
 

 

 
 

Міністерство освіти і науки України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

НАКАЗ 
м. Київ

«27» березня 2019 р.       № 33 

 

Про підсумки проведення 

Всеукраїнської виставки-конкурсу 

«Український сувенір» 

 

Відповідно до затвердженого Міністерством освіти і науки України плану 

роботи НЕНЦ на 2019 рік, з 8 по 22 січня 2019 року Школа народних ремесел 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН 

України провела виставку-конкурс «Український сувенір» (далі — конкурс), 

(положення, затверджене методичною радою НЕНЦ, протокол № 1 від 02.12.08; 

доповнений 5.12.12). 

У Всеукраїнській виставці-конкурсі взяли участь понад 500 осіб: учні та 

учнівські колективи закладів позашкільної та загальної середньої освіти різних 

регіонів України та м. Києва, а також родинні колективи різних вікових груп, 

дорослі шанувальники народної творчості. На огляд широкого загалу учнівської 

молоді, педагогів, батьків, гостей Центру були представлені різноманітні творчі 

роботи, які відповідають визначенню «український сувенір» і які є зразками 

традиційних та копіями стародавніх іграшок; дизайнерські вироби, сучасні 

саморобні іграшки і предмети вжитку. В роботах поєднуються національні 

художні та виховні традиції із елементами творчого мислення сучасних 

майстрів.  

Виставка-конкурс «Український сувенір» проводиться із метою виховання 

національного світогляду учнівської молоді через пізнання народного 

мистецтва; залучення молодого покоління до джерел і процесу творення 

українського народного мистецтва; сприяння налагодженню духовного контакту 

дитини та батьків через залучення їх до спільної творчості на традиційному 

ґрунті; стимулювання розвитку творчого пошуку, художнього смаку при 

виконанні креативних робіт з використанням традиційних матеріалів і технік; 

співпраці і обміну досвідом між осередками дитячої творчості, культурно-

освітніми установами; популяризації дитячої художньої творчості через засоби 

масової інформації. 

За умовами конкурсу всі учасники розподілялися за такими віковими 

категоріями: 

I вікова категорія — діти 6-11 років; 

II вікова категорія – підлітки 12-16 років; 

III вікова категорія – учасники від 17 років (дорослі). 



Журі конкурсу відмітило високий естетичний рівень виконання багатьох 

конкурсних робіт, традиційність, символіку, пошуково-дослідницький підхід 

при виготовленні зразків сувенірів, творчу самореалізацію, гармонічний 

розвиток талановитої учнівської молоді та готовність до соціокультурного 

діалогу в поліетнічному світі. 

На підставі рішення журі Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український 

сувенір» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

За активну участь у пошуково-дослідницькій діяльності з питань пізнання 

джерел і процесу створення виробів декоративно-ужиткового мистецтва, творчу 

самореалізацію та наполегливість, велику повагу до живих духовних традицій 

нашого народу та сприяння вихованню добрих родинних цінностей нагородити 

грамотою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України переможців, призерів та учасників 

Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір» за списком згідно з 

Додатками 1-15.  

Додатки на 52 сторінках. 

 

Директор 

доктор педагогічних наук, 

професор      В. В. Вербицький 

 



Додаток 1 до наказу НЕНЦ  

№ 33 від 27.03.2019 р. 

 

Список переможців Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український 

сувенір» для нагородження грамотою НЕНЦ за I місце переможців-

учасників I вікової категорії (діти 6-11 років): 

1. Погорілий Володимир, 2007 року народження, гурток "Декоративно-

ужитковий" Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва Київської 

області, за роботу «Набір прикрас "Дівчина-калина"» (98 балів)    

2. Братанова Юлія Віталіївна, 2008 року народження, гурток "Писанкарство" 

Комунального закладу Миронівської районної ради "Миронівський 

районний центр дитячої та юнацької творчості" Київської області, за 

роботу "Берегиня" (98 балів)    

3. Москвичева Маргарита, 11 років, гурток "Декоративне мистецтво" Центру 

технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді 

Дарницького району м. Києва, за роботу "Коза-колядниця" (98 балів)    

4. Чеморда Ганна, 11 років, гурток "Фантазії "HAND MADE" Центру 

технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді 

Дарницького району м. Києва, за роботи "Матусин оберіг" та "Лялька 

мотанка" (98 балів)    

5. Потебенько Катерина, 9 років, гурток "Вироби з бісеру" Києво-

Святошинського районного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Київської області, за роботу "Український віночок" 

(94 бали)    

6. Гусєва Євгенія Андріївна, 10 років, гурток "Еколозинка" Івано-

Франківської міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської 

області, за роботу "Великодній кошик" (92 бали)    

7. Андрейчук Назар Андрійович, 9 років, гурток "Виготовлення сувенірів" 

Надвірнянського районного центру дитячої творчості та національно-

патріотичного виховання молоді Івано-Франківської області, за роботу 

"Коники" (93 бали)    

8. Зеленіна Софія Сергіївна, 9 років, гурток "Народна творчість" 

Надвірнянського районного центру дитячої творчості та національно-

патріотичного виховання молоді Івано-Франківської області, за роботу 

"Дівочки-квіточки" (98 балів)    

9. Пікінер Інна Русланівна,  2010 року народження, гурток "Інтер'єрна 

іграшка" Центру дитячої та юнацької творчості "Мрія" Криворізької 

міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Лялька мотанка 

"Вишенька"» (97 балів)    

10. Адамович Олександр Олегович, 2007 року народження, гурток 

"Моделювання іграшок-сувенірів" Івано-Франківського міського центру 



науково-технічної творчості учнівської молоді Івано-Франківської області, 

за роботи "Жнива", "Кайдашиха", "Молодята" (100 балів)    

11. Ілічова Поліна Євгеніївна, 8 років, гурток "Шедевр" Комунального 

позашкільного навчального закладу "Центр дитячої та юнацької творчості 

"Ріднокрай" Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за 

роботу "Лляна традиція" (комплект з двох хустинок) (96 балів)    

12. Волова Софія Вікторівна, 11 років, гурток "Плетіння з верби" 

Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді  Хмельницької області, за роботу "Андріївські 

вечорниці" (96 балів)    

13. Мартенюк Віолетта, 11 років, гурток "Кераміка" Лановецького міського 

комунального будинку дитячої та юнацької творчості Тернопільської 

області, за роботу "Набір традиційного українського посуду" (99 балів)    

14. Свередюк Анна Вадимівна, 11 років, гурток "Скринька-берегиня" 

Будинку дитячої творчості м.Славута Хмельницької області, за роботу 

"Берегиня різдвяного свята" (93 бали)    

15. Делечук Єлизавета, 11 років, учениця 5 класу Кам'янець-Подільської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №11 Хмельницької області, за 

роботу "Вишиваний рушник" (95 балів)    

16. Загорчак Віталій, 7 років, учень 2 класу Кам'янець-Подільської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №11 Хмельницької області, за 

роботу "Українці" (93 бали)    

17. Кіндратишин Дарина, 8 років, учениця Полянської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Свалявського району Закарпатської області, за роботу 

"Солом'яний бичок" (94 баліи)    

18. Романенко Олександра Сергіївна, 2007 року народження, Зразковий 

художній колектив гуртка "Фантазії з бісеру" Комунального 

позашкільного навчального закладу "Центр дитячої та юнацької творчості 

"Мрія" Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу 

"Колекція головних уборів для дівчини" (100 балів)    

19. Барташ Валерія Олександрівна, 2009 року народження, гурток 

"Моделювання одягу" Комунального позашкільного навчального закладу 

"Центр дитячої та юнацької творчості "Мрія" Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу "Лялька мотанка" (98 балів)    

20. Воробей Варвара Дмитрівна, 7 років, учениця закладу загальної середньої 

освіти І-ІІ ступенів № 12 військово-цивільної адміністрації міста Торецьк   

Донецької області, за роботу "Мамина радість" (93 бали)    

21. Шеїн Луїза Олександрівна, 11 років, учениця 6 класу закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №20 військово-цивільної адміністрації 

міста Торецьк Донецької області, за роботу "Проводжала мати сина" 

(94 бали)    



22. Ріга Лілія, 10 років, гурток "Природа рідного краю" Тячівського 

районного еколого-натуралістичного Центру учнівської молоді 

Закарпатської області, за роботу "Лялька-берегиня" (94 бали)    

23. Бондар Валерія Сергіївна, 2009 року народження, гурток "Витинанка"   

Лосинівської загальноосвітньої школи І ступеня Лосинівської селищної 

ради Ніжинського району, Чернігівської області, за роботу "Ой ви, гулі, не 

гудіть! Спить дитина - не будіть!" (97 балів)    

24. Чорна Анна, 11 років, гурток "Соломоплетіння" Овідіопольського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Одеської області, за 

роботу "Янгол" (92 бали)    

25. Чернего Дар'я, 11 років, гурток "Соломоплетіння" Овідіопольського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Одеської області, за 

роботу "Лялька" (93 бали)    

26. Єнакій Ірина, 11 років, гурток "Майстерня рукодільниць" Новоселицького 

будинку дитячої творчості Чернівецької області, за роботу "Коляд, коляд, 

колядниця..." (96 балів)    

27. Рей Павло, 10 років, гурток "Плетіння та аплікація соломкою" 

Пустомитівського районного Центру дитячої та юнацької творчості 

Львівської області, за роботу "Новорічна ялинка" (98 балів)    

28. Лопушанська Ірина, 11 років, гурток "Народні промисли" Сокальського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Львівської області, за роботу 

Лялька-мотанка "Княгиня" (96 балів)    

29. Огородник Марта, 10 років, гурток "Лялькарі" Будинку учнівської 

творчості м.Трускавця Львівської області, за роботу «Лялька-мотанка 

"Різдвяна"»(97 балів)    

30. Романич Софія, 9 років, гурток "Народні промисли" Бродівського Центру 

дитячої та юнацької творчості Львівської області, за роботу Лялька-

мотанка "Берегиня" (96 балів)    

31. Какубава Марьямі Лашавна, , 2007 року народження, гурток "Чарівні 

візерунки" Центру позашкільної роботи м.Краматорськ Донецької 

області, за роботу "Нерозлучники" (93 бали)    

32. Глоба Дмитро Олександрович,  2010 року народження, учасник 

Об'єднання "Родина"    Тарасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Зіньківської районної ради Полтавської області, за роботу 

"Коровай до свята" (100 балів)    

33. Глоба Анастасія Олександрівна, 2012 року народження, учасниця  

Об'єднання "Родина" Тарасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Зіньківської районної ради   Полтавської області, за роботу "Коровай до 

свята" (100 балів)    

34. Гожа Марія, 9 років, гурток "М'яка іграшка" Комунального закладу 

"Степанський будинок дітей та молоді" Сарненської районної ради 

Рівненської області, за роботу «Лялька мотанка "Квітана"» (96 балів)    



35. Лагудкіна Софія Ігорівна, 9 років,  Народний художній колектив студія 

образотворчих мистецтв "Журавочка" Комунального позашкільного 

навчального закладу "Міський палац дитячої та юнацької творчості 

"Горицвіт" Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за 

роботу "Козлик з сопілкою" (свищик) (97 балів)    

36. Будко Катерина Олексіївна,  2007 року народження, гурток "Джерельце" 

Комунального закладу освіти "Центр художньо-естетичної творчості 

учнівської молоді Новомосковського району Дніпропетровської області", 

за роботу "Дерево" (96 балів)    

37. Пиріг Надія Вікторівна,  2010 року народження, гурток "Умілі руки" 

Комунального закладу освіти "Центр художньо-естетичної творчості 

учнівської молоді Новомосковського району Дніпропетровської області", 

за роботу "Яринка-українка" (93 бали)    

38. Гомоляко Олександр Андрійович,  2011 року народження, учень 

Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15 Ніжинської 

міської ради  Чернігівської області, за роботу "Господиня" (92 бали)    

39. Сотников Кирило Миколайович, 7 років, учень Куцурубської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Т. Г. Шевченка Куцурубської 

сільської ради об'єднаної теріторіальної громади Очаківського району   

Миколаївської області, за роботу «Народна іграшка "Калатало"» (95 балів)    

40. Верба Кирило, 10 років, гурток "Чарівниця" Будинку дитячої та юнацької 

творчості Баштанської міської ради Миколаївської області, за роботу 

"Кушачок" (98 балів)    

41. Лисиця Тетяна, 10 років, гурток "Чарівниця" Будинку дитячої та юнацької 

творчості Баштанської міської ради Миколаївської області, за роботу 

"Весняні тюльпани" (94 бали)    

42. Шутило Роман, 2007 року народження,  Зразковий художній колектив 

гуртка декоративно-ужиткового мистецтва "Кераміка" Міської станції 

юних техніків м.Миколаєва Миколаївської області, за роботу "Родина" 

(98 балів)    

43. Павлух Ніка, 8 років, гурток "Юні дизайнери" Арбузинського районного 

Будинку творчості школярі Арбузинської районної ради Миколаївської 

області, за роботу « Гердан "Зимова прохолода"» (100 балів)    

44. Затуливітер Наталія, учениця 3 класу   Кременчуцької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №8 Кременчуцької міської ради Полтавської області, 

за роботу "Сумочка з очерету" (99 балів)    

45. Войтенко Назар, учень 3 класу Кременчуцької загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №8 Кременчуцької міської ради   Полтавської області, за 

роботу "Сумочка з очерету" (99 балів)    

