
Янчєв Олександр Володимирович
Янчєва Ольга Миколаївна; Янчєв Олександр

16 років
Янчєв Сергій

10 років
учні загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів КВНЗ

«Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР
м. Запоріжжя; Тимофеєва Наталія Василівна

заступник директора з виховної роботи загальноосвітньої санаторної
школи-інтернату І-ІІІ ступенів КВНЗ «Хортицька національна навчально-

реабілітаційна академія» ЗОР
м. Запоріжжя

за творчу роботу «Коровай»
(99 балів)

нагороджуються грамотою НЕНЦ
за І місце

переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу
«Український коровай»



Черкащенко Даяна
17 років

учениця 11 класу КЗ «Гуляйпільська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів» Гуляйпільської міської ради

Запорізької області; Загорулько Світлана Володимирівна
вчитель біології та хімії КЗ «Гуляйпільська

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Гуляйпільської
міської ради Запорізької області

за творчу роботу « Коровай весільний»
(97 балів)

нагороджуються грамотою НЕНЦ
за І місце

переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу
«Український коровай»



Карпець Любов Адамівна
1962 р.н.; Карпець Давид

11 років
учень 5 класу

вихованець гуртка «Чарівний олівець» Сарненської ЗОШ І-ІІ ступеня
№ 3

м. Сарни Рівненської області; Кібиш Тетяна Григорівна
вчитель трудового навчання та образотворчого мистецтва

керівник гуртка «Чарівний олівець» Сарненської ЗОШ І-ІІ ступенів № 3
м. Сарни Рівненської області

за творчу роботу «Весільний коровай (молодого)»
(97 балів)

нагороджуються грамотою НЕНЦ
за І місце

переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу
«Український коровай»



Колос Ілона Іванівна
1988 р.н.; Колос Вікторія

10 років
учениця 4 класу

вихованка гуртка «Чарівний олівець» Сарненської ЗОШ
І-ІІ ступеня № 3

м. Сарни Рівненської області
за творчу роботу «Весільний коровай (молодої)»

(93 бали)
нагороджуються грамотою НЕНЦ

за І місце
переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу

«Український коровай»



Кібиш Тетяна Григорівна
1971 р.н.; Кібиш Юлія Михайлівна

11 років
учениця 5 класу Сарненської ЗОШ І-ІІ ступеня № 3

м. Сарни Рівненської області
за творчу роботу «Урочистий коровай»

(92 бали)
нагороджуються грамотою НЕНЦ

за І місце
переможці заочного Всеукраїнського родинного

конкурсу
«Український коровай»



Анікіна Єлизавета
13 років

учениця 7 класу
вихованка гуртка «Чарівний олівець» Сарненської

ЗОШ І-ІІ ступеня № 3
м. Сарни Рівненської області

за творчу роботу «Святковий коровай»
(94 бали)

нагороджується грамотою НЕНЦ
за І місце

переможець заочного Всеукраїнського родинного
конкурсу

«Український коровай»



Лукаш Ольга; Лукаш Вікторія
13 років

учениця 7 класу
вихованка гуртка «Хлібознавець» Гуштинської ЗОШ І-ІІ ступенів

Борщівського району Тернопільської області; Швид Ольга
учениця 8 класу Гуштинської ЗОШ І-ІІ ступенів Борщівського

району Тернопільської області; Верига Ганна Іванівна
керівник музею «Історія хліба» Гуштинської ЗОШ І-ІІ ступенів

Борщівського району Тернопільської області
за творчу роботу «Святковий коровай»

(98 балів)
нагороджуються грамотою НЕНЦ

за І місце
переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу

«Український коровай»



Федич Юлія Іванівна
1977 р.н.; Федич Тетяна

13 років
учениця 7 класу СЗШ І-ІІІ ступенів №1 с. Городківка

Крижопільського району Вінницької області; Ярова Галина
Василівна

заступник директора з виховної роботи СЗШ І-ІІІ ступенів
№1 с. Городківка Крижопільського району Вінницької області

за творчу роботу «Коровай»
(99 балів)

нагороджуються грамотою НЕНЦ
за І місце

переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу
«Український коровай»



Пожарко Надія Євгенівна; Яремчук Дем’ян
15 років

учень 10 класу Врублівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Романівського району Житомирської області; Нагорна

Валентина Іванівна
педагог-організатор Врублівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Романівського району Житомирської області
за творчу роботу «Весільний коровай з бабусиної ночі»

(99 балів)
нагороджуються грамотою НЕНЦ

за І місце
переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу

«Український коровай»



Безкоровайна Юлія Петрівна; Безкоровайний Владислав
12 років

Квітка Анастасія
12 років

Євмененко Владислав
12 років

вихованці гуртка «Дослідники заповідних стежок Херсонщини»
комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості

учнівської молоді» Херсонської обласної ради; Пирожок Тетяна Анатоліївна
керівник гуртка «Дослідники заповідних стежок Херсонщини» комунального

закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»
Херсонської обласної ради

за творчу роботу «Коровай»
(98 балів)

нагороджуються грамотою НЕНЦ
за І місце

переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу
«Український коровай»



Юзвенко Ольга Олегівна
43 роки; Юзвенко Анна

11 років
учениця 5 класу Шепетівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ім.

