, за роботу «Ялинка-дзвіночок»;

130. Перепелюк Камілі, вихованці гуртка «Юні квітникарі», керівник: Дидик
Оксана Іванівна, Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції Івано-
Франківської області, за роботу «Ялинкова прикраса»;

131. Кавацюк Мар’яні,  вихованці гуртка «Юні квітникарі», керівник: Дидик
Оксана Іванівна, Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції Івано-
Франківської області, за роботу «Сучасна ялинка»;

132. Королику  Роману,  вихованцю  гуртка  «Віконце  в  природу»,  керівник:
Полуніна Ірина Володимирівна, Івано-Франківської міської дитячої екологічної
станції Івано-Франківської області, за роботу «Новий рік на порозі»;

133. Рочняк Софії, вихованці гуртка «Фітодизайн», керівник: Шпінталь Марія
Григорівна,  Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції  Івано-
Франківської області, за роботу «Різдвяна ялинка»;

134. Вознюк Анні, вихованці гуртка «Фітодизайн», керівник: Шпінталь Марія
Григорівна,  Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції  Івано-
Франківської області, за роботу «Зимовий віночок»;

135. Даниляк Сніжані, вихованці гуртка «Виготовлення сувенірів», учениці 9
класу,  керівник:  Бариляк  Мар`яна  Іванівна,  Рогатинської  районної  школи
естетичного виховання учнів м. Рогатина Івано-Франківської області, за роботу
«Новорічний настрій»;

136. Шалаті Віті, Галак Аліні, вихованкам гуртка «Мистецтво рідного краю»,
керівник:  Іванушка  Стефанія  Володимирівна,  Рогатинської  районної  школи



естетичного виховання учнів м. Рогатина Івано-Франківської області, за роботу
«Віночок зі стрічок»;

137. Відоцькій Мирославі, вихованці гуртка «Конструювання та моделювання
одягу»,  учениці  9  класу,  керівник:  Бабій  Любов  Богданівна,  Рогатинської
районної школи естетичного виховання учнів м. Рогатина Івано-Франківської
області, за роботу «Сніговики»;

138. Грицак  Вікторії,  вихованці  гуртка  «Конструювання  та  моделювання
одягу»,  учениці  4  класу,  керівник:  Бабій  Любов  Богданівна,  Рогатинської
районної  школи естетичного виховання учнів  м. Рогатина Івано-Франківської
області, за роботу «Ангелики»;

139. Благій  Роксолані,  вихованці  гуртка  «Вишивання»,  керівник:  Блага
Наталія  Ярославівна,  Рогатинської  районної  школи  естетичного  виховання
учнів м. Рогатина Івано-Франківської області, за роботу «Новорічні кульки»;

140. Адаменко  Софії,  вихованці  гуртка  «Юний  еколог»  Центру  технічної
творчості  та  професійної  орієнтації  шкільної  молоді  м. Києва,  за  роботи
«Зимова Україна» та «Ванільний настрій»;

141. Дяченко  Софії,  вихованці  зразкового  художнього  колективу
«Травоплетіння» Центру технічної творчості та професійної орієнтації шкільної
молоді м. Києва, за роботу «Різдвяний дідух»;

142. Снітко Софії, вихованці гуртка «Бісероплетіння», керівник: Гулей Альона
Василівна, Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва Київської області,
за роботи: «Чобіток Діда Мороза» та «Домовичок Кузя»;

143. Гижку  Михайлу,  вихованцю  гуртка  «Бісероплетіння»,  керівник:  Гулей
Альона Василівна, Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва Київської
області, за роботу «Крижані ажури»;

144. Красножону  Микиті,  вихованцю  гуртка  «Декоративно-ужиткове
мистецтво», керівник: Яценко Лілія Вікторівна, Вишнівського центру творчості
дітей та юнацтва Київської області, за роботу «Зимові гостенята»;

145. Метивікіній  Вероніці,  вихованці  гуртка  «Декоративно-ужиткове
мистецтво», керівник: Яценко Лілія Вікторівна, Вишнівського центру творчості
дітей та юнацтва Київської області, за роботу «Сніговий друг»;

146. Бугайову Григорію,  вихованцю навчально-виховного комплексу № 278,
керівник:  Скрябіна І. М.,  Дніпропетровської  області,  за  роботу  «Родина
сніговиків»;

147. Доманському Ельдару, вихованцю гуртка «Чарівна петриківка», керівник:
Максименко  Ольга  Олександрівна,  Вишнівського  центру  творчості  дітей  та
юнацтва Київської області, за роботу «Новорічний настрій»;

148. Оземко  Марії,  вихованці  гуртка  «Бісероплетіння»,  керівник:  Гулей
Альона Василівна, Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва Київської
області, за роботу «Ялинка-спортсменка»;

149. Шаповал  Діані  Іванівні,  вихованці  гуртка  «Світ  майстрів»,  керівник:
Шаповал Неля Василівна, Києво-Святошинського районного центру творчості
молоді «ОБЕРІГ» м. Боярки Київської області, за роботу «Еко — ялинка»;

150. Анатієнко Софії Ігорівні, Анатієнко Альоні Ігорівні, вихованкам гуртка
«Майстерня», керівник: Ташпулова Тетяна Володимирівна, Будинку дитячої та
юнацької  творчості  Згурівського  району  Київської  області,  за  роботу
«Чарівність»;

151. Журавському  Ігорю,  вихованцю  гуртка  «Народні  ремесла»,  керівник:
Костюк Галина Іванівна, Будинку дитячої та юнацької творчості Згурівського
району Київської області, за роботу «Новорічний песик»;



152. Гаврилюк Аллі,  Гаврилюк Ані,  вихованкам гуртка «Народні  ремесла»,
керівник:  Костюк  Галина  Іванівна,  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Згурівського району Київської області, за роботу «Новорічна естафета»;

153. Віхлянцеву  Богдану,  вихованцю  гуртка  «Пізнаємо  рідний  край»,
керівник:  Романенко А. Г.,  Вишгородського  районного  Центру  художньої
творчості  дітей,  юнацтва  та  молоді  «Дивосвіт»  Київської  області,  за  роботу
«Ялинка»;