46. Ярошевич Ярослава Ярославівна,  2009 року народження, гурток 

"Майстриня" Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості 



Звенигородської районної ради Черкаської області, за роботу "Берегиня" 

(98 балів)    

47. Шарапова Вікторія Володимирівна,  2007 року народження, гурток 

"Народна лялька" Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості 

Звенигородської районної ради Черкаської області, за роботу "На різдвяну 

гостину" (99 балів)    

48. Якушенко Анастасія Ігорівна, 2007 року народження, гурток "Народна 

лялька" Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості 

Звенигородської районної ради Черкаської області, за роботу "На різдвяну 

гостину" (99 балів)    

49. Августюк Марина Юріївна, 2008 року народження, )   гурток 

декоративно-ужиткового мистецтва  Комунального закладу "Вінницький 

районний Будинок дитячої та юнацької творчості" Вінницької районної 

ради Вінницької області, за роботу Капелюх "Ніжність" (100 балів)    

50. Кривошапкін Ярослав Олегович, 2008 року народження, учень 

Дудчинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тавричанської 

сільської ради Каховського району Херсонської області, за роботу "Мама і 

доня" (92 бали)    

51. Дашковська Валерія Віталіївна, 2009 року народження, учениця 

Дудчинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тавричанської 

сільської ради Каховського району   Херсонської області, за роботу 

"Мішечок щастя на ялинку" (96 балів)    

52. Уразовська Ксенія Валеріївна, 2008 року народження, )   гурток "Хобі-

Бум" Комплексу позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом м.Рубіжне  

Луганської області, за роботу «Браслет "Символ України"» (98 балів)    

53. Соколова Дар'я Сергіївна,  2008 року народження, )   гурток "Хобі-Бум" 

Комплексу позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом м.Рубіжне  

Луганської області, за роботу "Маки" (98 балів)    

54. Діулін Олександр Володимирович, 11 років, )   гурток "Художня обробка 

деревини" Комплексу позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом 

м.Рубіжне Луганської області, за роботу «Серветниця "Ажурна"» 

(98 балів)    

55. Почапський Михайло Михайлович, 13 років, )   гурток "Художня обробка 

деревини" Комплексу позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом 

м.Рубіжне Луганської області, за роботу «Серветниця "Святкова"» 

(97 балів)    

56. Гулько Тимофій Віталійович,  2007 року народження, )   гурток "Художнє 

різьблення" Центру дитячої та юнацької творчості ім.О. Шакала 

м.Олександрія Кіровоградської області, за роботу "Вітряк" (98 балів)    

57. Охота Анастасія, 11 років,  студія  декоративно-прикладного мистецтва 

"Дитячі Фантазії" Маневицького районного Центру творчості дітей та 

юнацтва Волинської області, за роботу "Ялинкові прикраси" (98 балів)  



Додаток 2 до наказу НЕНЦ  

№ 33 від 27.03.2019 р.  

 

Список призерів Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український 

сувенір» для нагородження грамотою НЕНЦ за ІI місце призерів-учасників 

I вікової категорії (діти 6-11 років): 

1. Луценко Таміла Миколаївна, 2007 року народження,  гурток "Арт-

майстерня" Ставищенського районного центру дитячої та юнацької 

творчості Ставищенської районної ради Київської області, за роботу 

«Карусель "Українське коло"» (87 балів)  

2. Микитин Христина Михайлівна,  2008 року народження, гурток 

"Початкове технічне моделювання" Долинської районної Станції юних 

техніків Івано-Франківської області, за роботу "Франківчаночка" 

(85 балів)     

3. Огоренко Артур Андрійович,  2011 року народження, гурток "Початкове 

технічне моделювання" Долинської районної Станції юних техніків Івано-

Франківської області, за роботу Різдвяний оберіг "З Різдвом Христовим!" 

(86 балів)    

4. Дерибасова Анастасія Олександрівна, 2008 року народження, учениця 

Новоданилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Якимівського 

району   Запорізької області, за роботу "Коза" (86 балів)    

5. Грицак Вікторія Олегівна, 9 років, гурток "Народна творчість" 

Надвірнянського районного центру дитячої творчості та національно-

патріотичного виховання молоді Івано-Франківської області, за роботу 

"Рукодільниця" (86 балів)   

6. Заставний Дмитро Михайлович, 2013 року народження, гурток 

"Паперопластика" Івано-Франківського міського центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Івано-Франківської області, за роботу 

«Лялька-сувенір "Зимова мрія"» (84 бали)   

7. Вострикова Єва, 10 років, гурток "Бісероплетіння" Комунального закладу 

Сумської міської ради - Сумський міський центр еколого-натурастичної 

творчості учнівської молоді Сумської області, за роботу "Різдвяний янгол-

оберіг роду" (86 балів)    

8. Тараненко Марія Євгенівна, , 2013 року народження,  Народний художній 

колектив-студія декоративно-прикладного мистецтва "Сходинки" 

Позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний 

центр" Черкаської міської ради Черкаської області, за роботу "Ґаздиня 

зими" (88 балів)    

9. Долганова Рената Віталіївна, 11 років, гурток "Бджілка" Комунального 

позашкільного навчального закладу "Центр дитячої та юнацької творчості 

"Ріднокрай" Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за 

роботу "Козак Ріг" (88 балів)    



10. Лінива Софія Михайлівна, 10 років, гурток "Дизайн та конструювання 

іграшки" Таращанського районного центру творчості дітей та юнацтва 

"Веселка" Київської області, за роботу "Янголи" (84 бали)    

11. Іщенко Софія Сергіївна, , 2009 року народження, Театр мод "Зоряночка" 

Таращанського районного центру творчості дітей та юнацтва "Веселка" 

Київської області, за роботу "Сувеніри Київщини" (83 бали)    

12. Троян Софія Сергіївна, 2010 року народження, гурток "Петриківський 

розпис" Таращанського районного центру творчості дітей та юнацтва 

"Веселка" Київської області, за роботу "Соняхи" (88 балів)    

13. Бондаренко Ангеліна Сергіївна, , 2007 року народження, гурток 

"Керамічна майстерня" Таращанського районного центру творчості дітей 

та юнацтва "Веселка" Київської області, за роботу "Ведмідь ласун" 

(82 бали)   

14. Годуха Соломія, 11 років, гурток "Флористика та фітодизайн інтер'єру" 

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Тернопільської області, за роботу "Ангел - вісник 

Різдва" (86 балів)    

15. Кузьмук Наталія Тарасівна, учениця 4 класу Навчально-виховного 

комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, гімназія" №5 м.Славути   

Хмельницької області, за роботу "Колоритна свинка" (84 бали)    

16. Циганок Павло, 9 років, учень  3 класу Кам'янець-Подільської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №11  Хмельницької області, за 

роботу "Традиційний український одяг" (85 балів)    

17. Мартинович Захар, 9 років, учень  3 класу  Кам'янець-Подільської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №11,   Хмельницької області, за 

роботу "Дощечка" (84 балів)    

18. Тарнопольська Софія Сергіївна, 2010 року народження, учениця 3 класу 

закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів №21 військово-цивільної 

адміністрації міста Торецьк   Донецької області, за роботу "Україночка" 

(87 балів)    

19. Максименко Артем, 10 років,  зразковий колектив декоративно-

ужиткового мистецтва "Вітрила творчості" Сновського Центру дитячої та 

юнацької творчості Сновської міської ради Чернігівської області, за 

роботу "Символ року" (84 бали)    

20. Мойсіяш Марія, 10 років,  зразковий колектив декоративно-ужиткового 

мистецтва "Вітрила творчості" Сновського Центру дитячої та юнацької 

творчості Сновської міської ради Чернігівської області, за роботу 

"Органайзер" (82 бали)    

21. Ташлицький Сергій, 10 років, гурток "Народні майстри" районного 

Будинку школяра Прилуцької районної ради Чернігівської області, за 

роботу "Народна іграшка" (87 балів)  



22. Пащук Каріна, 10 років,  гурток "Народні промисли" Сокальського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Львівської області, за роботу 

"Коник" (87 балів)    

23. Юзич Марія, 9 років, гурток "Декоративно-ужиткове мистецтво" Малої 

академії мистецтв м.Комарно Городоцького району Львівської області, за 

роботу "Лялька-мотанка" (86 балів)    

24. Темченко Марія Олександрівна, 10 років,  Народний художній колектив 

студія образотворчих мистецтв "Журавочка" Комунального позашкільного 

навчального закладу "Міський палац дитячої та юнацької творчості 

"Горицвіт" Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за 

роботу "Козак з бубликами та поросятком" (88 балів)    

25. Чиннова Марина Олександрівна, 10 років,  Народний художній колектив 

студія образотворчих мистецтв "Журавочка" Комунального позашкільного 

навчального закладу "Міський палац дитячої та юнацької творчості 

"Горицвіт" Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за 

роботу "Фантастичний звір" (88 балів)    

26. Заїка Єлизавета Сергіївна, 9 років,  Народний художній колектив студія 

образотворчих мистецтв "Журавочка" Комунального позашкільного 

навчального закладу "Міський палац дитячої та юнацької творчості 

"Горицвіт" Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за 

роботу "Свинка з поросятком" (87 балів)    

27. Буханець Дар'я  Олегівна, 10 років,  Народний художній колектив студія 

образотворчих мистецтв "Журавочка" Комунального позашкільного 

навчального закладу "Міський палац дитячої та юнацької творчості 

"Горицвіт" Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за 

роботу "Кінь" (свищик) (86 балів)    

28. Олійник Аркадій Володимирович, , 2009 року народження, "М'яка 

іграшка" Новомиргородського районного центру дитячої та юнацької 

творчості Київської області, за роботу "Молитва за Україну" (86 балів)    

29. Василенко Олександра В'ячеславівна, 9 років,  Народний художній 

колектив студія образотворчих мистецтв "Журавочка" Комунального 

позашкільного навчального закладу "Міський палац дитячої та юнацької 

творчості "Горицвіт" Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, за роботу "Дует кізоньок" (88 балів)    

30. Хорошун Владислав, 11 років,  "Юні квітникарі" Кобеляцької філії 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді Полтавської області, за роботу "Петриківський розпис" (86 балів)    

31. Роговий Богдан, "Оздоровча гімнастика" Кременчуцького еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Полтавської області, за роботу 

"Різдвяна коза" (84 бали)    



32. Корнієнко Олеся Іванівна, 11 років, "Лозоплетіння" Комунального закладу 

"Центр дитячої та юнацької творчості №4 Харківської міської ради" 

Харківської області, за роботу "Кошик для пікніка" (85 балів)    

33. Дегтяр Марія, 10 років, учениця 5 класу Краснопавлівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лозівської районної ради  

Харківської області, за роботу "Український сувенір" (89 балів)    

34. Соколенко Каріна Володимирівна, 2011 року народження, учениця 

Дудчинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тавричанської 

сільської ради Каховського району Херсонської області, за роботу "Лялька 

мотанка" (86 балів)    

35. Зубкова Ксенія Вячеславівна, 2009 року народження, учениця 

Дудчинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тавричанської 

сільської ради Каховського району Херсонської області, за роботу "Бабуся 

та онучка" (87 балів)    

36. Стружикова  Ксенія Олексіївна,  2007 року народження, Дудчинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тавричанської сільської ради 

Каховського району  Херсонської області, за роботу "Лялька мотанка" 

(86 балів)    

37. Коваленко Анастасія Валеріївна, вихованка Комплексу позашкільної 

роботи з дітьми та юнацтвом м.Рубіжне  Луганської області, за роботу 

"Орнаменти" (86 балів)    

38. Юрьєва Олена Олександрівна, 2010 року народження, гурток "Хобі-Бум" 

Комплексу позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом м.Рубіжне  

Луганської області, за роботу "Орнамент український" (86 балів)    

39. Бутова Єлизавета Олександрівна,  2009 року народження, учениця 4 класу 

Рубіжанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Рубіжанської 

міської ради   Луганської області, за роботу "Козак з дружиною" (86 балів)    

 



Додаток 3 до наказу НЕНЦ  

№ 33 від 27.03.2019 р.  