М.Островського Хмельницької області; Голенко Наталія
Олексіївна

вчитель біології та основ здоров’я Шепетівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів №1 ім. М.Островського Хмельницької області

за творчу роботу «Весільний коровай»
(98 балів)

нагороджуються грамотою НЕНЦ
за І місце

переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу
«Український коровай»



Александрова Олена Володимирівна; Александрова Дар’я
учениця 5-А класу закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

№ 9 військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької
області; Ігнатьєва Олеся Миколаївна; Ігнатьєв Богдан

учень 7-А класу закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №
9 військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької
області; Єслюкова Людмила Валентинівна; Єслюкова Валерія

учениця 8-Б класу закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
№ 9 військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької

області
за творчу роботу «Коровай»

(94 бали)
нагороджуються грамотою НЕНЦ

за І місце
переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу

«Український коровай»



Яцик Тетяна
13 років

учениця 7 класу
Яцик Олександр

8 років
учень 3 класу Лютенськобудищанської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Зіньківської районної ради Полтавської області; Безпала Тетяна
Олексіївна

класний керівник 7 класу Лютенськобудищанської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Зіньківської районної ради Полтавської області

за творчу роботу «Весільний коровай «Прорізний»
(97 балів)

нагороджуються грамотою НЕНЦ
за І місце

переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу
«Український коровай»



Тіхова Оксана Василівна
1987 р.н.; Тіхова Наталія

11 років
вихованка творчого об’єднання «Друзі природи» Черкаського

районного будинку дитячої та юнацької творчості Черкаської
районної ради Черкаської області; Гаврилюк Ганна Дмитрівна

керівник творчого об’єднання «Друзі природи» Черкаського
районного будинку дитячої та юнацької творчості Черкаської

районної ради Черкаської області
за творчу роботу «Весільний коровай»

(98 балів)
нагороджуються грамотою НЕНЦ

за І місце
переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу

«Український коровай»



Колектив педагогів Біленьківського комунального
дошкільного навчального закладу «Веселка»

с. Біленьке Запорізького району Запорізької області у складі:
Хиба Тетяна Вікторівна

1975 р.н. – керівник проекту
Барахта Н.П.

1952 р.н.
Гришина Т.В.

1973 р.н.
за творчу роботу «Весільний коровай»

(96 балів)
нагороджується грамотою НЕНЦ

за І місце
переможець заочного Всеукраїнського родинного конкурсу

«Український коровай»



Мацьоха Каріна
13 років; Назарук Христина

12 років; Корнійчук Юлія
13 років

учасниці творчої групи «Рукодільниця» Нововолинської ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 6 Нововолинської міської ради Волинської області;

Свистунова Євгенія Михайлівна
заступник директора з виховної роботи Нововолинської ЗОШ І-
ІІІ ступенів № 6 Нововолинської міської ради Волинської області

за творчу роботу «Коровай весільний»
(97 балів)

нагороджуються грамотою НЕНЦ
за І місце

переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу
«Український коровай»



Кобильчук Назарій
14 років

учень 8-А класу КЗ «Луцька гімназія № 4 імені Модеста
Левицького Луцької міської ради Волинської області»;

Паскевич Світлана Володимирівна
педагог КЗ «Луцька гімназія № 4 імені Модеста

Левицького Луцької міської ради Волинської області»
за творчу роботу «Коровай»

(98 балів)
нагороджуються грамотою НЕНЦ

за І місце
переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу

«Український коровай»



Коляно Валерія
15 років

учениця 9 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Луковичі
Іваничівського району Волинської області; Потапчук

Ольга Миколаївна
учитель української мови та літератури ЗОШ І-ІІІ

ступенів с. Луковичі Іваничівського району Волинської
області

за творчу роботу «Коровай весільний»
(98 балів)

нагороджуються грамотою НЕНЦ
за І місце

переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу
«Український коровай»



Плужник Микола Андрійович
1953 р.н.; Плужник Лідія Омелянівна

1956 р.н.; Плужник Володимир Миколайович
1978 р.н.; Плужник Наталія Василівна

1978 р.н.; Плужник Анастасія
13 років

учениця 8-А класу Христинівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 ім. О.Є.
Корнійчука Христинівської районної ради Черкаської області; Плужник Микола

7 років; Ніколайчук Оксана Володимирівна
заступник директора з виховної роботи Христинівської спеціалізованої школи І-

ІІІ ступенів № 1 ім. О.Є. Корнійчука Христинівської районної ради Черкаської
області