154. Петльовичу Андрію, вихованцю гуртка «Прикрась свій дім»,  керівник:
Пироженко О. В.,  Вишгородського  районного  Центру  художньої  творчості
дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт» Київської області, за роботу «Ялинка»;

155. Косян Юлії, вихованці гуртка «Чарівні пальчики», керівник: Косян О. М.,
Вишгородського  районного  центру  художньої  творчості  дітей,  юнацтва  та
молоді «Дивосвіт» Київської області, за роботу «Одного разу під Новий рік»;

156. Кузьменку  Анатолію,  вихованцю  гуртка  «Пізнаємо  рідний  край»,
керівник:  Романенко А. Г.,  Вишгородського  районного  Центру  художньої
творчості  дітей,  юнацтва  та  молоді  «Дивосвіт»  Київської  області,  за  роботу
«Новорічна кулька»;

157. Народній  образотворчій  студії  «Палітра»,  керівник:  Бурлій  Людмила
Григорівна,  «Таращанського  районного  центру  творчості  дітей  та  юнацтва»
Київської області, за роботу «Символ року»;

158. Сухомінській  Маргариті,  вихованці  гуртка  «Фітодизайн»,  керівник:
Мойсеєнко Н. А.,  Онуфріївського  районного  центру  дитячої  та  юнацької
творчості Кіровоградської області, за роботу «Новорічний оберіг»;

159. Кімачовій  Мирославі,  Кійчук  Олександрі,  Добровольській  Софії,
вихованкам гуртка «Флористика та  фітодизайн»,  керівник:  Хорунжа Вікторія
Миклаївна,  Сєвєродонецького  міського  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Луганської області, за роботу «Новорічна хатинка»;

160. Вихованцям  гуртка  «Юні  квітникарі»,  керівник:  Туркевич  Вікторія
Олександрівна,  Сєвєродонецького  міського  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Луганської області, за роботу «Вінок бажань»;

161. Діуліну Андрію, вихованцю Комплексу позашкільної роботи з дітьми та
юнацтвом,  керівник:  Міранко Олександр  Васильович,  м. Рубіжне  Луганської
області, за роботу «Свічник»;

162. Бережній Софії  Кирилівні,  вихованці гуртка «Хоббі — Бум», керівник:
Кулик Ю. С., Комплексу позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом м. Рубіжне
Луганської області, за роботу «Ялинка для мишки»;

163. Корсун  Софії  Сергіївні,  вихованці  гуртка  «Природа  рідного  краю»,
керівник:  Конюхова  Вікторія  Василівна,  Комплексу  позашкільної  роботи  з
дітьми  та  юнацтвом  м. Рубіжне  Луганської  області,  за  роботу  «Різдвяний
ангел»;

164. Кисельовій  Альбіні  Олександрівні,  вихованці  гуртка «Природа рідного
краю», керівник: Конюхова Вікторія Василівна, Комплексу позашкільної роботи
з  дітьми  та  юнацтвом  м. Рубіжне  Луганської  області,  за  роботу  «Сувенірна
ялинка»;

165. Вихованцям гуртка  «Хоббі  — Бум»,  керівник:  Кулик Ю. С,  Комплексу
позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом м. Рубіжне Луганської області,  за
роботи представлені на конкурс;

166. Вихованцям гуртка «Arcobaleno», керівник: Янченко Галина Вікторівна,
Комплексу позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом м. Рубіжне Луганської
області;



167. Пашко Анні  Михайлівні,  вихованці  гуртка  «Хоббі  —  Бум»,  керівник:
Кулик Ю. С, Комплексу позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом м. Рубіжне
Луганської області, за роботу «Ангел»;

168. Павленко  Єлизаветі  Романівні,  вихованці  гуртка  «Уроки  стійкого
розвитку»,  керівник:  Конюхова  Вікторія  Василівна,  Комплексу  позашкільної
роботи з дітьми та юнацтвом м. Рубіжне Луганської області, за роботу «Зимові
розваги»;

169. Манжулі Інні Олександрівні, вихованці гуртка «Хоббі — Бум», керівник:
Кулик Ю. С, Комплексу позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом м. Рубіжне
Луганської області, за роботу «Різдво»;

170. Помиляйко Ілоні Романівні,  вихованці гуртка «Природа рідного краю»,
керівник:  Конюхова  Вікторія  Василівна,  Комплексу  позашкільної  роботи  з
дітьми та юнацтвом м. Рубіжне Луганської області, за роботу «Сніговик»;

171. Янченку  Дмитру  Олексійовичу,  вихованцю  гуртка  «Хоббі  —  Бум»,
керівник: Кулик Ю. С, Комплексу позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом
м. Рубіжне Луганської області, за роботу «Дід Мороз»;

172. Силці  Вікторії  Ігорівні,  вихованці  гуртка  «Уроки  стійкого  розвитку»,
керівник:  Конюхова  Вікторія  Василівна,  Комплексу  позашкільної  роботи  з
дітьми  та  юнацтвом  м. Рубіжне  Луганської  області,  за  роботу  «Сувенірна
лопатка»;

173. Христісу Костянтину Андрійовичу, Христіс Олені Андріївні, вихованцям
гуртка  «Паперопластика»,  керівник:  Ткачова  Світлана  Іванівна,  Сватівського
районного  молодіжного  центру  «Слобожанська  духовна  криниця  ім.
М. Щепенка» Луганської області, за роботу «Новорічний віночок»;

174. Ковальчук Софії, вихованці гуртка «Народні промисли», керівник: Тесля
Наталія  Ярославівна,  Бродівського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Львівської області;

175. Козій  Богдані-Христині,  учениці  11-А  класу,  керівник:  Щипель  Надія
Олексіївна, КНВК школа — садок № 94 м. Львова Львівської області;

176. Гіщак  Яні,  вихованці  гуртка  «Макраме»,  керівник:  Гайдук  Оксана
Андріївна, Яворівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 2 Львівської області;

177. Ярмолі Юрію, вихованцю гуртка «Витинанка», керівник: Райта Оксана
Володимирівна,  Великомостівського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Сокальського району Львівської області;

178. Адаменко Анні,  вихованці  гуртка  «Бісероплетіння»,  керівник:  Єршова
Оксана  Володимирівна,  Центру  дитячо-юнацької  творчості  Дніпровського
району м. Києва, за роботу «Новорічна прикраса»;