 

Список призерів Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український 

сувенір» для нагородження грамотою НЕНЦ за ІІI місце призерів-

учасників I вікової категорії (діти 6-11 років): 

1. Ряба Амалія, 8 років, учениця  Кам'янець-Подільської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів №11  Хмельницької області, за роботу "Ваза" 

(76 балів)    

2. Мардід Нікіта, 7 років,  учень  Кам'янець-Подільської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів №11  Хмельницької області, за роботу "Лялька-

мотанка" (77 балів)    

3. Руднік Софія Олександрівна, 2011 року народження, загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів №3 м.Сарни  Рівненської області, за роботу "Лялька-

мотанка з гойдалкою" (77 балів)    

4. Кудря Нікіта Олександрович, 2008 року народження,  гурток "Художнє 

довкілля" Обухівського міського центру творчості дітей, юнацтва та 

молоді "Романтик" Київської області, за роботу "Брязкальце" (73 бали)    

5. Богушевський Максим Вікторович,  2008 року народження, народний 

художній колектив "Модульне оригамі" Комунального закладу "Центр 

позашкільної освіти" Тетіївської міської ради Київської області, за роботу 

« Іграшка-стукалка "Веселий клоун"» (79 балів)    

6. Войнолович Вероніка, 10 років, гурток "Образотворче мистецтво" Школи 

народних ремесел Національного еколого - натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України м. Києва, за роботу 

"Казкові яблука" (77 балів)    

7. Демченко Поліна Олександрівна, 2007 року народження, гурток 

"Виготовлення сувенірів" Районного центру дитячої та юнацької 

творчості Харківської районної ради Харківської області, за роботу 

"Лялька-мотанка" (74 бали)    

8. Наук Дар'я, 2009 року народження, гурток «Петриківський розпис» 

Вінницької обласної станції юних натуралістів  Вінницької області, за 

роботу "Поросятко - символ року" (75 балів)    

9. Залуцька Вероніка Олександрівна, 2007 року народження, учениця 

Дудчинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тавричанської 

сільської ради Каховського району   Херсонської області, за роботу 

"Лопатка-домовушка" (74 бали)    

10. Трухан Максим Романович,  2008 року народження, гурток "Початкове 

технічне моделювання" Долинської районної Станції юних техніків Івано-

Франківської області, за роботу "Різдвяна колісниця" (74 бали)    

11. Григорцева Софія, 2011 року народження, гурток "Початкове технічне 

моделювання" Долинської районної Станції юних техніків Івано-



Франківської області, за роботу "Український сувенір, що хвилює серце й 

зір" (73 бали)    

12. Довганич Максим Іванович, 2011 року народження, гурток "Початкове 

технічне моделювання" Долинської районної Станції юних техніків Івано-

Франківської області, за роботу "Квіти польові" (76 балів)    

13. Ольшанецька Христина Василівна, , 2010 року народження , гурток 

"Початкове технічне моделювання" Долинської районної Станції юних 

техніків Івано-Франківської області, за роботу "Щедрість" (73 бали)    

14. Шутова Меланія Володимирівна, 2011 року народження, учениця 2 класу 

Запорізького навчально-виховного комплексу №42 Запорізької міської 

ради Запорізької області, за роботу Вузлова лялька "Берегиня роду" 

(74 бали)    

15. Коваль Катерина, 11 років, гурток "Гончари" Центру технічної творчості 

та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району м. Києва, 

за роботу "Птахи №4, 5" (73 бали)    

16. Пепелова Маргарита, 9 років, гурток "Дизайн одягу" Центру технічної 

творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району 

м. Києва, за роботу "Краватка" (74 бали)    

17. Пепелова Маргарита, 9 років, гурток "Дизайн одягу" Центру технічної 

творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району 

м. Києва, за роботу "Підставка під гаряче" (72 бали)    

18. Наум Юліана Андріївна, 9 років, гурток "Квітникарі-аранжувальники" 

Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської 

області, за роботу "Українська забавка" (76 балів)    

19. Габорак Юрій Васильович, 9 років, гурток "GLOBE: спостерігаючи 

вивчаємо" Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції Івано-

Франківської області, за роботу "Сімейний Нагадайлик" (76 балів)    

20. Дисько Кароліна Вікторівна, 10 років,  "Виготовлення сувенірів" 

Надвірнянського районного центру дитячої творчості та національно-

патріотичного виховання молоді Івано-Франківської області, за роботу 

"Солом'яний бичок" (76 балів)   

21. Марущак Дарій Олександрович, 10 років, гурток "Народна творчість" 

Надвірнянського районного центру дитячої творчості та національно-

патріотичного виховання молоді Івано-Франківської області, за роботу "А 

в мене нова сукня!" (76 балів)    

22. Полосенко Еліна Дмитрівна, 10 років, гурток "Умілі руки"  закладу 

загальної середньої освіти І-ІІ ступенів №18 військово-цивільної 

адміністрації міста Торецьк Донецької області, за роботу "Скринька для 

дрібничок" (73 бали) 

23. Білоцька Людмила Олегівна, 2008 року народження, гурток 

"Паперопластика" Івано-Франківського міського центру науково-технічної 



творчості учнівської молоді Івано-Франківської області, за роботу "Куля у 

флюїдній формі (в стилі 3D)" (73 бали)    

24. Коломійчук Карина,  2007 року народження, гурток  "Природа та 

творчість" міської станції юних натуралістів Миколаївської міської ради 

Миколаївської області, за роботу "Українська скринька" (73 бали)    

25. Барановська Анастасія, 11 років, гурток "Флористика і фітодизайн 

інтер'єру" Комунального закладу Скалатський будинок школярів 

Скалатської об'єднаної територіальної громади Підволочиського району 

Тернопільської області, за роботу "Майстерня Святого Миколая" 

(77 балів)    

26. Гриців Наталя, 11 років, гурток "Флористика і фітодизайн інтер'єру" 

Комунального закладу Скалатський будинок школярів Скалатської 

об'єднаної територіальної громади Підволочиського району 

Тернопільської області, за роботу "Майстерня Святого Миколая" 

(77 балів)    

27. Рудніцька Катерина, 10 років, гурток "Декоративно-ужиткове мистецтво" 

Зборівського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Тернопільської області, за роботу "Різдвяна хатинка" (76 балів)  

28. Шевченко Єлена, 6 років, учениця 1 класу Кам'янець-Подільської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №11 Хмельницької області, за 

роботу "Весняна Радість" (73 бали)    

29. Куделевич Анна, 9 років, учениця 3 класу Кам'янець-Подільської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №11   Хмельницької області, за 

роботу "Рукавичка" (72 бали)    

30. Школяр Роман, учень 3 класу Кам’янець-Подільського навчально-

виховного комплексу №14 у складі спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови та гімназії  

Хмельницької області, за роботу "Кухонний набір" (74 бали)    

31. Мельник Марія, 8 років,  гурток "Геометричне моделювання" 

Богородчанського районного будинку дитячої та юнацької творчості 

Богородчанської районної державної адміністрації Івано-Франківської 

області, за роботу "Хатинка" (74 бали)    

32. Катунова Анна Олександрівна, 2010 року народження, Зразковий 

художній колектив гуртка "Фантазії з бісеру" Комунального 

позашкільного навчального закладу "Центр дитячої та юнацької творчості 

"Мрія" Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу 

"Силянки дівочі" (79 балів)    

33. Ванжа Данило Іванович,  2010 року народження, Зразковий художній 

колектив гуртка "Фантазії з бісеру" Комунального позашкільного 

навчального закладу "Центр дитячої та юнацької творчості "Мрія" 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу "Силянки 

дівочі" (79 балів)   



34. Веронічев Лев Олександрович, 6 років, учень закладу загальної середньої 

освіти І-ІІ ступенів № 12 військово-цивільної адміністрації міста Торецьк,   

Донецької області, за роботу "Ангел миру" (78 балів)    

35. Беззубко Даніела, 11 років,  гурток "Українська народна вишивка" 

Тячівського районного еколого-натуралістичного Центру учнівської 

молоді Закарпатської області, за роботу "Ялинка-веселинка" (73 бали)    

36. Дудко Да'ря Валеріївна, 2009  року народження, вихованка 

Вишгородського районного Центру художньої творчості дітей, юнацтва та 

молоді "Дивосвіт" Київської області, за роботу "Український побут" 

(72 бали)    

37. Соломка Владислава, 11 років, гурток "Петриківський розпис" 

Вишгородського районного Центру художньої творчості дітей, юнацтва та 

молоді "Дивосвіт" Київської області, за роботу "Зазерни і побачиш" (74 

балів)    

38. Васильчик Олександр Юрійович, 2007 року народження, учень 

Сарненської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №3   Рівненської 

області, за роботу "Святкова баночка для освяченої води" (73 бали)    

39. Вельган Олександр, 10 років, гурток "Чарівниця" Великолепетиського 

центру дитячої та юнацької творчості Великолепетиської районної ради 

Херсонської області, за роботу "Українці" (78 балів)    

40. Сапринська Владислава, 8 років, учениця  Малолепетиської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Т.Г. Шевченка 

Великолепетиської районної ради  Херсонської області, за роботу 

"Україночка" (73 бали)    

41. Торак Анастасія, 11 років, гурток "Чарівний клубочок" Путильського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Чернівецької області, за 

роботу "Домовичок" (76 балів)    

42. Попадюк Ангеліна (та мама, Попадюк О.Т.), 5 років, вихованка 

Старожадівського навчально-виховного комплексу, дошкільного 

підрозділу, Сторожинецького району   Черкаської області, за роботу 

"Буковинка і буковинець" (79 балів)  

43. Івасів Ольга, 10 років,  гурток "Квілінг" Стрийського районного Будинку 

дитячої та юнацької творчості Львівської області, за роботу "Різдвяний 

подарунок" (75 балів)   

44. Чорномидз Анастасія, 6 років, учениця  1 класу Червоноградської 

загальноосвітньої школи І ступеня №11  Львівської області, за роботу 

"Свистунець" (76 балів)    

45. Бондар Софія, 10 років, гурток "Умілі руки" Мостиського Будинку дитячої 

та юнацької творчості Львівської області, за роботу "Ялинкові прикраси" 

(73 бали)    

46. Буцик Анастасія, 6 років, учениця 1 класу Опорного загальноосвітнього 

навчального закладу "Бібрська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені 



Уляни Кравченко" Перемишлянської районної ради   Львівської області, 

за роботу "Український віночок" (75 балів)    

47. Комашинська Вікторія, 8 років, гурток "Майстер" Києво-Святошинського 

районного центру творчості молоді "Оберіг Київської області, за роботу 

"Заєць "Ого" " (76 балів)    

48. Комашинська Вікторія, 8 років, гурток "Майстер" Києво-Святошинського 

районного центру творчості молоді "Оберіг Київської області, за роботу 

"Ситий Песик" (75 балів)  

49. Мельник Анастасія, 10 років, учениця 5 класу, Варковицької гімназії 

Дубенської районної ради   Рівненської області, за роботу "Зимова казка" 

(72 бали)  

50. Федусова Каміла Вікторівна, 8 років,  Народний художній колектив студія 

образотворчих мистецтв "Журавочка" Комунального позашкільного 

навчального закладу "Міський палац дитячої та юнацької творчості 

"Горицвіт" Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за 

роботу "Чепурний коник" (73 бали)    

51. Єрмоленко Ізабелла Олексіївна, 2007 року народження, гурток 

"Джерельце" Комунального закладу освіти "Центр художньо-естетичної 

творчості учнівської молоді Новомосковського району Дніпропетровської 

області", за роботу "Зустріч" (77 балів)   

52. Андрощук Валерія Павлівна,  2008 року народження, Народний художній 

колектив-студія декоративно-прикладного мистецтва "Сходинки" 

Позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний 

центр" Черкаської міської ради Черкаської області, за роботу "Зима-

чарівниця" (75 балів)    

53. Андрєєва Ксенія Сергіївна, 2008 року народження, гурток "Майстерня 

Саморобника" Сватівського районного молодіжного центру 

"Слобожанська духовна криниця ім. М.Щепенка" Луганської області, за 

роботу «Сувенір-оберіг "Кольори України"» (76 балів) 

54. Сідько Наталія, 11 років, гурток  "Сувенір" Позашкільного навчального 

закладу "Центр дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської 

міської ради" Полтавської області, за роботу "Новорічна зірка" (79 балів)   

55. Говорун Надія,  2011 року народження, учениця 1 класу Опорного закладу 

"Чорнухинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Г.С.Сковороди" 

Чорнухинської районної ради  Полтавської області, за роботу Лялька 

"Берегиня роду" (74 бали)    

56. Олійник Софія Миколаївна, 2009 року народження, гурток "Хобі-Бум" 

Комплексу позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом м.Рубіжне  

Луганської області, за роботу «Браслет "Назва країни"» (77 балів)    

57. Корольова Поліна Анатоліївна, 2009 року народження, гурток "Хобі-Бум" 

Комплексу позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом м.Рубіжне  

Луганської області, за роботу "Золото України" (76 балів)    



58. Петров Захар Олександрович, 2009 року народження, учень 3 класу 

Рубіжанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Рубіжанської 

міської ради  Луганської області, за роботу "Новорічна кулька" (73 бали)   

59. Крисак Поліна, 2007 року народження, гурток "Природа і фантазія" 

Комунального закладу "Центр дитячої та юнацької творчості 

Світловодської районної  ради" Кіровоградської області, за роботу 

"Колодязь добра" (74 бали)    

60. Пихтіна Надія Станіславівна,  2010 року народження, гурток "Золота 

Бісеринка" Устинівського районного будинку дитячої та юнацької 

творчості Кіровоградської області, за роботу "Родина" (73 бали)    

61. Шайнюк Ярослава, учениця 3 класу Навчально-виховного комплексу 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 - ліцей" м.Ковеля,   Волинської 

області, за роботу "Сніговик" (73 бали)    

62. Мороз Артур , 10 років, гурток "Майстерня "Хенд-мейд" Локачинського 

районного Будинку школяра Волинської області, за роботу "Усміхнися, 

синку..." (72 балів)    

 



Додаток 4 до наказу НЕНЦ  

№ 33 від 27.03.2019 р.  