за творчу роботу «Коровай весільний «Вірність»
(100 балів)

нагороджуються грамотою НЕНЦ
за І місце

переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу
«Український коровай»



Юр’єв Ярослав
11 років

учень 5 класу закладу загальної середньої освіти І-ІІ
ступенів с. Мстишин Луцького району Волинської

області; Здрилюк Іванна Михайлівна
вчитель української мови та літератури закладу

загальної середньої освіти І-ІІ ступенів с. Мстишин
Луцького району Волинської області

за творчу роботу «Коровай»
(99 балів)

нагороджуються грамотою НЕНЦ
за І місце

переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу
«Український коровай»



Онопрієнко Валентина Володимирівна
1948 р.н.; Храпач Любов Олександрівна

1972 р.н.; Храпач Анна
13 років

учениця 8 класу Ставківського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – дошкільний навчальний заклад» Зіньківської районної ради

Полтавської області; Сиволога М.В.
Клименко О.О.

Каша Л.І. – педагоги Ставківського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – дошкільний навчальний заклад» Зіньківської районної ради

Полтавської області
за творчу роботу «Весільний коровай»

(98 балів)
нагороджуються грамотою НЕНЦ

за І місце
переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу

«Український коровай»



Герасимчук Оксана
15 років

вихованка трудового аграрного об’єднання «Колосок»
ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Дорошні Рожищенського району

Волинської області; Миджга Людмила Адамівна
вчитель хімії і біології ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Дорошні

Рожищенського району Волинської області
за творчу роботу «Коровай до свята»

(98 балів)
нагороджуються грамотою НЕНЦ

за І місце
переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу

«Український коровай»



Ткачук Назар Анатолійович
1979 р.н.; Ткачук Катерина Ярославівна

1983 р.н.; Ткачук Оксана
16 років

учениця 10 класу НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 –
гімназія» смт. Іваничі Волинської області; Ткачук Денис

10 років
учень 5 класу НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 –

гімназія» смт. Іваничі Волинської області; Черкас Тетяна Євгенівна
вчитель української мови та літератури НВК «Загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів № 1 – гімназія» смт. Іваничі Волинської області
за творчу роботу «Коровай Іваничівщини»

(98 балів)
нагороджуються грамотою НЕНЦ

за І місце
переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу

«Український коровай»



Біловус Надія Ярославівна
1977 р.н.; Селезнюк Лариса Петрівна

1970 р.н.; Біловус Дарина
14 років

учениця 8 класу ЗОШ І-ІІ ступенів с. Перевали
Турійської ОТГ Турійського району Волинської області

за творчу роботу «Коровай весільний»
(98 балів)

нагороджуються грамотою НЕНЦ
за І місце

переможці заочного Всеукраїнського родинного
конкурсу

«Український коровай»



Ручкіна Дарія Сергіївна
1992 р.н.

завідуюча відділом декоративно-ужиткового мистецтва та народного ремесла КПНЗ Білопільської районної ради
«Центр дитячої та юнацької творчості»

м. Білопілля Сумської області; Трачук Ольга
14 років

Баринова Анастасія
14 років

вихованки гуртка «Художня вишивка» КПНЗ Білопільської районної ради «Центр дитячої та юнацької
творчості»

м. Білопілля Сумської області; Новак Лідія Вікторівна
1952 р.н.

керівник гуртка «Художня вишивка» КПНЗ Білопільської районної ради «Центр дитячої та юнацької творчості»
м. Білопілля Сумської області; Мартиненко Маргарита

14 років
вихованка гуртка «Лозоплетіння» КПНЗ Білопільської районної ради «Центр дитячої та юнацької творчості»

м. Білопілля Сумської області; Урбанська Ірина Федорівна
керівник гуртка «Лозоплетіння» Білопільської районної ради «Центр дитячої та юнацької творчості»

м. Білопілля Сумської області
за творчу роботу «Коровай обжинковий»

(100 балів)
нагороджуються грамотою НЕНЦ

за І місце
переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу

«Український коровай»



Древаль Надія Іванівна
1955 р.н.; Артюх Зоя Володимирівна

1960 р.н.; Котяш Леся Іванівна
1976 р.н.; Мироненко Тетяна Іванівна
1982 р.н.; Мигаль Тетяна Семенівна

1949 р.н.; Маринкіна Юлія
2006 р.н.

Павленко Віталіна
2009 р.н.

Котяш Валентина
2008 р.н.

Мироненко Ліза
2008 р.н.