179. Горовенко Софії,  вихованці гуртка «Бісероплетіння»,  керівник: Єршова
Оксана  Володимирівна,  Центру  дитячо-юнацької  творчості  Дніпровського
району м. Києва, за роботу «Новорічний вінок»;

180. Лукащук  Анастасії,  вихованці  гуртка  «Світ  навколо  нас»,  керівник:
Вінійчук М. П.,  БТУ Снігурівського району Миколаївської  області,  за  роботу
«Композиція у віночку»;

181. Погорнець  Марії,  вихованці  гуртка  «Юні  природознавці»,  керівник:
Юдіна А. М.,  Миколаївського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді Миколаївської області, за роботу «Ніч перед Різдвом»;

182. Чкан Аліні, вихованці гуртка «Аріадна», керівник: Шевченко Н. А., БТУ
Миколаївського району Миколаївської області, за роботу «Так схожі ялинки на
справжні...»;

183. Сторожуку  Богдану,  учню  3  класу,  керівник:  Кройтор О. С.,
Любомирського  НВК ЗОШ  І-І  ст.  Подільського  району  Одеської  області,  за
роботу «Різдвяний калач»;



184. Гавришко Т., вихованці гуртка «Чарівний клубочок», керівник: Блакитна-
Тодорчук Г. В.,  Южненського  міського  палацу  творчості  дітей  та  юнацтва
«Мрія» Одеської області, за роботу «Нічний ангел»;

185. Гірняку  Данилу,  учню  3  класу,  керівник:  Іванова Т. М.,  Радісненської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  Іванівського  району  Одеської  області,  за
роботу «Ялинонька»;

186. Креймер Владиславі, учениці Біляївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
№ 2, керівник: Грушко О. В., Біляївського району Одеської області, за роботу
«Пінгвін»;

187. Мороз  Мілені,  учениці  2  класу  Устивицької  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ст. Великобагачанського району Полтавської області, за роботу «Новорічна
красуня»;

188. Яковенко  Анастасії,  учениці  КЗ  «Полтавська  загальноосвітня  школа
І-ІІІ ст. № 12 Полтавської міської ради» Полтавської області, за роботу «Еко-
диво»;

189. Шахман Валерії, ученицї Горішньоплавнівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ст.  № 1,  керівник:  Шахман  Юлія  Миколаївна,  Полтавської  області,  за
роботу «Різдвяний віночок»;

190. Волковій  Поліні,  учениці  Горішньоплавнівської  спеціалізованої
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  № 3  імені  В. О. Нижниченка,  керівник:
Лук`яненко Світлана Леонідівна, Полтавської області, за роботу «Діду Морозе,
чобіток чобіток прикрашала, подарунків чекала»;

191. Савицькому  Ростиславу,  учню  Пальчиківського  навчально-виховного
комплексу,  керівник:  Дмитренко  Ольга  Олексіївна,  Полтавської  області,  за
роботу «Ялинка-веселинка»;

192. Корнійко  Яні,  Москаленко  Яні,  ученицям  9  класу  Ковалівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Шишацького району Полтавської області,  за
роботу «Чобіток»;

193. Щербак  Анастасії,  вихованці  гуртка  «Народна  творчість»,  керівник:
Воронянська  Ольга  Миколаївна,  Диканського  районного  Будинку  дитячої  та
юнацької творчості Полтавської області, за роботу «Новорічне диво»;

194. Серзі Богдану, вихованцю гуртка Диканського районного будинку дитячої
та юнацької творчості Полтавської області, за роботу «Святкова ялинка»;

195. Учням 1-А класу, керівник:  Дахно І. П.,  опорного закладу «Зіньківська
спеціалізована  школа  І-ІІІ  ст.  № 1»  Зіньківської  районної  ради  Полтавської
області, за роботу «Зимова казка»;

196. Учням  1-Б  класу,  керівник:  Хорольська  Н.Г.,  опорного  закладу
«Зіньківська  спеціалізована  школа  І-ІІІ  ст.  № 1  Зіньківської  районної  ради
Полтавської області, за роботу «Бім і Бом на ковзанці»;

197. Вихованцям  гуртка  «Зелені  Робінзони»  Вельбівської  загальноосвітньої
школи Полтавської області;

198. Членам  пошукового  загону  «Екоцвіт»  Вельбівської  ЗОШ  Гадяцького
району Полтавської області;

199. Учням  2  класу,  керівник:  Сімак  Ольга  Юріївна,  Бортницького  НВК
Дубенського району Рівненської області;

200. Костюкевичу Назару Миколайовичу, учню 3 класу, керівник: Омельянюк
Віта Олегівна, Бортницького НВК Дубенського району Рівненської області, за
роботу «Чарівна ялинка»;

201. Лавренко Марті Андріївні, вихованці Бортницького навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І  ступеня  —  дошкільний  навчальний



заклад»,  керівник:  Кучер  Наталя  Петрівна,  Дубенського  району  Рівненської
області, за роботу «Казкова новорічна композиція»;

202. Кононовій  Анні  Олександрівні,  вихованці  Бортницького  навчально-
виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І  ступеня  —  дошкільний
навчальний  заклад»,  керівник:  Кучер  Наталя  Петрівна,  Дубенського  району
Рівненської  області,  за  роботу  «В  нас  горнятко  не  просте,  в  нас  горнятко
чарівне»;

203. Рачинському Богдану Богдановичу, вихованцю Бортницького навчально-
виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І  ступеня  —  дошкільний
навчальний  заклад»,  керівник:  Теслюк  Людмила  Леонідівна,  Рівненської
області, за роботу «Новорічний півник»;

204. Кутузі  Дарині  Василівні,  вихованці  Бортницького навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І  ступеня  —  дошкільний  навчальний
заклад», керівник: Теслюк Людмила Леонідівна, Рівненської області, за роботу
«В гостях у сніговика»;

205. Мирончук  Іванні  Романівні,  вихованці  Бортницького  навчально-
виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І  ступеня  —  дошкільний
навчальний  заклад»,  керівник:  Теслюк  Людмила  Леонідівна,  Рівненської
області, за роботу «Карета для Снігової Королеви»;