 

Список учасників I вікової категорії (діти 6-11 років) Всеукраїнської 

виставки-конкурсу «Український сувенір» для нагородження грамотою 

НЕНЦ в номінації «Подарунок воїну»: 

1. Литвинець Дарина Володимирівна, 2008 року народження, гурток 

"Стильна штучка" Ставищенського районного центру дитячої та юнацької 

творчості Ставищенської районної ради  Київської області, за роботу 

"Дай, Боже, миру Україні!" (70 балів)    

2. Ханганов Андрій,  2007  року народження, гурток "Людина і довкілля" 

Комунального закладу «Запорізький обласний Центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради 

Запорізької області, за роботу "Я люблю квітучу Україну" (57 балів)    

3. Лихацька Марина, 10 років, гурток "Бісероплетіння" Комунального 

закладу «Новопсковський будинок дитячої та юнацької творчості 

Новопсковської районної ради Луганської області» , за роботу "Сувенір" 

(65 балів)    

4. Комар Карина, 11 років,  учениця Малоберезнянської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів  Закарпатської області, за роботу "Хай квітне Україна 

у вінках" (91 бал)    

5. Абраменко Єлизавета, 11 років,  гурток  "Кераміка" Березівського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Одеської області, за 

роботу "Казкова хатина - дзвіночок" ( 65 балів)    

6. Пахолок Юлія, 9 років, гурток  "Намистинка" Сокальського Будинку 

дитячої та юнацької творчості Львівської області, за роботу «Сувенір» ( 

65 балів)    

7. Козачок Аліна, 10 років,  гурток "Фольклорний" Сокальського Будинку 

дитячої та юнацької творчості Львівської області, за роботу «Сувенір»  

(66 балів)    

8. Шамрик Вікторія, 9 років, гурток "Народні промисли" Сокальського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Львівської області, за роботу 

«Сувенір» ( 65 балів)    

9. Думас Соломія, 9 років, гурток "Виготовлення сувенірів" Будинку дитячої 

та юнацької творчості м.Белз Сокальського району Львівської області, за 

роботу «Сувенір» (63 бали)    

10. Вальнер Дарина, 8 років, гурток "Берегиня" Лопатинського Будинку 

дитячої та юнацької творчості Радехівського району Львівської області, за 

роботу «Сувенір» ( 67 балів)    

11. Коцан Мар'яна, 9 років, учениця  Опорного закладу - "Комарнівський 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" Городоцької районної 

ради    Львівської області, за роботу «Сувенір» (66 балів)    



12. Когут Соломія, 9 років,  учениця Опорного закладу - "Комарнівський 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" Городоцької районної 

ради  Львівської області, за роботу «Сувенір» (68 балів)    

13. Колектив вихованців гуртка "Чарівна майстерня" Будинку дитячої та 

юнацької творчості Котелевської районної ради Полтавської області, за 

роботу «Сувенір» ( 65 балів)    

14. Колектив вихованців гуртка "Вертеп" Староіржавецької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Оржицького району Полтавської області, за роботу 

"Листівки" (66 балів)    

 



Додаток 5 до наказу НЕНЦ  

№ 33 від 27 .03.2019 р.  

 

Список дітей I вікової категорії (6-11 років) Всеукраїнської виставки-

конкурсу «Український сувенір» для нагородження грамотою 

Національний еколого-натуралістичний центр за участь: 

1. Зелена Софія Володимирівна,  2007 року народження,  учениця 

Токмацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 ім. О.М. Кота 

Токмацької міської ради Запорізької області, за роботу "Коник" (50 балів)    

2. Яценюк Назарій, 10 років,  гурток "Гончари" Центру технічної творчості 

та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району м. Києва, 

за роботу "Козак і українка" (54 бали)    

3. Басанець Марія, 7 років,  "Зразкова майстерня художньої кераміки" 

Комунального закладу Сумський Палац дітей та юнацтва Сумської 

області, за роботу "Чудо-птах" (56 балів)    

4. Веретенникова Анастасія, 10 років, гурток "Соломоплетіння" 

Овідіопольського районного Будинку дитячої та юнацької творчості 

Одеської області, за роботу "Панно" (58 балів)    

5. Олексюк Анастасія, 8 років,  гурток "Початкове технічне моделювання" 

Івано-Франківського міського центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської області, за роботу "Десь у людей 

Когут піє..." (65 балів)    

6. Ящук Олександр, учень Тростянецького навчально-виховного комплексу 

Дубенського району  Рівненської області, за роботу "Підкова-оберіг" 

(50 балів)    

7. Колектив учнів 5-А класу закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№17 військово-цивільної адміністрації міста Торецьк  Донецької області, 

за роботу Ляльки-мотанки "День-ніч" та "Мудрість-молодість" (65 балів)    

8. Трохименко Марія, 2007 року народження, гурток "Природа та творчість" 

міської станції юних натуралістів Миколаївської міської ради 

Миколаївської області, за роботу "Український дідух" (65 балів)    

9. Слепоконь Вікторія, 2007 року народження, гурток "Природа та 

творчість" міської станції юних натуралістів Миколаївської міської ради 

Миколаївської області, за роботу "Український дідух" (65 балів)  

10. Чорна Анастасія Євгенівна, 2007 року народження, гурток 

"Бісероплетіння" Комунального навчального закладу "Дитячо-юнацький 

центр творчості" Шевченківської сільської ради Вітовського району 

Миколаївської області, за роботу "Пошуково-дослідницька робота з історії 

виготовлення Різдвяних Дідухів" (68 балів), грамота за пошуково-

дослідницьку роботу  

11. Ларічева Валерія Валеріївна, 9 років, гурток "Батерфляй" Комунального 

позашкільного навчального закладу "Центр дитячої та юнацької творчості 



"Ріднокрай" Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за 

роботу "Хатинка моєї бабусі" (60 балів)  

12. Вікторов Михайло, 6 років, гурток "Початкове технічне моделювання" 

Сумської районної станції юних техніків Сумської районної ради 

Сумської області, за роботу "Коник-качалка" (57 балів)    

13. Басанець Марія, 7 років, "Зразкова майстерня художньої кераміки" 

Комунального закладу Сумський Палац дітей та юнацтва Сумської 

області, за роботу "Чудо-птах" (56 балів)    

14. Пилипчук Олександра Вікторівна, 11 років, гурток "Аплікація соломкою"   

Будинку дітей та молоді Дубенської міської ради Рівненської області, за 

роботу "Дідух на покуті" (65 балів),  грамота за описовий матеріал  

15. Хорунжий Єгор, 2008 року народження, гурток "Флористика та 

фітодизайн" Сєвєродонецького міського Центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді Луганської області, за роботу "Дідух 

Слобожанщини" (55 балів)    

16. Колектив гуртка "Чарівна майстерня" Сєвєродонецького міського Центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Луганської області, 

за роботу "Солом'яний кінь-оберіг" (56 балів)    

17. Кириченко Катерина Сергіївна, 2009 року народження, учениця Опорного 

закладу "Торецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6" військово-

цивільної адміністрації міста Торецьк,   Донецької області, за роботу 

"Зимовий гість" (67 балів)    

18. Коваль Павло, учень  Ужгородської класичної гімназії   Закарпатської 

області, за роботу "Вертеп" (60 балів)    

19. Голубка Владислав, учень  Ужгородської класичної гімназії  Закарпатської 

області, за роботу "Вертеп" (60 балів)    

20. Ніконова Аліса Дмитрівна, 2007 року народження, учениця закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 військово-цивільної 

адміністрації міста Торецьк  Донецької області, за роботу Декоративна 

тарілка "Квіти України" (51 бал)    

21. Міщенко Анастасія, учениця 2 класу Іванопільської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів Костянтинівської районної ради  Донецької області, 

за роботу "Лялька-мотанка у вінку з маків" (67 балів)    

22. Луговська Ганна, учениця 2 класу Іванопільської спеціалізованої школи І-

ІІІ ступенів Костянтинівської районної ради  Донецької області, за роботу 

"Краса рідного краю" (68 балів)   

23. Самойленко Дмитро, 9 років, гурток "Вправні майстри" районного 

Будинку школяра Прилуцької районної ради Чернігівської області, за 

роботу "Підставка під телефон" (56 балів)    

24. Бовкун Владислав Григорович, 2007 року народження, учень   

Сарненської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №3   Рівненської 

області, за роботу "Качалочка для тіста" (54 бали)    



25. Колектив гуртка "Природа рідного краю"   Рокосівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Хустської районної державної адміністрації   

Закарпатської області, за роботу "Новорічний чобіток" (56 балів)    

26. Горбатенко Марія, гурток "Писанкарство" Комунального закладу "Центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді" Херсонської 

обласної ради Херсонської області, за роботу "Писанковий вернісаж" 

(68 балів)    

27. Павленко Аліна, гурток "Писанкарство" Комунального закладу "Центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді" Херсонської 

обласної ради Херсонської області, за роботу "Писанкова феєрія" 

(67 балів)    

28. Буханець Богдан Володимирович, 11 років, Народний художній колектив 

студія образотворчих мистецтв "Журавочка" Комунального позашкільного 

навчального закладу "Міський палац дитячої та юнацької творчості 

"Горицвіт" Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за 

роботу "Котик-бандурист" (52 бали)    

29. Печєніна Олександра Василівна, 11 років, Народний художній колектив 

студія образотворчих мистецтв "Журавочка" Комунального позашкільного 

навчального закладу "Міський палац дитячої та юнацької творчості 

"Горицвіт" Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за 

роботу "Сова" (свищик) (58 балів)   

30. Носкова Аліса Михайлівна, 8 років,  Народний художній колектив студія 

образотворчих мистецтв "Журавочка" Комунального позашкільного 

навчального закладу "Міський палац дитячої та юнацької творчості 

"Горицвіт" Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за 

роботу "Козлик" (55 балів)    

31. Ляшенко Олександра Володимирівна, 9 років, Народний художній 

колектив студія образотворчих мистецтв "Журавочка" Комунального 

позашкільного навчального закладу "Міський палац дитячої та юнацької 

творчості "Горицвіт" Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, за роботу "Собачка з бубоном" (свищик) (53 бали)  

32. Михеєнкова Ліна Євгенівна, 11 років, Народний художній колектив студія 

образотворчих мистецтв "Журавочка" Комунального позашкільного 

навчального закладу "Міський палац дитячої та юнацької творчості 

"Горицвіт" Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за 

роботу "Ведмедик з вуликом" (54 бали)  

33. Колектив вихованців гуртка  "Художня кераміка" Комунального закладу 

"Шполянський центр науково-технічної творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської 

області, за роботу "Курочка-свистунець з яйцем-калатушкою, коні-

свистунці і перепілочки-свистунці" ( 65 балів)  



34. Парфьонов Іван Олегович, 10 років, гурток "Лозоплетіння" Комунального 

закладу "Центр дитячої та юнацької творчості №4 Харківської міської 

ради" Харківської області, за роботу "Шкатулка для прикрас" (60 балів)    

35. Супрун Наталія Віталіївна, 2008 року народження, гурток "Сувенір" 

Побузького центру дитячої та юнацької творчості Голованівської районної 

ради Кіровоградської області, за роботу "Несе Галя воду..." (53 бали)  

36. Ситник Дар'я Олександрівна, 2011 року народження, гурток "Художнє 

ліплення" Сватівського районного молодіжного центру "Слобожанська 

духовна криниця ім. М.Щепенка" Луганської області, за роботу 

«Сувенірна дошка "Рідна природа"» (67 балів)     

37. Колектив вихованців гуртка "Креатив" Комунального опорного 

навчального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 

м.Рожище", Кіровоградської області, за роботу "Різдвяне мереживо" 

(60 балів)     

38. Власюк Богдан, 8 років, гурток "Умілі руки" Комунального закладу 

"Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12" Волинської області, за 

роботу « Новорічна іграшка» (53 бали)    

 



Додаток 6 до наказу НЕНЦ  

№ 33 від 27.03.2019 р.  

 

Список переможців Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український 

сувенір» для нагородження грамотою НЕНЦ за I місце переможців-

учасників IІ вікової категорії (підлітки 12-16 років): 

1. Мялук Дарина Володимирівна, 2005 року народження, народна студія 

декоративного розпису "Цвіт папороті" Сквирського районного центру 

дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу "Глек 

козацький" (100 балів) 

2. Данілова Марія Андріївна, 2005 року народження, гурток "Валяння 

вовни" Сквирського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Київської області, за роботу Панно "Макове поле" (100 балів)  

3. Білоус Олена Вадимівна, 2002 року народження,  Народна школа 

писанкарства "Дивосвіт" Васильківського міського Центру дитячої та 

юнацької творчості Київської області, за роботу "У височінь" (100 балів)    

4. Гуленко Софія, 15 років, гурток "Образотворче мистецтво" Школи 

народних ремесел Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України м. Києва, за роботу 

"Вазон з квітами" (97 балів)    

5. Кравченко Анастасія Максимівна,  2003 року народження,  Зразковий 

художній колектив студія “Рукоділля” Комунального позашкільного 

навчального закладу «Міський палац дитячої та юнацької творчості 

«Горицвіт» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за 

роботу Пташка "Квітка" (99 балів)    

6. Рауба Дарина Олегівна, 2004 року народження, гурток "Веселка" 

Комунального позашкільного навчального закладу «Міський палац 

дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу "Берегиня" (99 балів)    

7. Селицька Вероніка Романівна, 2003 року народження, гурток "Українські 

мотиви" Комунального позашкільного навчального закладу «Міський 

палац дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу "Подружки" (98 балів)    

8. Скорик Дмитро Юрієвич, 2002 року народження, гурток "Українські 

мотиви" Комунального позашкільного навчального закладу «Міський 

палац дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу "Подружки" (98 балів)    

9. Гуріна Анжеліка, 16 років, зразковий художній колектив гуртка "М'яка 

іграшка" Центру технічної творчості та професійної орієнтації шкільної 

молоді Дарницького району м. Києва, за роботу Лялька-подушка "Козак 

Микола" (98 балів)    



10. Писаренко Марина, 12 років, гурток "Гончари" Центру технічної 

творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району 

м.Києва, за роботу "Керамічні вази №2, №3" (96 балів)    