вихованки етно-гуртка «Чорнобривці» Хитдівської ЗОШ І-ІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської
області; Зубко Людмила Василівна

1957 р.н.
керівник етно-гуртка «Чорнобривці» Хитдівської ЗОШ І-ІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської

області
за творчу роботу «Обжинковий коровай»

(98 балів)
нагороджуються грамотою НЕНЦ

за І місце
переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу

«Український коровай»



Касьян Софія
13 років

вихованка гуртка «Знавці лікарських рослин»
Ковельської станції юних натуралістів

м. Ковель Волинської області; Кот Ольга Василівна
керівник гуртка «Знавці лікарських рослин» Ковельської

станції юних натуралістів
м. Ковель Волинської області

за творчу роботу «Весільний коровай»
(98 балів)

нагороджуються грамотою НЕНЦ
за І місце

переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу
«Український коровай»



Ковальчук Софія
12 років

Кадлубовська Ангеліна
12 років

учениці ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Березичі Любешівського
району Волинської області; Сатпаєва Марина Олексіївна

заступник директора з виховної роботи ЗОШ І-ІІІ ступенів
с. Березичі Любешівського району Волинської області

за творчу роботу « Коровай до свята»
(100 балів)

нагороджуються грамотою НЕНЦ
за І місце

переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу
«Український коровай»



Лосіцька Тетяна Іванівна
1954 р.н.

майстер з художнього хлібопечення; Кот Тамара
8 років

Тисячна Катерина
8 років

Розгон Вікторія
8 років

Барішок Владислава
8 років

Косміна Софія
8 років

Луценко Юлія
8 років

учениці 3-Б класу Тальнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Тальнівської міської ради Черкаської області; Підгорна Марія
12 років

учениця 6-А класу Тальнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Тальнівської міської ради Черкаської області; Михайлова
Наталія Миколаївна

завідувач шкільним музеєм хліба «Дивень» Тальнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Тальнівської міської ради Черкаської
області

за творчу роботу «Весільний хліб «Дивень»
(100 балів)

нагороджуються грамотою НЕНЦ
за І місце

переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу
«Український коровай»



Безкоровайна Анна
11 років

Шевченко Дарина
13 років

Коваленко Яна
11 років

вихованки гуртка «Юні охоронці природи» Шосткинської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів – Інтернату

м. Шостка Сумської області; Дудченко Ірина Володимирівна
завідуюча музеєм народознавства «Світлиця» Шосткинської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – Інтернату
м. Шостка Сумської області

за творчу роботу «Обжинковий коровай»
(98 балів)

нагороджуються грамотою НЕНЦ
за І місце

переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу
«Український коровай»



Лінько Олександр
11 років

учень 5 класу Прилуцької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9
Прилуцької міської ради Чернігівської області; Карпенко

Людмила Іванівна
учитель української мови та літератури Прилуцької

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9 Прилуцької міської ради
Чернігівської області

за творчу роботу «Хліб на рушнику»
(96 балів)

нагороджуються грамотою НЕНЦ
за І місце

переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу
«Український коровай»



Антощук Аліна
13 років

екскурсовод музею хліба на базі Піддубненської ЗОШ І-ІІІ ступенів
с. Піддубне Великоновосілківського району Донецької області; Ярова Людмила

Василівна
заступник директора з навчально-виховної роботи Піддубненської ЗОШ І-ІІІ

ступенів
с. Піддубне Великоновосілківського району Донецької області; Луценко Оксана

Вікторівна
учитель української мови та літератури Піддубненської ЗОШ І-ІІІ ступенів

с. Піддубне Великоновосілківського району Донецької області
за творчу роботу «Весільний коровай»

(96 балів)
нагороджуються грамотою НЕНЦ

за І місце
переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу

«Український коровай»



Лавренко Світлана Олександрівна
1961 р.н.; Володько Тетяна Олександрівна

1958 р.н.; Лавренко Вікторія Віталіївна
1988 р.н.; Лавренко Андрій

8 років
учень 2 класу Бортницького НВК «Загальноосвітня школа І ступеня –

дошкільний навчальний заклад»
с. Бортниця Дубенського району Рівненської області; Лавренко Марта

5 років; Сімак Ольга Юріївна
вчитель початкових класів Бортницького НВК «Загальноосвітня школа І

ступеня – дошкільний навчальний заклад»
с. Бортниця Дубенського району Рівненської області

за творчу роботу «Коровай до Свята Осені»
(96 балів)

нагороджуються грамотою НЕНЦ
за І місце

переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу
«Український коровай»



Кутуза Дарина
8 років

Лебедев Надія
9 років

Лещенко Валерія
9 років

Мирончук Іванна
9 років

Пересунько Вадим
9 років

Рачинський Богдан
8 років

учні 3 класу Бортницького НВК «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад»
с. Бортниця Дубенського району Рівненської області; Теслюк Людмила Леонідівна

вчитель 3 класу Бортницького НВК «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний
заклад»

с. Бортниця Дубенського району Рівненської області
за творчу роботу «Коровай»

(98 балів)
нагороджуються грамотою НЕНЦ

за І місце
переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу

«Український коровай»



Гелебан Василь
10 років

вихованець гуртка «Природа рідного краю» Тячівського
районного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді

смт. Бушино Тячівського району Закарпатської області;
Сасин Оксана Василівна

керівник гурткової роботи Тячівського районного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді

смт. Бушино Тячівського району Закарпатської області
за творчу роботу «Вінчальний коровай»

(99 балів)
нагороджуються грамотою НЕНЦ

за І місце
переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу

«Український коровай»



Любчак Надія Христенівна
1954 р.н.; Руденька Марія Христенівна

1952 р.н.; Вернигора Олена Гнатівна
1949 р.н.; Любчак Галина Гнатівна

1937 р.н.; Трач Тетяна Павлівна
1978 р.н.; Трач Альона

14 років
вихованка КЗ «Сербинівський НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний

навчальний заклад
с. Сербинівці Жмеринського району Вінницької області; Лебедич Валентина

Олександрівна
учитель трудового навчання Тячівського районного еколого-натуралістичного центру

учнівської молоді
смт. Бушино Тячівського району Закарпатської області

за творчу роботу «Весільний коровай»
(99 балів)

нагороджуються грамотою НЕНЦ
за І місце

переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу
«Український коровай»



Кіска Марія Євгенівна
1958 р.н.

директор ДНЗ «Львівське вище професійне училище торгівлі та сфери послуг»
м. Львів; Січиокно Галина Іванівна

1962 р.н.
коровайниця

керівник гуртка «Кулінарне мистецтво» ДНЗ «Львівське вище професійне училище торгівлі та сфери послуг»
м. Львів; Забавська Христина

17 років
вихованка гуртка «Кулінарне мистецтво» ДНЗ «Львівське вище професійне училище торгівлі та сфери послуг»

м. Львів; Мельник Світлана Миронівна
1977 р.н.; Шевчук Руслана Богданівна

1978 р.н.
методист ДНЗ «Львівське вище професійне училище торгівлі та сфери послуг»

м. Львів; Слобода Інна Вікторівна
1990 р.н.

майстер виробничого навчання ДНЗ «Львівське вище професійне училище торгівлі та сфери послуг»
м. Львів

за творчу роботу «Весільний коровай»
(99 балів)

нагороджуються грамотою НЕНЦ
за І місце

переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу
«Український коровай»



Присяжнюк Наталія Анатоліївна
1978 р.н.; Присяжнюк Віталій

13 років
учень 7 класу Пляхівського загальноосвітнього НВК І-ІІ ступенів

«Школа – дитячий садок»
с. Пляхова Козятинського району Вінницької області; Криниченко

Лариса Олександрівна
вчитель української мови та літератури Пляхівського

загальноосвітнього НВК І-ІІ ступенів «Школа – дитячий садок»
с. Пляхова Козятинського району Вінницької області

за творчу роботу «Урочистий коровай»
(98 балів)

нагороджуються грамотою НЕНЦ
за І місце

переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу
«Український коровай»



Ткачук Юрій Іванович
1979 р.н.; Ткачук Світлана Михайлівна

1982 р.н.; Ткачук Віталій
13 років

Ткачук Марина
13 років

учні 8 класу Сільницької ЗОШ І-ІІ ступенів Тульчинської районної
ради Вінницької області; Железняк Леонід Миколайович

директор Сільницької ЗОШ І-ІІ ступенів Тульчинської районної
ради Вінницької області

за творчу роботу «Коровай»
(99 балів)

нагороджуються грамотою НЕНЦ
за І місце

переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу
«Український коровай»



Герасимчук Мирослава Василівна
керівник гуртка народного танцю «Первоцвіт»

Капустянської СЗШ І-ІІІ ступенів Тростянецького
району Вінницької області; колектив вихованців гуртка
народного танцю «Первоцвіт» Капустянської СЗШ І-ІІІ

ступенів Тростянецького району Вінницької області
за творчу роботу « Весільний коровай»

(100 балів)
нагороджуються грамотою НЕНЦ

за І місце
переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу

«Український коровай»



Григораш О.С.
1990 р.н.

керівник учнівського об’єднання «Паросток надії»
Вільховецької ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Ф.С.Бацури

с. Вільховець Новоушицького району Хмельницької області;
Шевченко Ігор Іванович

директор Вільховецької ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Ф.С.Бацури
с. Вільховець Новоушицького району Хмельницької області

за творчу роботу «Коровай»
(99 балів)

нагороджуються грамотою НЕНЦ
за І місце

переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу
«Український коровай»



Кругляк Олена Іванівна
1957 р.н.; Кругляк Ірина Петрівна

1979 р.н.
керівник гуртка «Мистецтво нашого народу» Васильківської

міської станції юних натуралістів Київської області; Кругляк
Валерія
9 років

вихованка гуртка «Мистецтво нашого народу» Васильківської
міської станції юних натуралістів Київської області

за творчу роботу «Коровай «Розквітай
Україно!»
(99 балів)