206. Пересунько Вадиму  Сергійовичу, вихованцю  Бортницького  навчально-
виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І  ступеня  —  дошкільний
навчальний  заклад»,  керівник:  Теслюк  Людмила  Леонідівна,  Рівненської
області, за роботу «Снігове містечко»;

207. Лещенко  Валерії  Вікторівні,  вихованці  Бортницького  навчально-
виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І  ступеня  —  дошкільний
навчальний  заклад»,  керівник:  Теслюк  Людмила  Леонідівна,  Рівненської
області, за роботу «Під Новий рік»;

208. Алексєєнко  Валерії  Юріївні,  Зайцю  Владиславу  Олександровичу,
Літвінчук Вероніці В’ячеславівні, Романюк Яні Віталіївні, Стефанюку Назару
Вікторовичу,  вихованцям  Бортницького  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітня  школа  І  ступеня  —  дошкільний  навчальний  заклад»,
керівник:  Стрільчук  Сергій  Валерійович,  Рівненської  області,  за  роботу  «З
казки в гості завітала чарівна красуня»;

209. Федоткіній Поліні, вихованці гуртка «Природа рідного краю», керівник:
Іллюченко  Тетяна  Вікторівна,  еколого-натуралістичного  відділу  Глухівського
міського  центру  позашкільної  роботи  Сумської  області,  за  роботу  «Часи
дванадцять б’ють»;

210. Куцопал Аліні, вихованці гуртка «Любителі домашніх тварин», керівник:
Рекун Інна Миколаївна, еколого-натуралістичного відділу Глухівського міського
центру позашкільної роботи Сумської області, за роботу «Новорічний кошик»;

211. Ющенко  Катерині,  вихованці  гуртка  «Сувенірна  іграшка»,  керівник:
Сотніченко Наталія Вікторівна, еколого-натуралістичного відділу Глухівського
міського центру позашкільної роботи Сумської області,  за роботу «Новорічні
герої»;

212. Іллюченко  Анні,  вихованці  гуртка  «Сувенірна  іграшка»,  керівник:
Сотніченко Наталія Вікторівна, еколого-натуралістичного відділу Глухівського
міського центру позашкільної роботи Сумської області, за роботу «Збережемо
королеву лісову»;

213. Косміній  Лізі,  Ковалевській  Лізі,  вихованкам  гуртка  «Витинанка»,
керівник:  Гостєва Т. О.,  КПНЗ Тростянецької  районної  ради  «Палац дітей  та
юнацтва» Сумської області, за роботу «Різдвяне диво»;



214. Крісановій  Альбіні  Андріївні,  вихованці  гуртка  «Бісероплетіння»,
керівник:  Лапіна О. П.,  КПНЗ Тростянецької  районної  ради  «Палац  дітей  та
юнацтва» Сумської області, за роботу «Загубились рукавички»;

215. Красніковій  Ользі  Олександрівні,  вихованці  гуртка  «Образотворче
мистецтво»,  керівник:  Гостєва  Тетяна  Олександрівна,  КПНЗ  Тростянецької
районної ради «Палац дітей та юнацтва» Сумської області, за роботу «Ялинка-
веселинка»;

216. Зубленко  Надії,  вихованці  гуртка  «Цікаве  малювання»,  керівник:
Кошеленко О. А.,  Радомишльської  станції  юних  натуралістів  Житомирської
області Сумської області,, за роботу «Зимове срібло»;

217. Мілян  Вікторії,  вихованці  гуртка  «Рослини  —  симовли  України»,
керівник:  Демків  Уляна  Ярославівна,  Тернопільського  обласного  центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  за  роботу  «Новорічний
час»;

218. Бай Валерії  Дмитрівні,  вихованці гуртка «Фантазії  з бісеру»,  керівник:
Снєгірьова  Ірина  Іванівна,  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  «Мрія»
м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, за роботу «Різдвяні дзвіночки»;

219. Шулятьєвій  Марії  Сергіївні,  вихованці  гуртка  «Сувенір»,  керівник:
Калюк Людмила Володимирівна, Деражнянського районного Будинку творчості
дітей та юнацтва Хмельницької області, за роботу «Новорічна зустріч»;

220. Левкіній  Ганні,  вихованці  гуртка  «Технічний  дизайн»,  керівник:
Рудев Ю. П.,  Комунального  закладу  «Центр  позашкільної  освіти  «Вектор»
Харківської міської ради Харківської області, за роботу «У леса на опушке жила
зима в избушке»;

221. Длюжинській  Варварі,  вихованці  гуртка  «Флористика»,  керівник:
Пузєєва С. М.,  еколого-натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний
Палац  дитячої  та  юнацької  творчості»  Харківської  області,  за  роботу
«Феєрверк»;

222. Арсент’євій  Вікторії,  вихованці  гуртка  «Флористика»,  керівник:
Пузєєва С. М.,  еколого-натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний
Палац дитячої та юнацької творчості» Харківської області, за роботу «Лісове
дерево»;

223. Кот Софії, вихованці гуртка «Юні квітникарі», керівник: Маліченко О. О.,
еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та
юнацької творчості» Харківської області, за роботу «Веселун»;

224. Михайловій  Марії,  вихованці  гуртка  «Юні  квітникарі»,  керівник:
Маліченко О. О., еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний
Палац  дитячої  та  юнацької  творчості»  Харківської  області,  за  роботу
«Святковий манговий ліс»;

225. Бугаєву  Герману,  Бугаєву  Ярославу,  вихованцям  гуртка  «Екологічний
театр  «Маків  цвіт»,  керівник:  Пирожок Т. А.,  КЗ  «Центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Херсонської  обласної  ради
Херсонської області, за роботу «Лісова загадка»;

226. Чапленко  Оксані,  учениці  10  класу,  керівник:  Хараїм Т. О.,  опорного
закладу  «Орлівський  навчально-виховний  комплекс  «Загальноосвітня  школа
І-ІІІ ст. - дитячий садок» Кочубеївської сільської ради ОТГ Херсонської області;