11. Сокевич Поліна, 12 років, зразковий художній колектив творче об’єднання 

"Берегиня" Центру технічної творчості та професійної орієнтації шкільної 

молоді Дарницького району м. Києва, за роботу "Український вінок-

оберіг" (99 балів)    

12. Влашин Марта, 14 років, гурток "Виготовлення сувенірів" Івано-

Франківського міського центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді Івано-Франківської області, за роботу "Ліс - це диво, ліс - це 

казка..." (94 бали) 

13. Токар Діана, 14 років, гурток "Виготовлення сувенірів" Івано-

Франківського міського центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді Івано-Франківської області, за роботу "Ліс - це диво, ліс - це 

казка..." (94 бали)    

14. Микулин Наталія, 14 років, гурток "Виготовлення сувенірів" Івано-

Франківського міського центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді Івано-Франківської області, за роботу "Ліс - це диво, ліс - це 

казка..." (94 бали)    

15. Сотнікова Катерина, 12 років,  Зразкове творче об'єднання "Флористичні 

барви" Комунального закладу Сумської обласної ради - обласний центр 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю Сумської області, 

за роботу "Прикраси-писанки" (98 балів)    

16. Дроздовський Євгеній, 12 років, гурток "Плетіння з рогозу" Комунального 

закладу Сумської обласної ради - Конотопська загальноосвітня санаторна 

школа-інтернат І-ІІ ступенів Сумської області, за роботу "Пастух" 

(100 балів)    

17. Гвоздецька Богдана, 15 років, гурток "Витинання" Роменського районного 

центру дитячої та юнацької творчості Сумської області, за роботу Лялька 

"Берегиня роду" (98 балів)    

18. Молчановська Єлизавета Миколаївна, 12 років, гурток "Шедевр" 

Комунального позашкільного навчального закладу "Центр дитячої та 

юнацької творчості "Ріднокрай" Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу "Лляна традиція" (комплект з двох 

хустинок) (96 балів)    

19. Вавренюк Ілона, 13 років, гурток "Кераміка" Лановецького міського 

комунального будинку дитячої та юнацької творчості Тернопільської 

області, за роботу "Набір традиційного українського посуду" (99 балів)    

20. Бабій Уляна, 14 років, гурток "Умілі руки"  Староягільницької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Чортківського району  

Тернопільської області, за роботу "Провісники Різдва" (99 балів)    



21. Ющенко Анна Валеріївна, 2004 року народження, гурток "Цікава 

соломка"  Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Бахмацької районної 

ради Чернігівської області, за роботу "Гуси-лебеді летять..." (94 бали)    

22. Іванчук Аліна, 13 років, гурток "Моделювання іграшок-сувенірів" 

Богородчанського районного будинку дитячої та юнацької творчості 

Богородчанської районної державної адміністрації Івано-Франківської 

області, за роботу "Домовичок" (96 балів)    

23. Кичанова Тетяна Валеріївна,  2005 року народження, Зразковий художній 

колектив "Кераміка" Комунального позашкільного навчального закладу 

"Станція юних техніків Тернівського району" Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Свищик "Свинка-Сніжинка"» 

(100 балів)    

24. Троценко Дарія Павлівна, 2002 року народження, Зразковий художній 

колектив "Кераміка" Комунального позашкільного навчального закладу 

"Станція юних техніків Тернівського району" Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Свищик "Ріг достатку"» (100 балів)    

25. Клюшева Анастасія Сергіївна, 2006 року народження, Зразковий 

художній колектив гуртка "Фантазії з бісеру" Комунального 

позашкільного навчального закладу "Центр дитячої та юнацької творчості 

"Мрія" Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу 

"Колекція головних уборів для дівчини" (100 балів)    

26. Брижак Віолетта Олександрівна, 2003 року народження, Зразковий 

художній колектив гуртка "Фантазії з бісеру" Комунального 

позашкільного навчального закладу "Центр дитячої та юнацької творчості 

"Мрія" Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Гердан "Український"» (99 балів)    

27. Задорожна Дарія, гурток "Петриківський розпис" Корюківського Центру 

дитячої та юнацької творчості Корюківської міської ради Чернігівської 

області, за роботу "Свинки в цибулинках" (96 балів)    

28. Тринчук Ангеліна, 15 років, учениця  Великолепетиської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Великолепетиської селищної 

ради Великолепетиського району  Херсонської області, за роботу "Лялька-

мотанка" (97 балів)    

29. Кройтор Марина, гурток  "Виготовлення сувенірів" Комунального закладу 

"Глибоцький районний будинок творчості дітей та юнацтва" Чернівецької 

області, за роботу "Камеї" (100 балів)    

30. Гарага Владислав, 13 років, гурток"Лозоплетіння» Сторожинецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Сторожинецької міської ради   

Чернівецької області, за роботу "Скринька" (99 балів)    

31. Дондиш Ольга, 12 років, гурток "Народна творчість" Кельменецького 

районного дитячо-юнацького центру  Чернівецької області, за роботу 

«Фіто-ялинка "На здоров'я"» (98 балів)    



32. Княгницька Юліяна, 14 років, гурток "Майстерня рукодільниць" 

Новоселицького будинку дитячої творчості Чернівецької області, за 

роботу "Коляд, коляд, колядниця..." (96 балів)    

33. Заплетнюк Діана, 15 років, гурток "Рукоділля" Києво-Святошинського 

районного центру творчості молоді "Оберіг Київської області, за роботу 

"Дукачі" (99 балів)    

34. Лозовенко Катерина, 14 років,  гурток "Фабрика декору" Києво-

Святошинського районного центру творчості молоді "Оберіг» Київської 

області, за роботу "Українська парочка" (99 балів)    

35. Силка Юлія Олексіївна, 2006 року народження, учасник Об'єднання 

"Родина"  Тарасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зіньківської 

районної ради Полтавської області, за роботу "Коровай до свята" 

(100 балів)    

36. Варжель Михайло, 15 років, гурток "Різьба по дереву" Комунального 

закладу "Гощанський районний центр дітей, юнацтва та молоді" 

Гощанської районної ради Рівненської області, за роботу «Іграшка 

"Пташенята"» (95 балів)    

37. Примак Максим Андрійович, 14 років, учень 7 класу  Навчально-

виховного комплексу №12 Рівненської міської ради   Рівненської області, 

за роботу Сувенір-підставка для квітів "Велосипед" (94 бали)    

38. Дацишина Анастасія, 2005 року народження, гурток флористики та 

живопису Костопільського будинку школярів та юнацтва Костопільської 

районної ради Рівненської області, за роботу "Чепурилась пані Завірюха" 

(94 бали)    

39. Литвиненко Марко Дмитрович,  2005 року народження,  Народний 

художній колектив студія образотворчих мистецтв "Журавочка" 

Комунального позашкільного навчального закладу "Міський палац 

дитячої та юнацької творчості "Горицвіт" Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу "Звір-свічник" (98 балів)    

40. Пушкарчук Ярослав Андрійович, 15 років,  Народний художній колектив 

студія образотворчих мистецтв "Журавочка" Комунального позашкільного 

навчального закладу "Міський палац дитячої та юнацької творчості 

"Горицвіт" Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за 

роботу "Лев" (99 балів)    

41. Верба Анна, 16 років, гурток "Чарівниця" Будинку дитячої та юнацької 

творчості Баштанської міської ради Миколаївської області, за роботу 

"Весняні тюльпани" (94 бали)    

42. Писларь Віолетта, 15 років, гурток "Художня обробка соломки і 

прикладний декор" Миколаївського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді Миколаївської області, за роботу "Україна" (99 

балів)    



43. Баранова Світлана, 14 років, гурток "Витинанка" Центру позашкільної 

роботи на базі Лиупарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Галицинівської сільської ради Вітовського району Миколаївської області, 

за роботу «Диптих "Писанки"» (99 балів)    

44. Васильєв Станіслав, 13 років, гурток  "Столяр" Центру позашкільної 

роботи на базі Лиманівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Галицинівської сільської ради Вітовського району Миколаївської області, 

за роботу «Яворівська іграшка-забавка "Пташка"» (99 балів)    

45. Щукіна Ванеса, 13 років,  "Любителі домашніх тварин" Миргородського 

міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Полтавської області, за роботу "Господиня" (96 балів)    

46. Урсов Валентин Андрійович, 2006 року народження, гурток "Столяри-

конструктори" Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості 

Звенигородської районної ради Черкаської області, за роботу «Іграшка 

"Свинопас"»(100 балів)    

47. Попович Уляна Сергіївна, 13 років,  Студія образотворчого мистецтва 

Красноградського районного Центру дитячої та юнацької творчості 

Красноградської державної адміністрації Харківської області, за роботу 

«Таріль "Закохані"» (98 балів)    

48. Калітуха Вікторія Юріївна,  2004 року народження, Зразковий художній 

колектив "Слобожаночка" Комунального закладу "Центр дитячої та 

юнацької творчості Ізюмської районної ради Харківської області" за 

роботу "Очіпок слобожанський" (98 балів)    

49. Кравцова Анна Андріївна,  2005 року народження, гурток "Валяна казка" 

Дергачівського Будинку дитячої та юнацької творчості Дергачівської 

районної ради Харківської області, за роботу «Сумка "Совеня"» (98 балів)    

50. Корженко Дар'я, 2003 року народження, гурток "Чарівна лоза" 

Козятинського центру дитячої та юнацької творчості Вінницької області, 

за роботу "Ваза для фруктів" (100 балів)    

51. Гончарук Ольга, 13 років, гуртоок "Декоративний розпис" Ладижинського 

міжшкільного навчально-виробничого центру по розвитку художніх 

промислів та народних ремесел "Спадщина" Вінницької області, за роботу 

"Чарівна скринька" (100 балів)    

52. Борсук Дмитро, 15 років, гурток "Різьблення по дереву" Ладижинського 

міжшкільного навчально-виробничого центру по розвитку художніх 

промислів та народних ремесел "Спадщина" Вінницької області, за роботу 

"Чарівна скринька" (100 балів)    

53. Мудрак Данило, 16 років, гурток "Художня кераміка" Ладижинського 

міжшкільного навчально-виробничого центру по розвитку художніх 

промислів та народних ремесел "Спадщина" Вінницької області, за роботу 

«Декоративна скарбничка "Козак"» (100 балів)    



54. Бикова Марія, 13 років,  "Художня кераміка" Ладижинського 

міжшкільного навчально-виробничого центру по розвитку художніх 

промислів та народних ремесел "Спадщина" Вінницької області, за роботу 

«Декоративна скринька "Горобина"» (100 балів)    

55. Притолюк Богдан, 13 років, гурток "Художня обробка деревини" Дитячо-

юнацького Центру Липовецького району Вінницької області, за роботу 

"Свічник" (100 балів)    

56. Чернов Віталій Леонідович, 2006 року народження, учень  Дудчинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тавричанської сільської ради 

Каховського району  Херсонської області, за роботу "Нерозлучники" 

(93 балів)    

57. Белоіванєнко Денис Олександрович, 2004 року народження, гурток 

"Художня обробка деревини" Комплексу позашкільної роботи з дітьми та 

юнацтвом м.Рубіжне Луганської області, за роботу "Фоторамка" (98 балів)    

58. Стоян Катерина Володимирівна,  2004 року народження, гурток "Ми - 

українці!" Добровеличківського центру дитячої та юнацької творчості  

Кіровоградської області, за роботу «Лялька "Веселинка"» (97 балів)    

59. Вовк Ярослав, 2003 року народження, гурток "Аплікація соломкою" 

Комунального закладу "Новопразький будинок дитячої та юнацької 

творчості" Олександрійської районної ради Кіровоградської області, за 

роботу "Які величні павичі" (100 балів)    

60. Черевко Яна, 12 років,  гурток "Мистецтво нашого народу"   закладу 

загальної середньої освіти "Березичівський ліцей" Любешівського району 

Волинської області, за роботу «Рукавичка "Веселі поросята"» (94 балів)    

61. Сагаль Софія, 12 років, гурток "Глиняна скарбничка" Комунального 

закладу "Луцький навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів №24 - технологічний ліцей" Волинської області, за роботу 

"Колядники" (96 балів)    

62. Катеринюк Вероніка, 12 років,  гурток "Глиняна скарбничка" 

Комунального закладу "Луцький навчально-виховний комплекс 

"Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №24 - технологічний ліцей" 

Волинської області, за роботу "Колядники" (96 балів)    

63. Плачинта Анна, 16 років, гурток "Крій та шиття" Маневицького 

районного Центру творчості дітей та юнацтва Волинської області, за 

роботу "Новорічна гостя" (98 балів)    

 



Додаток 7 до наказу НЕНЦ  

№ 33 від 27 .03.2019 р.  