нагороджуються грамотою НЕНЦ
за І місце

переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу
«Український коровай»



Корчан Світлана Іванівна
1982 р.н.; Корчан Анастасія

8 років
вихованка гуртка «Екодизайн» Полтавського міського

центру позашкільної освіти; Орліченко Світлана
Володимирівна

керівник гурткової роботи Полтавського міського
центру позашкільної освіти

за роботу «Весільний коровай Полтавщини»
(99 балів)

нагороджуються грамотою НЕНЦ
за І місце

переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу
«Український коровай»



Довга Діана
17 років

Довга Дарина
17 років

вихованки гуртка «Фітодизайн з основами художньої майстерності» філії
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді в

Полтавському районі
при Державному навчальному закладі «Полтавський центр професійно-технічної

освіти»; Щербина Олена Іванівна
керівник гурткової роботи філії Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді в Полтавському районі
при Державному навчальному закладі «Полтавський центр професійно-технічної

освіти»
за творчу роботу «Традиційний весільний коровай Полтавщини»

(99 балів)
нагороджуються грамотою НЕНЦ

за І місце
переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу

«Український коровай»



Брикун Т.І.
42 роки; Кутергін В.В.

42 роки; Брикун Маргарита (та її родина)
вихованка гуртка «Оберіг» Кропивнянської ЗОШ І-ІІІ

ступенів
с. Кропивка Золотоніського району Черкаської області

за творчу роботу «Коровай»
(98 балів)

нагороджуються грамотою НЕНЦ
за І місце

переможці заочного Всеукраїнського родинного
конкурсу

«Український коровай»



Колектив учнів 2-В класу Золотоніської гімназії ім. Є.Д. Скляренка
Золотоніської міської ради Черкаської області; Стець Оксана Василівна

класний керівник 2-В класу Золотоніської гімназії ім. Є.Д. Скляренка
Золотоніської міської ради Черкаської області; Лучанінова Світлана

Іванівна
заступник директора з виховної роботи Золотоніської гімназії ім. Є.Д.

Скляренка Золотоніської міської ради Черкаської області; Йова
Світлана Василівна

вчитель образотворчого мистецтва Золотоніської гімназії ім. Є.Д.
Скляренка Золотоніської міської ради Черкаської області

за творчу роботу «Весільний коровай»
(97 балів)

нагороджуються грамотою НЕНЦ
за І місце

переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу
«Український коровай»



Родина Корнієнків
м. Чигирин Черкаської області; Кононенко Людмила

Андріївна
вчитель початкових класів Чигиринського НВК

«Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 3» Чигиринського району

Черкаської області
за творчу роботу «Коровай до свята»

(99 балів)
нагороджуються грамотою НЕНЦ

за І місце
переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу

«Український коровай»



Данилівська Діана
9 років

Кирик Ангеліна
10 років

Шульга Даніїл
10 років

Шульга Кіріл
10 років

учні 4-В класу Озернянської гімназії
смт. Озерне Житомирського району Житомирської області; Короткіх Лілія Василівна

вчитель початкових класів Озернянської гімназії
смт. Озерне Житомирського району Житомирської області; Довгань Надія Петрівна

вчитель біології Озернянської гімназії
смт. Озерне Житомирського району Житомирської області

за творчу роботу «Коровай святковий»
(97 балів)

нагороджуються грамотою НЕНЦ
за І місце

переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу
«Український коровай»



Біляк Катерина
16 років

Ілляшенко Анастасія
16 років

Ковтун Вікторія
15 років

Лисоконь Валентин
15 років

Панченко Віталій
16 років

Писанка Руслана
16 років

учні 10 класу Великобудищанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Гадяцького району Полтавської області;
група педагогів Великобудищанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Гадяцького району Полтавської області

у складі: Козороз Наталія Іванівна
Геращенко Ольга Василівна

заступники директора з навчально-виховної роботи
Василенко Надія Іванівна

учитель української мови та літератури
за творчу роботу «Весільний коровай»

(100 балів)
нагороджуються грамотою НЕНЦ

за І місце
переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу

«Український коровай»



Колектив вихованців гуртка «Умілі руки» Перещепинської ЗОШ І-ІІІ ступенів
№ 1 Новомосковського району Дніпропетровської області; Єрмоленко Ізабелла
вихованка гуртка народознавства «Джерельце» ЦХЕНТУМ Новомосковського

району Дніпропетровської області та Єрмоленко Ольга Георгіївна;
Врублевська Софія

вихованка гуртка народознавства «Джерельце» ЦХЕНТУМ Новомосковського
району Дніпропетровської області та Врублевська Наталія Михайлівна;

Майстренко Інна Олександрівна
керівник гуртків «Умілі руки» Перещепинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 та

гуртка народознавства «Джерельце» ЦХЕНТУМ Новомосковського району
Дніпропетровської області

за творчу композицію «Великодній хліб»
(98 балів)

нагороджуються грамотою НЕНЦ
за І місце

переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу
«Український коровай»



Росомаха Лідія Миколаївна
1966 р.н.