227. Цішковській  Юлії  Русланівні,  вихованці  гуртка  «В`язання»,  керівник:
Столяр  Валентина  Михайлівна,  Старокостянтинівського  міського  центру
дитячої та юнацької творчості Хмельницької області,  за роботу «У лісі - лісі
темному»;

228. Голуб  Яні  Максимівні,  вихованці  гуртка  «Декоративний  розпис»,
керівник:  Процик  Ольга  Олегівна,  Старокостянтинівського  міського  центру



дитячої  та  юнацької  творчості  Хмельницької  області,  за  роботу «Підсвічник
«Різдвяний вогник»;

229. Воробець  Вікторії  Степанівні,  вихованці  гуртка  «Робота  з  бісером»,
керівник:  Коник  Надія  Юріївна,  Старокостянтинівського  міського  центру
дитячої  та  юнацької  творчості  Хмельницької  області,  за  роботу  «Новорічне
мереживо»;

230. Якимовській  Юлії  Олександрівні,  вихованці  гуртка «Народні  умільці»,
керівник:  Паламарчук  Володимир  Васильович,  Старокостянтинівського
навчально-виховного  комплексу  «Спеціалізована  школа  І  ст.,  гімназія»  імені
Героя України Сергія Михайловича Бондарчука, Старокостянтинівської міської
ради Хмельницької області, за роботу «Тихий новорічний вечір»;

231. Фльонс  Юлії  Володимирівні,  вихованці  гуртка  «Народні  умільці»,
керівник:  Паламарчук  Володимир  Васильович,  Старокостянтинівського
навчально-виховного  комплексу  «Спеціалізована  школа  І  ст.,  гімназія»  імені
Героя України Сергія Михайловича Бондарчука, Старокостянтинівської міської
ради Хмельницької області, за роботу «Новорічна екологічна ялинка»;

232. Білоус  Софії  Олександрівні,  Павлюк  Мар’яні  Богданівні,  вихованцям
гуртка  «Макраме»,  керівник:  Вішкан  Світлана  Вікторівна,  Красилівського
районного будинку творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, за роботу
«Різдвяна радість»;

233. Степанюк  Вікторії  Олегівні,  Куніцькій  Тетяні  Сергіївні,  вихованкам
гуртка  «Оригамі»,  керівник:  Потапова  Світлана  Петрівна,  Красилівського
районного будинку творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, за роботу
«Новорічний віночок»;

234. Ленській  Дарії  Миколаївні,  вихованці  гуртка  «Художня  вишивка»,
керівник:  Ленська  Тетяна  Миколаївна,  Красилівського  районного  будинку
творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, за роботу «Три горішки для
Попелюшки»;

235. Тімотієвич  Дарії  Олександрівні,  вихованці  гуртка  «Бісерне  рукоділля»,
керівник:  Макарчук  Ольга  Андріївна,  Красилівського  районного  будинку
творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, за роботу «Зимова казка»;

236. Пасічник  Ангеліні  Русланівні,  вихованці  гуртка  «Виготовлення
сувенірів»,  керівник:  Чорноус  Валентина  Олександрівна,  Красилівського
районного будинку творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, за роботу
«Різдвяний вертеп»;

237. Федчук Вікторії Олегівні, Овчарук Каріні Василівні, вихованкам гуртка
«Оригамі»,  керівник:  Потапова Світлана Петрівна,  Красилівського районного
будинку  творчості  дітей  та  юнацтва  Хмельницької  області,  за  роботу
«Новорічний вінок»;

238. Грицівську  школу  сприяння  здоров’я  Шепетівського  району
Хмельницької області;

239. Міхайлиці  Артему Сергійовичу, вихованцю гуртка «Юні  рослинники»,
керівник:  Міхайлиця  Інна  Валеріївна,  Хмельницького  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Хмельницької  області,  за  роботу
«Різдвяний вінок»;

240. Диловій Ангеліні Володимирівні, вихованці гуртка «Лікарські рослини»,
керівник:  Кліщар  Лариса  Миколаївна,  Хмельницького  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Хмельницької  області,  за  роботу
«Новорічний коктель»;

241. Мельник  Світлані  Володимирівні,  керівнику  гуртка  «Барвограй»,
Шатавського  НВК  «ЗОШ  І-ІІ  ст.,  колегіум»  Дунаєвецького  району
Хмельницької області, за представлені на конкурс роботи;



242. Рябій  Яніні  Русланівні,  вихованці  гуртка «Флористика та  фітодизайн»,
керівник:  Березовська  Вікторія  Вікторівна,  Кам`янець-Подільського
позашкільного  навчально-виховного  об`єднання  Хмельницької  області,  за
роботу «Сувенірна пляшка»;

243. Придеткевич  Анастасії  Русланівні,  вихованці  гуртка  «Флористика  та
фітодизайн»,  керівник:  Березовська  Вікторія  Вікторівна,  Кам’янець-
Подільського  позашкільного  навчально-виховного  об’єднання  Хмельницької
області, за роботу «Сувенір — підкова»;

244. Семенчук  Оксані  Володимирівні,  учениці  Красилівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 4 імені Петра Кізюна Хмельницької області,
за роботу «Казкова ніч»;

245. Шевцовій  Надєжді  Сергіївні,  учениці  Красилівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст. № 4 імені Петра Кізюна Хмельницької області, за роботу «Подих
зими»;

246. Придолобій Ніці Володимирівні, вихованці Центру дитячої та юнацької
творчості  Гуменецької  сільської  ради,  керівник:  Потемковська  Олена
Олександрівна,  на  базі  Вербицького  закладу  освіти  Кам’янець-Подільського
району Хмельницької області, за роботу «Новорічна Ніч»;

247. Сіньковій  Софії  Олександрівні,  Яловик  Вікторії  Миколаївні,  вихованці
гуртка  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Гуменецької  сільської  ради,
керівник:  Лиськова  Неля  Йосипівна,  на  базі  Заліського  закладу  освіти
Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, за роботу «Новорічний
вінок»;

248. Розум’як  Ользі  Валентинівні,  вихованці  гуртка  Центру  дитячої  та
юнацької  творчості  Гуменецької  сільської  ради,  керівник:  Лиськова  Неля
Йосипівна,  на базі  Заліського закладу освіти Кам’янець-Подільського району
Хмельницької області, за роботу «Святковий оберіг»;