 

Список призерів Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український 

сувенір» для нагородження грамотою НЕНЦ за ІI місце призерів-учасників 

IІ вікової категорії (підлітки 12-16 років): 

1. Кібиш Юлія Михайлівна, 2006 року народження, гурток "Чарівний 

олівець"  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №3 м.Сарни Рівненської 

області, за роботу "Сито-ситечко, розваж мої діточки" (84 бали)   

2. Спиця Карина,  2005 року народження, гурток "Віночок" Комунального 

закладу "Броварський районний центр творчості молоді" Київської 

області, за роботу «Берегиня "Райська пташка"» (82 бали)   

3. Копаліна Ангеліна, 2006 року народження, гурток "Віночок" 

Комунального закладу "Броварський районний центр творчості молоді" 

Київської області, за роботу « Берегиня "Райська пташка"» (82 бали)   

4. Дабіжа Олександра Юріївна,  2006 року народження,  гурток 

"Паперопластика" Комунального закладу Фастівської міської ради 

"Фастівський центр позашкільної роботи" Київської області, за роботу 

"Каченя" (88 балів)   

5. Подолян Вікторія Михайлівна, 12 років, гурток "Золоте руно" 

Васильківської міської станції юних техніків Київської області, за роботу  

«Лялька "Наталка Полтавка"» (84 балів)  

6. Таран Анастасія, 14 років,  зразковий художній колектив гуртка "М'яка 

іграшка" Центру технічної творчості та професійної орієнтації шкільної 

молоді Дарницького району м. Києва, за роботу «Шарнірна лялька 

"Настя"» (87 балів)  

7. Черниш Катерина, 13 років, гурток "Гончари" Центру технічної творчості 

та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району м. Києва, 

за роботу "Керамічна вазочка №1" (86 балів)   

8. Боднарук Софія Василівна, 13 років, гурток "Квілінг" Надвірнянського 

районного центру дитячої творчості та національно-патріотичного 

виховання молоді Івано-Франківської області, за роботу "Зима прийшла і 

свята принесла" (87 балів)    

9. Луцюк Ольга Ігорівна, 16 років, гурток "Народна творчість" 

Надвірнянського районного центру дитячої творчості та національно-

патріотичного виховання молоді Івано-Франківської області, за роботу 

"Танцюють діти" (86 балів)   

10. Сидоренко Євгенія, 12 років,  гурток "Виготовлення сувенірів" Івано-

Франківського міського центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді Івано-Франківської області, за роботу "Яскраві квіти української 

землі" (83 бали)    



11. Єднак Юлія, 13 років, гурток "Виготовлення сувенірів" Івано-

Франківського міського центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді Івано-Франківської області, за роботу "Яскраві квіти української 

землі" (83 балів)  

12. Солона Роман, 15 років, гурток "Художня обробка деревини" Сумської 

районної станції юних техніків Сумської районної ради Сумської області, 

за роботу "Забавка для немовлят" (87 балів)    

13. Попель Наталія, 12 років, гурток "Домовичок" Комунального закладу 

Сумської обласної ради - Конотопська загальноосвітня санаторна школа-

інтернат І-ІІ ступенів Сумської області, за роботу "Різдвяні зірочки" (87 

балів)  

14. Шуляк Анастасія Олександрівна, 12 років, гурток  "Екотворчість" 

Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді  Хмельницької області, за роботу "Як купила порося" 

(88 балів)    

15. Кругляк Катерина Михайлівна, 2002 року народження, гурток "Мистецтво 

нашого народу" Васильківської міської Станції юних натуралістів 

Київської області, за роботу "Ходить Гарбуз по городу..." (83 бали)    

16. Смачило Ірина, 16 років, гурток "Декоративний розпис" Позашкільного 

комунального навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Бережанської міської ради Тернопільської області, за роботу "Різдвяний 

хор" (87 балів)    

17. Жага Юлія, 13 років, гурток  "Декоративний розпис" Позашкільного 

комунального навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Бережанської міської ради Тернопільської області, за роботу "Різдвяний 

хор" (87 балів)    

18. Федінчук Марія, 15 років, учениця загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

с.Красне Гусятинського району  Тернопільської області, за роботу "Від 

зірки із неба все золотом сяє І Ангел новину усім сповіщає: "Син Божий 

родився у бідній яскині - Вітаймо Спасителя нашого нині!" (88 балів) 

19. Чопик Анатасія Дмитрівна, 2004 року народження, гурток "Декоративно-

ужиткове мистецтво" Надвірнянського районного центру дитячої 

творчості та національно-патріотичного виховання молоді м.Надвірна 

Івано-Франківської області, за роботу "Квітуча Україна" (86 балів) 

20. Семенів Ірина, 14 років, гурток "Народна творчість" Богородчанського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості Богородчанської 

районної державної адміністрації Івано-Франківської області, за роботу 

"Україночка" (88 балів)    

21. Гримут Олена, 13 років, гурток "Крій та шиття"  Міжгірської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Міжгірської районної ради 

Закарпатської області, за роботу "Лялька-мотанка" (83 бали)  



22. Бондар Діана Сергіївна, 16 років, учениця 11 класу закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №20 військово-цивільної адміністрації 

міста Торецьк Донецької області, за роботу "Дошка декоративна" 

(різьблення по дереву) (86 балів)    

23. Рак Домініка, 13 років, учениця  Вонігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Вонігівської сільської ради Тячівського району   Закарпатської 

області, за роботу "Чобітки для Миколая" (83 бали)   

24. Морозова Марія Сергіївна, 2004 року народження, гурток "Веселка 

творчості" Комунального закладу "Волноваський районний будинок 

дитячої та юнацької творчості" Донецької області, за роботу "Диво між 

зірок" (83 бали)  

25. Примак Катерина Вікторівна, 15 років, гурток "Чарівники" Комунального 

закладу "Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості" 

Донецької області, за роботу "Лялька-мотанка на щастя та добробут" 

(84 бали)    

26. Дмитрашко Олена, 12 років, гурток "Соломоплетіння" Овідіопольського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Одеської області, за 

роботу "Птах" (87 балів)    

27. Вакаренко Юліана, 12 років, гурток "Соломоплетіння" Овідіопольського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Одеської області, за 

роботу "Баран" (88 балів)    

28. Мішкова Оксана Сергіївна,  2004 року народження, учениця Сарненської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №3  Рівненської області, за роботу 

"Ігольниця" (84 бали)    

29. Конько Діана Миколаївна,  2005 року народження, учениця Сарненської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №3  Рівненської області, за роботу 

«Підсвічник "Подушечка"» (83 бали)   

30. Григорів Валерія, 13 років,  творча майстерня "Дивосвіт" Чернівецького 

міського палацу дітей та юнацтва Чернівецької області, за роботу "Вертеп" 

(87 балів)    

31. Оліярник Тетяна, 12 років, гурток "Народні ремесла України" 

Яворівського районного Центру дитячої та юнацької творчості Львівської 

області, за роботу "Яворівські льодяники" (85 балів)    

32. Шевчук Ірина, 15 років,  Зразкова студія образотворчого мистецтва 

"Звичайне диво" Києво-Святошинського районного центру творчості 

молоді "Оберіг" Київської області, за роботу "Півні у квітах" (87 балів)    

33. Кульнєва Софія Русланівна, 15 років,  Народний художній колектив студія 

образотворчих мистецтв "Журавочка" Комунального позашкільного 

навчального закладу "Міський палац дитячої та юнацької творчості 

"Горицвіт" Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу 

"Чудо-звір" (87 балів)    



34. Риженко Альона Дмитрівна, 2005 року народження, гурток "Умілі руки" 

Комунального закладу освіти "Центр художньо-естетичної творчості 

учнівської молоді Новомосковського району Дніпропетровської області"  

за роботу "Українські сувеніри" (86 балів)    

35. Заріцька Катерина Мар'янівна, 2002 року народження, Народний художній 

колектив-студія декоративно-прикладного мистецтва "Сходинки" 

Позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний 

центр" Черкаської мілької ради Черкаської області, за роботу "Різдвяна 

коза" (86 балів)    

36. Садикова Діана Дмитрівна,  2005 року народження, гурток "Народні 

ремесла України" Сватівського районного молодіжного центру 

"Слобожанська духовна криниця ім. М.Щепенка" Луганської області, за 

роботу Іграшка "Сова" (84 бали)    

37. Ковальчук Ірина Сергіївна,  2002 року народження, гурток "Народна 

творчість" Комунального закладу "Центр позашкільної освіти Білозерської 

районної ради Херсонської області" за роботу "Декоративний глечик" (83 

бали)    

38. Кривошей Вікторія Євгеніївна,  2003 року народження, гурток 

декоративно-ужиткового мистецтва "Берегиня" Комунального закладу 

"Центр позашкільної освіти Білозерської районної ради Херсонської 

області"  за роботу Лялька сувенір "Коза-дереза" (84 бали)    

39. Ковтун Анастасія Ігорівна,  2005 року народження, Студія "Народні 

ремесла" Уманського краєзнавчого музею Черкаської області, за роботу 

Барильце "Коти-муркоти" (87 балів)    

40. Супрун Аліна Олександрівна, 2004 року народження, гурток"Лялька-

мотанка" Уманського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Черкаської області, за роботу "Любов матері всесильна" (87 балів)    

41. Гальченко Данило, 2005 року народження, гурток "Техносвіт" Центру 

дитячої та юнацької творчості Смілянської районної ради Черкаської 

області, за роботу "Яворівська іграшка" (88 балів)    

42. Поповкін Віктор Вікторович,  2006 року народження, гурток "Художнє 

випилювання" Центру дитячої та юнацької творчості "ЗОРІТ" 

Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області, за роботу 

"Королівська карета для Герди" (87 балів)   

43. Кісілішіна Анастасія Юріївна, 2007 року народження, гурток 

«Образотворче мистецтво» Школи народних ремесел Національного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і 

науки України м. Києва, за роботу «Подих весни» (88 балів) 

  



Додаток 8 до наказу НЕНЦ  

№ 33 від 27.03.2019 р.  

 

Список призерів Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український 

сувенір» для  нагородження грамотою НЕНЦ за ІІI місце (учасники 

IІ вікової категорії — підлітки 12-16 років): 

1. Диптан Олександра Сергіївна, 2006 року народження, Зразкова творча 

майстерня "Світ сувенірів" Васильківського міського Центру дитячої та 

юнацької творчості Київської області, за роботу "Берегиня" (78 балів)    

2. Байбарза Маргарита Віталіївна, 2006 року народження, Зразкова творча 

майстерня "Світ сувенірів" Васильківського міського Центру дитячої та 

юнацької творчості Київської області, за роботу "Берегиня" (78 балів)    

3. Помаз Владислава, 12 років, гурток "Квілінг" Сквирського районного 

центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу "Веселі 

півники" (76 балів)    

4. Тихонський Юрій Юрійович, 15 років, гурток  "Петриківський розпис" 

Опорного навчального закладу Нововасилівський навчально-виховний 

комплекс "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів - позашкільний навчальний 

заклад "Гармонія" Приазовської районної ради Запорізької області, за 

роботу «Набір "Господарочка"» (78 балів)    

5. Воробко Аліна, учениця загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №33 

Запорізької міської ради  Запорізької області, за роботу "Барви моєї 

Батьківщини" (76 балів)   

6. Тураєва Аліна, 12 років, гурток "Образотворче мистецтво" Школи 

народних ремесел Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України м. Києва, за роботу 

"Мальовнича природа" (75 балів)  

7. Рябуха Марія, 12 років,  зразковий художній колектив творче об’єднання 

"Світ іграшки" Центру технічної творчості та професійної орієнтації 

шкільної молоді Дарницького району м. Києва, за роботу "Коза-дереза" 

(72 бали)  

8. Сухаревська Наталія Іванівна, 2004 року народження, гурток 

«Саморобка»  Комунального опорного закладу "Теплівський навчально-

виховний комплекс Станично-Луганського району Луганської області",  за 

роботу "Лялька оберіг" (78 балів)    

9. Королик Роман Михайлович, 12 років, гурток "Фітодизайн" Івано-

Франківської міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської 

області, за роботу "Українська сім'я" (75 балів)   

10. Базан Юлія Вікторівна,  2006 року народження, гурток "З народних 

джерел"   Славутської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 

Хмельницької області, за роботу "Птах щастя" (77 балів)    



11. Гошовська Наталія Романівна, 2006 року народження, гурток "Кераміка" 

Івано-Франківського міського центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської області, за роботу «Декоративна 

картина "Різдвяний вертеп"» (77 балів)    

12. Хрєнова Марія, 15 років, гурток "Чарівна майстерня" Лиманського 

міського Центру позашкільної роботи Донецької області, за роботу 

«Лялька із фоамірану "Україночка"» (77 балів)    

13. Савкін Владислав, 16 років, гурток "Народні ремесла українців"   

Шандриголівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лиманської 

міської ради  Донецької області, за роботу «Іграшка "Жив-був пес"» 

(75 балів)   

14. Лінніченко Влада, 13 років,  "Гурток художнього ткацтва-лялькарства" 

Комунального закладу Сумський палац дітей та юнацтва Сумської 

області, за роботу «Лялька "Мати"» (78 балів)    

15. Кузнєцова Ксенія, 15 років, гурток "Флористика" Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» Харківської 

області, за роботу "Книга" (73 бали)    

16. Захарець Віра Олександрівна, 12 років, гурток "Писанкарство" 

Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді  Хмельницької області, за роботу "Домовик" (73 бали)   

17. Туряниця Карина, 14 років, учениця  Неліпинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Свалявського району  Закарпатської області, за 

роботу "Мишенята" (75 балів)  

18. Мотря Сніжана, 12 років, гурток  "Українська народна вишивка" 

Тячівського районного еколого-натуралістичного Центру учнівської 

молоді Закарпатської області, за роботу "Вітальна листівка" (72 бали)    

19. Ананченко Вікторія, учениця 6 класу Корюківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Корюківської міської ради Чернігівської області, за 

роботу "Український гла Мур" (73 бали)    

20. Каіка Анастасія Максимівна, 12 років, гурток "Веселка" Комунального 

закладу "Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості" 

Донецької області, за роботу "Золоті квіти - квіти відданості і добра" 