вчитель початкових класів Ніжинської ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 17 Чернігівської області

за роботу «Коровай»
(96 балів)

нагороджується грамотою НЕНЦ
за І місце

переможець заочного Всеукраїнського родинного
конкурсу

«Український коровай»



Дьомін Віктор Васильович; Дьоміна Тетяна Валеріївна;
Дьоміна Вікторія Вікторівна; Лезкано Даяна

8 років
учениця 2-Б класу КЗ « Маріупольський навчально-виховний
комплекс «Ліцей-школа № 14» Донецької області; Митрович

Раїса Володимирівна
вчитель початкових класів КЗ « Маріупольський навчально-

виховний комплекс «Ліцей-школа № 14» Донецької області
за творчу роботу «Коровай»

(91 бал)
нагороджуються грамотою НЕНЦ

за І місце
переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу

«Український коровай»



Колектив вихованців Драбівського районного будинку
дитячої творчості Драбівської районної ради
смт. Драбів Черкаської області; Засенко Надія

Анатоліївна
директор Драбівського районного будинку дитячої

творчості Драбівської районної ради
смт. Драбів Черкаської області

за творчу роботу «Коровай шанувальний»
(91 бал)

нагороджуються грамотою НЕНЦ
за І місце

переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу
«Український коровай»



Білозуб Дмитро
14 років

учень 9 класу Новогродівського закладу загальної середньої
освіти І-ІІ ступенів № 8

м. Новогродівка Донецької області; Матвієнко Вікторія
Олександрівна

вчитель української мови та літератури Новогродівського
закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 8

м. Новогродівка Донецької області
за творчу роботу «Регіональний урочистий коровай»

(91 бал)
нагороджуються грамотою НЕНЦ

за І місце
переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу

«Український коровай»



Вдовиченко Марія
вихованка студії «Берегиня» Тальнівського будинку

дітей та юнацтва Тальнівської міської ради
м. Тальне Черкаської області; Маляренко Надія

Володимирівна
керівник вихованка студії «Берегиня» Тальнівського

будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради
м. Тальне Черкаської області

за творчу роботу «Шанувальний коровай для Матері»
(91 бал)

нагороджуються грамотою НЕНЦ
за І місце

переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу
«Український коровай»



Маркітан Іванна
11 років

Маркітан Віталій
вихованці гуртка «Юні зоологи» філії Полтавського обласного

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у
Полтавському районі; Ленченко Наталія Михайлівна

керівник гуртка «Юні зоологи» філії Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у

Полтавському районі
за творчу роботу «Коровай Полтавщини»

(91 бал)
нагороджуються грамотою НЕНЦ

за І місце
переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу

«Український коровай»



Дубина Оксана Петрівна
1977 р.н.; Дубина Олена Миколаївна

1996 р.н.; Дубина Тетяна
14 років

вихованка об’єднання «Берегиня» при Рудківській ЗОШ І-ІІІ ступенів
с. Рудківка Гребінківського району Полтавської області; Шевченко

Олена Володимирівна
заступник директора з виховної роботи Рудківської ЗОШ І-ІІІ

ступенів
с. Рудківка Гребінківського району Полтавської області

за творчу роботу «Весільний коровай»
(91 бал)

нагороджуються грамотою НЕНЦ
за І місце

переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу
«Український коровай»



Канівець Тимофій
10 років

Канівець Ярослав
8 років

вихованці гуртка «Квіткова фантазія» філії Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у

Полтавському районі; Ленченко Наталія Михайлівна
керівник гуртка «Квіткова фантазія» філії Полтавського

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у
Полтавському районі

за творчу роботу «Коровай святковий»
(91 бал)

нагороджуються грамотою НЕНЦ
за І місце

переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу
«Український коровай»



Добруник Вікторія
8 років

вихованка гуртка «Природа рідного краю» Тячівського
районного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Тячівської районної ради Закарпатської області;

Іванюшко Марина Василівна
керівник гуртка «Природа рідного краю» Тячівського

районного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Тячівської районної ради Закарпатської області

за творчу роботу «Святковий коровай»
(91 бал)

нагороджуються грамотою НЕНЦ
за І місце

переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу
«Український коровай»



Дідківська Дар’я
15 років

вихованка гуртка «Цікава біологія» Великояблунівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів Смілянської районної ради

Черкаської області; Дідківська Катерина Олександрівна
керівник гуртка «Цікава біологія»

вчитель біології Великояблунівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Смілянської районної ради Черкаської області

за творчу роботу «Весільний хліб»
(91 бал)

нагороджуються грамотою НЕНЦ
за І місце

переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу
«Український коровай»



Ковальова Віра Петрівна
1962 р.н.