249. Сінюковій  Вікторії  Анатоліївні,  вихованці  гуртка  Центру  дитячої  та
юнацької  творчості  Гуменецької  сільської  ради,  керівник:  Лиськова  Неля
Йосипівна,  на базі  Заліського закладу освіти Кам`янець-Подільського району
Хмельницької області, за роботу «Сніговик»;

250. Ердгард  Анастасї  Романівні,  вихованці  гуртка  Центру  дитячої  та
юнацької  творчості  Гуменецької  сільської  ради,  керівник:  Лиськова  Неля
Йосипівна,  на базі  Заліського закладу освіти Кам`янець-Подільського району
Хмельницької області, за роботу «Різдвяний янгол»;

251. Учням 8 класу, керівник: Погребна Тетяна Олегівна, вихованці Центру
дитячої та юнацької творчості Гуменецької сільської ради на базі Голосківської
ЗОШ І-ІІІ ст. Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, за роботу
«Новорічна казка»;

252. Гончарук  Катерині  Василівні,  вихованці  Центру  дитячої  та  юнацької
творчості, керівник: Балла Валерій Васильович, Гуменецької сільської ради на
базі Колубаївського НВК у складі ЗОШ І-ІІ ст. та ДНЗ Кам’янець-Подільського
району Хмельницької області, за роботу «Христос народився»;

253. Учням  8  класу,  вихованцям  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Гуменецької  сільської  ради  на  базі  Думанівського  навчально-виховного
комплексу  у  складу  ЗОШ  І-ІІ  ст.  та  ДНЗ,  керівник:  Аліварська  Тетяна
Миколаївна, Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, за роботу
«Новорічна феєрія»;

254. Ліщенко Яні Олександрівні, вихованці Жуківського навчально-виховного
комплексу «Дошкільний навчальний заклад — загальноосвітня школа І-ІІІ ст.,
керівник: Дячук Надія Василівна, Славутського району Хмельницької області,
за роботу «Новорічний оберіг»;



255. Дмитруку Костянтину Валерійовичу, вихованцю Жуківського навчально-
виховного  комплексу  «Дошкільний  навчальний  заклад  —  загальноосвітня
школа  І-ІІІ  ст.,  керівник:  Троц  Тетяна  Михайлівна,  Славутського  району
Хмельницької області, за роботу «Ось ялиночка красива...»;

256. Котику  Максиму  Івановичу,  учню  11  класу,  Мшанецького  навчально-
виховного  комплексу  «ЗОШ  І-ІІІ  ст.,  дошкільний  навчальний  заклад»,
керівники:  Прокоп`юк  Борис  Іванович,  Супоткіна  Олена  Григорівна,
Хмельницької області, за роботу «2018 — Жовтого Собаки»;

257. Хом’юк  Юлії  Вікторівні,  учениці  11  класу,  Мшанецького  навчально-
виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ ст., дошкільний навчальний заклад», керівнии:
Прокоп`юк  Борис  Іванович,  Супоткіна  Олена  Григорівна,  Хмельницької
області, за роботу за роботу «Чарівний гномик»;

258. Волинець  Надії  Вікторівні,  вихованці  гуртка  «Природа  і  фантазія»,
керівник:Демкіна  Валентина  Миколаївна,  Ізяславського  районного  Будинку
творчості та юнацтва Хмельницької області, за роботи «Душевний затишок» та
«Від щирого серця»;

259. Іванковій Єлизаветі В’ячеславівні, вихованці гуртка «Початкове технічне
моделювання»,  керівник:  Яроха  Інна  Альвіанівна,  Дережнянського  Будинку
творчості  дітей  та  юнацтва  Хмельницької  області,  за  роботу  «Стилізована
ялинка»;

260. Марчук Марії  Віталіївн вихованці гуртка «Ляльковий театр», керівник:
Гикавчук  Ольга  Віталіївна,  Деражнянського  Будинку  творчості  дітей  та
юнацтва Хмельницької області, за роботу «Лісова красуня»;

261. Дмитришеній  Софії  Сергіївні,  вихованці  гуртка  «Ляльковий  театр»,
керівник: Гикавчук Ольга Віталіївна, Деражнянського Будинку творчості дітей
та юнацтва Хмельницької області, за роботу «Ялинонька»;

262. Семенчук  Іванні,  Гловацькій  Катерині,  вихованці  гуртка  «Іграшка-
сувенір»,  керівник:  Форсюк  Оксана  Анатоліївна,  Крупецького  навчально-
виховного  комплексу  «Дошкільний  навчальний  заклад  —  середня
загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Славутського району Хмельницької області, за
роботу «Новорічна куля»;

263. Гончарук  Дарині  Євгенівні,  Поцілуйко  Анастасії  Іванівні,  Зозуленко
Крістіні  Романівні,  вихованкам  гуртка  «Майстрині-чарівниці»,  керівник:
Блажко Н. М.,  Ізяславського  НВК  «ЗОШ  І-ІІІ  ст.  № 5  ім.  О. П. Онищука,
гімназія» Хмельницької області, за роботу «Новорічний вінок»;

264. Дем’янчук  Анні  Русланівні,  учениці  11 класу, керівник:  Блажко Н. М.,
Ізяславського  НВК  «ЗОШ  І-ІІІ  ст.  № 5  ім.  О. П. Онищука,  гімназія»
Хмельницької області, за роботу «Новорічний подарунок»;

265. Вєдєрніковій  Анастасії  Юріївні,  вихованці  гуртка  «Природа  рідного
краю», керівник: Конюхова Вікторія Василівна, Комплексу позашкільної роботи
з  дітьми  та  юнацтвом  м. Рубіжне  Луганської  області,  за  роботу  «Різдвяний
ангел»;

266. Бунді Світлані,  вихованці гуртка «Флоритика та фітодизайн інтер’єру»,
керівник:  Нікітчук Т. О.,  Славутського  еколого-натуралістичного  центру
школярів Хмельницької області, за роботу «Новорічна іграшка»;

267. Огородник  Ользі,  Оксенюк  Ользі,  Хижавській  Вікторії,  вихованкам
гуртка  «Флористика  та  фітодизайн  інтер’єру»,  керівник:  Огородник І. Ф.,
Славутського еколого-натуралістичного центру школярів Хмельницької області,
за роботу «Собака — символ року»;