(74 бали)    

21. Андрущак Наталія, 14 років, учениця Бузовицького навчально-виховного 

комплексу "загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний 

заклад" Кельменецького району  Чернівецької області, за роботу 

"Різдвяний олень" (76 балів)    

22. Колле-Васкевич Михайло Олександрович, 12 років,  студія "Кракелюр" 

Києво-Святошинського районного центру творчості молоді "Оберіг" 

Київської області, за роботу « Ваза "Друзі з дитинства"» (76 балів)    



23. Галан Римма Юріївна,  2002 року народження, Зразкова арт-студія 

"Місячне сяйво" Центру позашкільної роботи м.Краматорськ Донецької 

області, за роботу "Іграшковий коник" (73 бали)    

24. Семенченко Дар'я Максимівна,  2006 року народження, Зразкова арт-

студія "Місячне сяйво" Центру позашкільної роботи м.Краматорськ 

Донецької області, за роботу "Петриківський коник" (73 бали)    

25. Кравчук Тарас, 13 років, учень 7 класу Тростянецького навчально-

виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний 

навчальний заклад" Дубенської районної ради  Рівненської області, за 

роботу "Коники для братика" (78 балів)    

26. Кубай Роман Федорович, 14 років, гурток "Умілі руки"    Володимирецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Володимирецької районної 

ради  Рівненської області, за роботу "Тріскачка" (музичний інструмент) 

(73 бали)    

27. Костенюк Марина Сергіївна,  2004 року народження, Зразковий художній 

колектив "Вернісаж" Позашкільного навчального закладу 

"Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради 

Черкаської області, за роботу "Різдвяна ніч" (73 бали)    

28. Ковальова Богдана Володимирівна,  2006 року народження, гурток 

"Народна творчість" Сватівського районного молодіжного центру 

"Слобожанська духовна криниця ім. М.Щепенка" Луганської області, за 

роботу «Віночок "Сонячне проміння"» (76 балів)    

29. Назаренко Катерина, 14 років, гурток "Флористика" Миколаївської міської 

станції юннатів Миколаївської області, за роботу «Кухонний органайзер 

"Господарочка"» (76 балів)    

30. Шведова Анастасія Євгенівна, 2004 року народження, гурток  "Умілі 

руки" Новомиколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Вітовського району Миколаївської області, за роботу «Лялька "Матусина 

помічниця"» (78 балів)     

31. Обідіна Валерія Олександрівна, 15 років,  Зразковий художній колектив 

гурток народних ремесел "Колорит" Миколаївського районного Будинку 

творчості учнів на базі Кривобалківського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Миколаївської районої ради  Миколаївської області, 

за роботу "Сорока-Ворона" (77 балів)    

32. Ізосімова Єлизавета, 12 років, гурток "В'язаний дивосвіт" Позашкільного 

навчального закладу "Центр дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міської ради" Полтавської області, за роботу "Нехай 

під крилами своїми твій Ангел береже тебе" (77 балів)    

33. Ількевич Катерина Олександрівна, 2005 року народження, гурток "Умілі 

руки" Глобинського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Полтавської області, за роботу "Дерево життя" (78 балів)    



34. Шепель Діана Валеріївна, 2006 року народження, гурток "Мистецтво 

нашого народу" Комунального закладу "Центр позашкільної освіти 

Білозерської районної ради Херсонської області"  за роботу «Декоративна 

таріль "Мальовнича Україна"» (78 балів)    

35. Логвіненко Сніжана Сергіївна,  2006 року народження, Зразковий 

художній колектив системи Міністерства освіти і науки України 

"Сувенірний" Комунального закладу "Центр позашкільної освіти 

Білозерської районної ради Херсонської області" за роботу «Композиція-

сувенір "Ніч перед Різдвом"» (75 балів)    

36. Коношко Поліна Володимирівна,  2005 року народження, гурток 

"Декоративно-прикладне мистецтво" Комунального закладу 

«Люботинська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів "Дивосвіт"» 

Харківської обласної ради Харківської області, за роботу "Декоративне 

сито" (78 балів)    

37. Загребельна Галина Олександрівна, 2002 року народження, Зразкове 

об'єднання юних художників "Колорит" Нововодолазького будинку 

дитячої та юнацької творчості Нововодолазької селищної ради 

Харківської області, за роботу "Українські мотиви" (77 балів)    

38. Браславська Олександра Євгенівна, 2003 року народження, учениця  

Рубіжанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Рубіжанської 

міської ради  Луганської області, за роботу "Північна берегиня" (78 балів)    

39. Рзаєва Вікторія Вікторівна, 2003 року народження, гурток 

"Бісероплетіння" Комплексу позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом 

м.Рубіжне Луганської області, за роботу "Українська дівчина" (75 балів)    

40. Артисюк Тетяна, 13 років, учениця загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

с.Овадне Володимир-Волинського району  Волинської області, за роботу 

"Очі - як вуглини..." (74 бали)    

41. Мартинець Юлія, 15 років, гурток "Прикладні мистецтва"   Римачівського 

навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

дитячий навчальний заклад" Любомльського району  Волинської області, 

за роботу "Сніговик-поштар" (75 балів)    

 



Додаток 9 до наказу НЕНЦ  

№ 33 від 27.03.2019 р.  

 

Список учасників ІI вікової категорії (підлітки 12-16 років) 

Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір» для  

нагородження грамотою НЕНЦ в номінації «Подарунок воїну»: 

1. Мішкова Оксана Сергіївна,  2004 року народження, гурток "Чарівний 

олівець" ЗОШ І-ІІ ступенів №3 м.Сарни Рівненської області, за роботу 

"Квіти України" (66 балів)    

2. Анікіна Єлизавета Андріївна,  2005 року народження, гурток "Чарівний 

олівець" ЗОШ І-ІІ ступенів №3 м.Сарни Рівненської області, за роботу 

«Фантазія з талаша» (68 балів)    

3. Денисьонок Дар'я, 12 років, гурток "Умілі руки" Старопетрівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Осипенківської сільської ради 

Бердянського району Запорізької області, за роботу "Українське диво" 

(57 балів)    

4. Колектив учнів Кременчуцького навчально-виховного комплексу 

"Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей" №30 імені Н.М. Шевченко 

Кременчуцької міської ради  Полтавської області, за роботу "Різдвяні 

зірки" (65 балів)    

5. Масько Ірина, 2006 року народження, учениця Новотроїцької 

загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів Бердянської районної ради  

Запорізької області, за роботу "Квітка Миру і Єдності України" (53 бали) 

6. Товтин Ірина, 12 років,  гурток "Екологічне краєзнавство" Хустського 

районного еколого-туристичного центру учнівської молоді Закарпатської 

області, за роботу "Рушник" (65 балів)    

7. Сенчук Андрій Сергійович, 12 років, гурток "Квітникарі-

аранжувальники" Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції 

Івано-Франківської області, за роботу "Український смаколик" (70 балів)    

8. Габорак Віталій Васильович, 14 років, гурток "GLOBE: спостерігаючи 

вивчаємо" Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції Івано-

Франківської області, за роботу "Небесні Колядники" (70 балів)    

9. Королик Роман Михайлович, 12 років,  "Фітодизайн" Івано-Франківської 

міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської області, за роботу 

"Ангел миру" (70 балів)    

10. Слезінська Діана Василівна, 13 років,  гурток "Квілінг" Надвірнянського 

районного центру дитячої творчості та національно-патріотичного 

виховання молоді Івано-Франківської області, за роботу "Ляльки-

мотанки" (70 балів)    

11. Колектив гуртка "Конструювання та моделювання одягу" Комунального 

закладу «Новопсковський будинок дитячої та юнацької творчості 



Новопсковської районної ради Луганської області», за роботу "Сувенір" 

(65 балів)    

12. Кравцова Еліна, 14 років, Зразковий художній колектив гуртка 

"Флористика" Комунального закладу «Новопсковський будинок дитячої 

та юнацької творчості Новопсковської районної ради Луганської області», 

за роботу «Сувенір»  (70 балів)    

13. Чебан Євгенія Олександрівна, 2006 року народження, гурток "Юні 

овочівники" Кам'янець-Подільського позашкільного навчально-виховного 

об'єднання Хмельницької області, за роботу "Квітуча Україна" (66 балів)    

14. Семенів Ірина, 14 років, гурток "Народна творчість" Богородчанського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості Богородчанської 

районної державної адміністрації Івано-Франківської області, за роботу 

"Символи України" (68 балів)    

15. Лазорик Анна, 14 років, гурток "Моделювання іграшок-сувенірів" 

Березівського районного центру дитячої та юнацької творчості Одеської 

області, за роботу "Степанида" (67 балів)    

16. Півтораніс Анна, 13 років, гурток "Флористика" Судововишнянського 

міського Будинку дитячої та юнацької творчості Судововишнянської 

міської об'єднаної територіальної громади Львівської області, за роботу 

«Сувенір»  ( 63 бали)    

17. Доскач Вікторія, 13 років, гурток "Фітодизайн" Новороздільського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Львівської області, за роботу 

«Сувенір»  ( 65 балів)    

 



Додаток 10 до наказу НЕНЦ  

№ 33 від 27.03.2019 р.  

 

Список дітей ІI вікової категорії (12-16 років) Всеукраїнської 

виставки-конкурсу «Український сувенір» для нагородження  грамотою 

НЕНЦ за участь: 

1. Рябуха Марія, 12 років, гурток "Вишивка стрічками" Центру технічної 

творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району 

м. Києва, за роботу "Дівчина-калина" (52 бали)   

2. Ющенко Катерина Вікторівна, 12 років, гурток "Сувенірна мозаїка" 

Глухівського міського центру позашкільної освіти Глухівської міської 

ради Сумської області, за роботу "Господарочка" (56 балів)   

3. Кондрашевська Богдана, 14 років,  Зразковий художній колектив творче 

об’єднання «Світ іграшки» Центру технічної творчості та професійної 

орієнтації шкільної молоді Дарницького району м. Києва, за роботу 

"Шинкарка" (56 балів)    

4. Зуєва Анастасія, 12 років, гурток  "Цікава математика" Центру технічної 

творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району 

м. Києва, за роботу « Панно. Аплікація з соломи» (53 бали)    

5. Колектив учнів 11 класу закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№17 військово-цивільної адміністрації міста Торецьк   Донецької області, 

за роботу Лялька-мотанка "Берегиня" (65 балів)    

6. Сініцина Владислава, 16 років, гурток "Народна творчість" Комунального 

позашкільного навчального закладу "Охтирський міський центр 

позашкільної освіти - Мала академія наук учнівської молоді" Сумської 

області, за роботу "На зеленому лузі" (67 балів)    

7. Колектив учнів 8-Г класу закладу загальної середньої освіти 

«Вознесенська гімназія №1 Вознеснської міської ради» Миколаївської 

області, за роботу "Різдвяний Дідух" ( 60 балів)    

8. Донцова Дар'я, 12 років, Арт-студія "Салон паперової моди" 

Комунального закладу «Новопсковський будинок дитячої та юнацької 

творчості Новопсковської районної ради Луганської області» за роботу 

"Чорнобривці моєї бабусі" (60 балів)    

9. Богатчук Анатолій Ігорович, 2006 року народження, гурток  

"Декоративно-ужиткове мистецтво" Надвірнянського районного центру 

дитячої творчості та національно-патріотичного виховання молоді 

м.Надвірна Івано-Франківської області, за роботу "Бузьку, бузьку, принеси 

Маруську!" (60 балів)    

10. Терешкова Вероніка Валентинівна, 2004 року народження, Зразковий 

художній колектив гуртка "Фантазії з бісеру" Комунального 

позашкільного навчального закладу "Центр дитячої та юнацької творчості 



"Мрія" Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу 

"Новорічні кульки" (56 балів)    

11. Влас Денис Андрійович, 12 років, учень 7 класу закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №20 військово-цивільної адміністрації 

міста Торецьк    Донецької області, за роботу "Цуценя" (66 балів)    

12. Грукач Анастасія, 13 років, гурток "Творча майстерня" Чернігівського 

ліцею №22 Чернігівської області, за роботу "Український сувенір" (53 

бали)    

13. Шкурко Яна, 13 років, гурток "Творча майстерня"Чернігівського ліцею 

№22 Чернігівської області, за роботу "Український сувенір" (53 бали)   

14. Михалюк Валерія Валеріївна, 2005 року народження, гурток "Художник-

оформлювач" Олександрівського районного центру дитячої та юнацької 

творчості Кіровоградської області, за роботу "Мудра сова" (56 балів)    

15. Гордійчук Ірина В'ячеславівна, 2005 року народження, гурток 

"Декоративний розпис" Голованівського районного Будинку дитячої та 

юнацької творчості Кіровоградської області, за роботу "Будиночок для 

Джина" (57 балів)  

16. Киричук Єлизавета, учениця 7 класу  Навчально - виховного комплексу 

"Загальноосвітня школа І ступеня - гімназія"     м. Подільська  Одеської 

області, за роботу "Українська цукерочка" (60 балів)    

17. Манжула Інна Олександрівна, 2004 року народження, гурток "Хобі-Бум" 

Комплексу позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом м.Рубіжне  

Луганської області, за роботу "Природа нашої країни" (60 балів)    

 



Додаток 11 до наказу НЕНЦ  

№ 33 від 27.03.2019 р.  