вчитель Новопрокопівського НВК «Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Токмацької

районної ради Запорізької області
разом із родиною; Медведєва Лариса Олексіївна

вчитель Новопрокопівського НВК «Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Токмацької

районної ради Запорізької області
за творчу роботу «Весільний коровай»

(91 бал)
нагороджуються грамотою НЕНЦ

за І місце
переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу

«Український коровай»



Бахарева Майя Іванівна
1965 р.н.; Бахарева Юліанна

7 років
учениця 1 класу Човно-Федорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Зіньківської районної ради Полтавської області; Куценко
Надія Іванівна

вчитель початкових класів Човно-Федорівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Зіньківської районної ради Полтавської області

за творчу роботу «Коровай урочистий»
(91 бал)

нагороджуються грамотою НЕНЦ
за І місце

переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу
«Український коровай»



Сєвак Богдан
13 років

вихованець гуртка «Лозоплетіння» Нововолинського центру
дитячої та юнацької творчості

м. Нововолинськ Волинської області; Яворський Юрій
Федорович

керівник гуртка «Лозоплетіння» Нововолинського центру
дитячої та юнацької творчості

м. Нововолинськ Волинської області
за творчу роботу «Коровай весільний «Вірність»

(91 бал)
нагороджуються грамотою НЕНЦ

за І місце
переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу

«Український коровай»



Чала Марія
15 років

вихованка гуртка «Юні квітникарі-аранжувальники» КЗ
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів»; Чала

Олена Григорівна
1965 р.н.

керівник гурткової роботи КЗ «Чернігівська обласна станція
юних натуралістів»

за творчу роботу «Коровай до свята «Моя Батьківщина –
Україна»
(91 бал)

нагороджуються грамотою НЕНЦ
за І місце

переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу
«Український коровай»



Маринченко Альона
12 років

учениця КЗ «Запорізька спеціалізована школа-інернат
ІІ-ІІІ ступенів «Січовий колегіум» Запорізької обласної

ради; Кузнєцова Лариса Кимівна
вчитель-методист КЗ «Запорізька спеціалізована
школа-інернат ІІ-ІІІ ступенів «Січовий колегіум»

Запорізької обласної ради
за творчу роботу «Весільний коровай»

(91 бал)
нагороджуються грамотою НЕНЦ

за І місце
переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу

«Український коровай»



Фалафівка Володимир
10 років

учень Підзахаричівської НВК «Перлина Гуцульщини»
с. Підзахаричі Путильського району Чернівецької

області
разом із мамою

за творчу роботу «Обрядовий коровай»
(97 балів)

нагороджуються грамотою НЕНЦ
за І місце

переможці заочного Всеукраїнського родинного
конкурсу

«Український коровай»



Колектив учнів 10-11 класів Машівського навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів-дошкільний навчальний заклад» Любомльського
району Волинської області; Домаль Мирослава Михайлівна

педагог Машкiвского навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа I-III ступенiв-дошкiльний

навчальний заклад» Любомльського району Волинської
областi

за творчу роботу «Весільний коровай»
(100 балів)

нагороджуються грамотою НЕНЦ
за І місце

переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу
«Український коровай»



Колектив учнів ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Одеради
Луцького району Волинської області; Угринович

Тетяна Євгенівна
педагог ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Одеради Луцького

району Волинської області
за творчу роботу «Весільний коровай»

(100 балів)
нагороджуються грамотою НЕНЦ

за І місце
переможці заочного Всеукраїнського родинного

конкурсу
«Український коровай»



Гагаловський Андрій
учень 8 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Боровичі

Маневицького району Волинської області та його
родина; Возняк Л.Г.

педагог ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Боровичі Маневицького
району Волинської області

за творчу роботу «Весільний коровай»
(99 балів)

нагороджуються грамотою НЕНЦ
за І місце

переможці заочного Всеукраїнського родинного
конкурсу

«Український коровай»



Фесік Анастасія
учениця 11 групи кухарів-кондитерів Оваднівського
професійного ліцею Володимир-Волинського району

Волинської області; Фесік Юлія Григорівна
майстер виробничого навчання Оваднівського

професійного ліцею Володимир-Волинського району
Волинської області

за творчу роботу «Весільний коровай»
(99 балів)

нагороджуються грамотою НЕНЦ
за І місце

переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу
«Український коровай»



Бондар Софія
9 років

вихованка гуртка «Народна творчість»
комунального закладу «Станція юних

натуралістів» Рівненської обласної ради
за творчу роботу «Поліський коровай»

(96 балів)
нагороджується грамотою НЕНЦ

за І місце
переможець заочного Всеукраїнського родинного

конкурсу
«Український коровай»



Яндала Максим
вихованець гуртка «Стежинками природи» комунального

закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської
обласної ради

за творчу роботу «Поліський коровай»
(96 балів)

нагороджується грамотою НЕНЦ
за І місце

переможець заочного Всеукраїнського родинного конкурсу
«Український коровай»