268. Распоповій  Віталіні,  вихованці  гуртка  «Флоритика  та  фітодизайн
інтер’єру»,  керівник:  Нікітчук Т. О.,  Славутського  еколого-натуралістичного
центру школярів Хмельницької області, за роботу «Новорічна красуня»;



269. Верещук Анастасії, Огородник Ользі, вихованкам гуртка «Флористика та
фітодизайн  інтер’єру»,  керівник:  Огородник І. Ф.,  Славутського  еколого-
натуралістичного  центру  школярів  Хмельницької  області,  за  роботу
«Славутські візерунки»;

270. Краснолуцькому  Богдану  Вікторовичу,  вихованцю  гуртка  «Нащадки
Джур»,  керівник:  Семенюк  Світлана  Василівна,  Пашковецького  НВК
«загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ст.  -  дошкільний  навчальний  заклад»
Старокостянтинівського  району  Хмельницької  області,  за  роботу  «Ми  —
ялиночки, як перлинки сяєм, ми — ялиночки співати надихаєм»;

271. Старинець Олександрі Сергіївні, учениці 5-А класу, керівник: Гавадзюк
Анна  Йосипівна,  Сахновецької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.
Старокостянтинівської  районної ради Хмельницької області,  за роботу «Тиха
ніч, зимова ніч...»;

272. Федорчук Каріні Михайлівні, вихованці гуртка «Юні екологи», керівник:
Нестерчук  Іванна  Анатоліївна,  Решнівецького  НВК  «Загальноосвітня  школа
І-ІІІ  ст.  -  дошкільний  навчальний  заклад»  Хмельницької  області,  за  роботу
«Чарівна ялинка»;

273. Гурінович  Олександрі  Сергіївні,  учениці  1-А  класу,  вихованці  гуртка
«Акварель»,  керівник:  Сніховська  Надія  Андріївна,  Судилківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  Судилківської  ОТГ  Шепетівського  району
Хмельницької області, за роботу «Білосніжно»;

274. Верхогляд  Дарії  Вадимівні,  учениці  1-А  класу,  вихованці  гуртка
«Акварель»,  керівник:  Сніховська  Надія  Андріївна,  Судилківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  Судилківської  ОТГ  Шепетівського  району
Хмельницької області, за роботу «Ялиночка моя чарівна»;

275. Дорожі Вірі Василівні, учениці 6-А класу, вихованці гуртка «Акварель»,
керівник: Сніховська Надія Андріївна, Судилківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ст.  Судилківської  ОТГ  Шепетівського  району  Хмельницької  області,  за
роботу «Моє чудо!»;

276. Ханич Анні Миколаївні, учениці 1-А класу, вихованці гуртка «Акварель»,
керівник: Сніховська Надія Андріївна, Судилківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ст.  Судилківської  ОТГ  Шепетівського  району  Хмельницької  області,  за
роботу «Зимове подвір`я»;

277. Стельмах  Вікторії  Русланівні,  учениці  6-А  класу,  вихованці  гуртка
«Акварель»,  керівник:  Сніховська  Надія  Андріївна,  Судилківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  Судилківської  ОТГ  Шепетівського  району
Хмельницької області, за роботу «Ніжність»;

278. Тригубець  Аліні  Олександрівні,  учениці  4-А  класу,  вихованку  гуртка
«Акварель»,  керівник:  Сніховська  Надія  Андріївна,  Судилківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  Судилківської  ОТГ  Шепетівського  району
Хмельницької області, за роботу «А ми подарунки привезли»;

279. Андрощук  Крістіні  Юріївні,  учениці  7-Б  класу,  вихованку  гуртка
«Акварель»,  керівник:  Сніховська  Надія  Андріївна,  Судилківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  Судилківської  ОТГ  Шепетівського  району
Хмельницької області, за роботу «Моя краса»;

280. Пострибайлу  Максиму  Олеговичу,  учню  3-Б  класу,  вихованцю  гуртка
«Акварель»,  керівник:  Сніховська  Надія  Андріївна,  Судилківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  Судилківської  ОТГ  Шепетівського  району
Хмельницької області, за роботу «Зірка»;

281. Вурман  Дарині  Сергіївні,  учениці  8  класу,  керівник:  Фурман  Сергій
Володимирович,  Новоушицької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  № 2
Хмельницької області, за роботу «Сани Діда Мороза»;



282. Місінькевич  Ангеліні  Олександрівні,  Сашуріній  Олександрі
Олександрівні,  ученицям  Капустянської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ст.,
керівник:  Сашуріна  Олеся  Василівна,  Новоушицької  селищної  ради
Хмельницької області, за роботу «Зимова казка»;

283. Вихованцям гуртка «Технічна творчість», керівник: Комарніцький В. М.,
Косиковецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Новоушицької селищної ради
Хмельницької  області,  за  роботу  «Щасливих  новорічно-різдвяних  свят,
Україно»;

284. Петренко  Діані  Володимирівні,  учениці  7  класу,  керівник:  Сашуріна
Олеся  Василівна,  Капустянської  загальноосвітньої  щколи  Новоушицької
селищної ради Хмельницької області, за роботу «Новорічна ялинка»;

285. Івановій  Олександрі,  вихованці  гуртка  «Юі  екологи»,  керівник:
Юрченко М. В.,  Хмельницького  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді;

286. Сокальській Катерині Олегівні, вихованці Городоцької гімназії, керівник:
Сокальська  Наталія  Борисівна,  Хмельницької  області,  за  роботу  «Ялинка
«Модерн»;

287. Квасюк  Наталії,  вихованці  Теофіпольського районного Центру дитячої
творчості, керівник: Квасюк Л. А., Хмельницької області, за роботу «Букет»;

288. Касянчук  Анні,  вихованці  Теофіпольського  районного  Центру  дитячої
творчості, керівник: Бульбах М. А., Хмельницької області, за роботу «Картина»;

289. Гандзюку  Олександру,  вихованцю  Теофіпольського  районного  Центру
дитячої  творчості,  керівник:  Ганлзюк Н. В.,  Хмельницької  області,  за  роботу
«Віночок»;

290. Бульбах  Марії,  вихованці  Теофіпольського  районного  Центру  дитячої
творчості,  керівник:  Бульбах М. А.,  Хмельницької  області,  за  роботу
«Підсвічник»;

291. Дем’яновій Лізі,  вихованці  Теофіпольського районного Центру дитячої
творчості Хмельницької області, за роботу «Ялинка»;

292. Підгурній  Валерії  Дмитрівні,  вихованці  гуртка  «Писанкарство»,
керівник:  Семенишина  Ганна  Валентинівна,  Шепетівського  міського  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Хмельницької області, за
роботу «Новорічний настрій»;

293. Михальчук Владиславі Володимирівні, вихованці Шепетівського міського
центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «Новий
рік в Антарктиді»;

294. Вихованцям  гуртка  «Креатив»,  керівник:  Панцюк  Олена  Дмитрівна,
Шепетівської  спеціалізованої  школи-інтернату  І-ІІІ  ст.  з  поглибленим
вивченням  окремих  предметів  та  курсів  Хмельницької  області,  за  роботу
«Тепло душі»;

295. Багінській  Каріні  Олександрівні,  учениці  8-Б  класу,  керівник:  Муляр
Марія Андріївна, Шепетівського навчально-виховного комплексу № 1 у складі:
«Загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  та  ліцей  ім.  Героя  України
М. Дзявульського» Хмельницької області, за роботу «Новорічні прикраси»;

296. Заблоцькій Марині Ігорівні, учениці 11 класу, керівник: Гавадзюк Анна
Йосипівна,  Григорівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.
Старокостянтинівської районної ради Хмельницької області, за роботу «Свято
наближається»;

297. Безверхньому  Ігорю,  вихованцю  гуртка  «Іграшка  і  декор  з  фетру»,
керівник:  Безверхня  Тетяна  Володимирівна,  Христинівського  районного
будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Христинівської  районної  ради
Черкаської області, за роботу «Новорічний черевичок»;



298. Крушельницькій Марії, вихованці гуртка «Майстерня юних дизайнерів»,
керівник:  Андроник В. Л.,  Сторожинецького  центру  дитячої  та  юнацької
творчості Чернівецької області, за роботу «Різдвяний віночок»;

299. Вихованцям  гуртка  «Лікарські  рослини»,  керівник:  Литвін Н. Г.,  КЗ
«Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді» Чернівецької області, за роботу «Зимова фантазія»;

300. Ференц  Анастасії  Іванівні,  вихованці  гуртка  «Основи  фенології»,
керівник:  Хлус Л. М.,  КЗ  «Чернівецький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Чернівецької області,  за роботу
«Подарунок для білочки»;

301. Вихованцям еколекторію «Природа — наш дім», керівник: Литвин Н. Г.,
КЗ  «Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді»  Чернівецької  області,  за  роботу  на  базі  Коровійської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Чернівецької області, за роботу «Вифлиємська
зіронька»;

302. Іпатко Єлизаветі Юріївні, учениці 6 класу, керівник: Марфуніна Наталія
Михайлівна, Биринського навчально-виховного комплексу Новгород-Сіверської
районної ради Чернігівської області, за роботу «Новорічна композиція»;

303. Згонник  Катерині,  учениці  Халимонівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.,  керівник:
Халимон Ірина Олександрівна, Бахмацької районної ради Чернігівської області,
за роботу «Зимова красуня»;

304. Фесько  Вероніці,  Бакланській  Віолетті,  ученицям  Корюківської  ЗОШ
І-ІІІ  ст. № 4,  керівник:  Помаз Лариса Леонідівна,  Корюківської  міської  ради.
учитель  трудового  навчання  Корюківської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  № 4  Корюківської
міської ради Чернігівської області, за роботу «Подружки-топотушки»;

305. Науменку Олександру, учню 1-Б класу, керівник: Бурда Тетяна Іванівна,
Козелецької гімназії № 1 Козелецької районної ради Чернігівської області;

306. Михайленко Зоряні, учениці 2 класу, керівник: Хажанець Олена Єгорівна,
Світличненської ЗОШ І-ІІ ст. Варвинської районної ради Чернігівської області;

307. Кононенку  Вадиму  Богдановичу,  учню  3-В  класу,  керівник:  Толстюк
Людмила  Валентинівна,  Шепетівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  № 1
ім. М. Островського Хмельницької області, за роботу «Грудень»;

308. Рудневій  Вікторії,  вихованці  гуртка  «В’язаний  дивосвіт»,  керівник:
Михайленко Надія Олександрівна, ПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості
Горішньоплавнівської міської ради» Полтавської області, за роботу «Новорічна
казка»;

309. Приходченко Вікторії,  Романовій Каріні,  Щербанюк Софії,  вихованкам
гуртка  «Флористика  і  фітодизайн  інтер’єрів»,  керівник:  Філоненко І. П.,
Каховської  станції  юних  натуралістів  Каховської  міської  ради  Херсонської
області, за роботу «Новорічний триптих»;

310. Мельник  Іванні,  Марченко Віталіні,  вихованкам Бершадської  районної
станції  юних  техніків,  керівник:  Федик  Юлія  Миколаївна,  керівник  гуртка
«Початкове технічне моделювання «Маленькі умільці» Вінницької області, за
роботу «Панно «Новорічна фантазія»;

311. Учнівському  колективу  7  класу, керівник:  Галушка  Юлія  Анатоліївна,
Вільшанської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ст.  Засульської  сільської  ради
Полтавської області;

312. Катасоновій  Ірині,  вихованці  гуртка  «Палітра»  позашкільного
навчального  закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області;



313. Ковтун Ользі, вихованці гуртка «Природа і фантазія», керівник: Сіріченко
Лариса  Вікторівна,  Глобинського  районного  центру  дитячої  та  юнацької
творчості Полтавської області;

314. Омельянюк Катерині Вадимівні,  учениці 4 класу, керівник: Омельянюк
Віта Олегівна, Бортницького НВК Дубенського району Рівненської області, за
роботу «Хатинка для феї»;

315. Учням 1 класу, керівник: Михальчук Оксана Миколаївна, Бортницького
НВК Дубенського району Рівненської області.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