 

Список переможців Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український 

сувенір» для нагородження грамотою НЕНЦ за I місце (учасники 

IІІ вікової категорії — молодь від 17 років, дорослі): 

1. Хаблюк Валерія Сергіївна, 2001 року народження, народний колектив 

гуртка "Різьблення по дереву" Сквирського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Київської області, за роботу «Ваза "Феєрія 

квітів"»(100 балів)  

2. Глоба Ольга Михайлівна, 1960  року народження, учасник Об'єднання 

"Родина" Тарасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зіньківської 

районної ради  Полтавської області, за роботу "Коровай до свята" 

(100 балів)    

3. Симоненко Ілона Віталіївна, 2001 року народження, учасник Об'єднання 

"Родина"  Тарасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зіньківської 

районної ради  Полтавської області, за роботу "Коровай до свята" 

(100 балів)    

4. Чекердес Світлана Миколаївна,1969 року народження, вчитель 

початкових класів, керівник об'єднання "Родина"   Тарасівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради  

Полтавської області, за роботу "Коровай до свята" (100 балів)    

5. Тимошенко Галина Володимирівна, 1978 року народження, керівник 

Народного художнього колективу-студії декоративно-прикладного 

мистецтва "Сходинки" Позашкільного навчального закладу 

"Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради 

Черкаської області, за роботу "Різдвяний свічник" (99 балів)    

6. Павленко Наталія Олексіївна, 1970 року народження, керівник гуртка 

"Малювання піском" Сватівського районного молодіжного центру 

"Слобожанська духовна криниця ім. М.Щепенка" Луганської області, за 

роботу Набір прикрас "Українські мотиви" (94 бали)    

7. Клименко Антоніна Володимирівна,  1985 року народження, керівник 

гуртка "Народна творчість" Сватівського районного молодіжного центру 

"Слобожанська духовна криниця ім. М.Щепенка" Луганської області, за 

роботу «Намисто "Краса України"» (100 балів)    

8. Пономарьова Вікторія Володимирівна, 1974 року народження, керівник 

гуртка "Народні ремесла України" Сватівського районного молодіжного 

центру "Слобожанська духовна криниця ім. М.Щепенка" Луганської 

області, за роботу "Господиня з різдвяним калачем" (100 балів)    

9. Баранова Єлизавета Олександрівна, 2001 року народження, гурток 

"Гончарство, кераміка та художня обробка пластичних мас" Комунального 



закладу "Центр дитячої та юнацької творчості №2 Харківської міської 

ради" Харківської області, за роботу "Лід та полум'я" (98 балів)    

10. Загоруй Олена Володимирівна, 1996 року народження, гурток 

"Автентична вишивка та народне мистецтво" Вінницької обласної станції 

юних натуралістів Вінницької області, за роботу "Доріжка білим по 

білому" (100 балів)    

11. Ленчук Дмитро, 1996 року народження, гурток "Автентична вишивка та 

народне мистецтво" Вінницької обласної станції юних натуралістів 

Вінницької області, за роботу "Кошик" (100 балів)    

 



Додаток 12 до наказу НЕНЦ  

№ 33 від 27.03.2019 р.  

 

Список призерів Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український 

сувенір» для нагородження грамотою НЕНЦ за ІI місце (учасники 

IІІ вікової категорії — молодь від 17 років, дорослі): 

1. Коваль Анастасія Ігорівна, 2001 року народження, гурток "Гончарик" 

Богуславського районного центру дитячої та юнацької творчості Київської 

області, за роботу "Трипільський Всесвіт" (88 балів)  

2. Товстик Тамара Віталіївна, 17 років, гурток  "Флористика" Комунального 

позашкільного навчального закладу "Центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді Дніпровської районної ради" 

Дніпропетровської області, за роботу "Різдвяний янгол завітав до нашої 

оселі" (87 балів)    

3. Мінченко Аделаїда Миколаївна, 2001 року народження, вихованка 

Вишгородського районного Центру художньої творчості дітей, юнацтва та 

молоді "Дивосвіт" Київської області, за роботу "Скринька для прикрас" 

(87 балів)    

4. Тютюнник Валерія Олександрівна, 2001 року народження, гурток 

"Швейна справа" Міжшкільного навчально-виробничого комбінату 

управління освіти Краматорської міської ради Донецької області, за 

роботу «Лялька-сувенір "Сучасна україночка"» (87 балів)    

5. Тараненко Олена Володимирівна,  Народний художній колектив-студія 

декоративно-прикладного мистецтва "Сходинки" Позашкільного 

навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської 

міської ради Черкаської області, за роботу "Ґаздиня зими" (88 балів)    

6. Унковська Марина Юріївна, 1983 року народження, керівник гуртка 

"Вернісаж" Гайсинського районного Будинку школярів та молоді 

Вінницької області, за роботу «Глиняна тарілка "Мій рідний край"» (89 

балів)   

 



Додаток 13 до наказу НЕНЦ  

№ 33 від 27.03.2019 р.  

Список призерів Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український 

сувенір» для нагородження  грамотою НЕНЦ за ІІI місце (учасники 

IІІ вікової категорії — молодь від 17 років, дорослі): 

1. Парфан Інна Ярославівна, 17 років, вихованку гуртка "Образотворче 

мистецтво" Богородчанського районного будинку дитячої та юнацької 

творчості Богородчанської районної державної адміністрації Івано-

Франківської області, за роботу "Україночка" (77 балів) 

 



Додаток 14 до наказу НЕНЦ  

№ 33 від 27.03.2019 р.  

 

Список учасників ІІI вікової категорії (молодь від 17 років, дорослі) 

Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір» для  

нагородження  грамотою НЕНЦ в номінації «Подарунок воїну»: 

1. Гриб Марина Іванівна, 2001 року народження, гурток "Сувенір" Центру 

творчості дітей та юнацтва м.Ірпеня Київської області, за роботу "Україна 

- єдина, схід - захід" (70 балів)    

 



Додаток 15 до наказу НЕНЦ  

№ 33 від 27.03.2019 р.  

 

Список керівників гуртків та інших творчих спільнот галузі 

позашкільної освіти, а також педагогів закладів загальної середньої освіти 

для нагородження грамотою НЕНЦ за активну участь у підготовці 

переможців Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір»: 

1. Огнєвій Світлані Василівні, керівнику Зразкового творчого об'єднання 

"Флористичні барви" Комунального закладу Сумської обласної ради - 

обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 

Сумської області 

2. Кучанському Ігору Леонідовичу, керівнику народної студії декоративного 

розпису "Цвіт папороті" Сквирського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Київської області 

3. Парфенюку Олександру Кириловичу, керівнику народного колективу 

гуртка "Різьблення по дереву" Сквирського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Київської області 

4. Левченко Світлані Василівні, керівнику гуртка "Декоративно-ужитковий" 

Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва Київської області 

5. Мороз Лілії Сергіївні, керівнику гуртка "Писанкарство" Комунального 

закладу Миронівської районної ради  "Миронівський районний центр 

дитячої та юнацької творчості" Київської області 

6. Яцюк Наталії Вікторівні, керівнику гуртка "Валяння вовни" Сквирського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області 

7. Турукіній Лесі Володимирівні, керівнику Народної школи писанкарства 

"Дивосвіт" Васильківського міського Центру дитячої та юнацької 

творчості Київської області 

8. Красніковій Любові Володимирівні, керівнику гуртка "Образотворче 

мистецтво" Школи народних ремесел Національного еколого- 

натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки 

України м. Києва 

9. Чернишовій Олені Іванівні, керівнику Зразкового художнього колективу 

студії “Рукоділля” Комунального позашкільного навчального закладу 

«Міський палац дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» Криворізької 

міської ради Дніпропетровської області 

10. Пентович Людмилі Миколаївні, керівнику гуртка "Веселка" 

Комунального позашкільного навчального закладу «Міський палац 

дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області 

11. Скорик Ірині Володимирівні, керівнику гуртка "Українські мотиви" 

Комунального позашкільного навчального закладу «Міський палац 



дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області 

12. Фрейберчук Ірині Миколаївні, керівнику зразкового  художнього 

колективу гуртка "М'яка іграшка" Центру технічної творчості та 

професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району м. Києва 

13. Москвичевій Тетяні Анатоліївні, керівнику гуртка "Декоративне 

мистецтво" Центру технічної творчості та професійної орієнтації 

шкільної молоді Дарницького району м. Києва 

14. Слюсаренко Тетяні Григорівні, керівнику гуртка "Фантазії "HAND 

MADE" Центру технічної творчості та професійної орієнтації шкільної 

молоді Дарницького району м. Києва 

15. Шлапунову Володимиру Вікторовичу, керівнику гуртка "Гончари" Центру 

технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді 

Дарницького району м. Києва 

16. Дєгтярьовій Галині Андріївні, керівнику зразкового художнього колективу 

творчого об’єднання "Берегиня" Центру технічної творчості та 

професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району м. Києва 

17. Черненко Людмилі Михайлівні, керівнику гуртка "Вироби з бісеру" 

Києво-Святошинського районного центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді Київської області 

18. Рязановій Наталії Веніамінівні, керівнику гуртка "Еколозинка" Івано-

Франківської міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської 

області 

19. Онуфрак Олександрі Михайлівні, керівнику гуртка "Виготовлення 

сувенірів" Надвірнянського районного центру дитячої творчості та 

національно-патріотичного виховання молоді Івано-Франківської області 

20. Марущак Людмилі Іванівні, керівнику гуртка "Народна творчість" 

Надвірнянського районного центру дитячої творчості та національно-

патріотичного виховання молоді Івано-Франківської області 

21. Мустафіній Наталії Федорівні, керівнику гуртка "Виготовлення сувенірів" 

Івано-Франківського міського центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської області 

22. Чичикаловій Марії Юріївні, керівнику гуртка "Інтер'єрна іграшка" Центру 

дитячої та юнацької творчості "Мрія" Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області 

23. Сізьоміній Катерині Миколаївні, керівнику гуртка "Моделювання 

іграшок-сувенірів" Івано-Франківського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Івано-Франківської області 

24. Дроздовському Ігорю Георгійовичу, керівнику гуртка "Плетіння з рогозу" 

Комунального закладу Сумської обласної ради - Конотопська 

загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів Сумської області 



25. Гладкій Мар'яні Володимирівні, керівнику гуртка "Витинання" 

Роменського районного центру дитячої та юнацької творчості Сумської 

області 

26. Довгенко Олені Дмитрівні, керівнику гуртка "Шедевр" Комунального 

позашкільного навчального закладу "Центр дитячої та юнацької творчості 

"Ріднокрай" Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

27. Коленчук Олені Іванівні, керівнику гуртка "Плетіння з верби" 

Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді  Хмельницької області 

28. Яцулі Олегу В'ячеславовичу, керівнику гуртка "Кераміка" Лановецького 

міського комунального будинку дитячої та юнацької творчості 

Тернопільської області 

29. Яцук Олександрі Іванівні, керівнику гуртка "Умілі руки" 

Староягільницької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Чортківського 

району Тернопільської області 

30. Сохранич Ганні Борисівні, керівнику гуртка "Цікава соломка" 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Бахмацької районної ради 

Чернігівської області 

31. Свередюк О.Ю., керівнику гуртка "Скринька-берегиня" Будинку дитячої 

творчості м.Славута Хмельницької області 

32. Микитюк Марії Іванівні, керівнику гуртка "Моделювання іграшок-

сувенірів" Богородчанського районного будинку дитячої та юнацької 

творчості Богородчанської районної державної адміністрації Івано-

Франківської області 

33. Литвинчук Ользі Михайлівні, керівнику Зразкового художнього колективу 

"Кераміка" Комунального позашкільного навчального закладу "Станція 

юних техніків Тернівського району" Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області 

34. Євич Вірі Василівні, вчителю Малоберезнянської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Закарпатської області 

35. Попович Наталії Михайлівні, вчителю Полянської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Свалявського району Закарпатської області 

36. Снєгірьовій Ірині Іванівні, керівнику Зразкового художнього колективу 

гуртка "Фантазії з бісеру" Комунального позашкільного навчального 

закладу "Центр дитячої та юнацької творчості "Мрія" Криворізької 

міської ради Дніпропетровської області 

37. Кваші Наталії Петрівні, керівнику гуртка "Моделювання одягу" 

Комунального позашкільного навчального закладу "Центр дитячої та 

юнацької творчості "Мрія" Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області 



38. Гамлій Ірині Валентинівні, вчителю закладу загальної середньої освіти І-

ІІ ступенів № 12 військово-цивільної адміністрації міста Торецьк 

Донецької області 

39. Мусі Ірині Миколаївні, вчителю основ здоров'я закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №20 військово-цивільної адміністрації 

міста Торецьк  Донецької області 

40. Сасин Оксані Василівні, керівнику гуртка "Природа рідного краю" 

Тячівського районного еколого-натуралістичного Центру учнівської 

молоді Закарпатської області 

41. Євенко Наталії Володимирівні, керівнику гуртка "Витинанка" 

Лосинівської загальноосвітньої школи І ступеня Лосинівської селищної 

ради Ніжинського району Чернігівської області 

42. Мусі Олені Миколаївні, керівнику гуртка "Петриківський розпис" 

Корюківського Центру дитячої та юнацької творчості Корюківської 

міської ради Чернігівської області 

43. Космиковій М.А., керівнику гуртка "Соломоплетіння" Овідіопольського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Одеської області 

44. Приходько М.І., вчителю Великолепетиської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №2 Великолепетиської селищної ради Великолепетиського 

району Херсонської області 

45. Максимюк Л.І., керівнику гуртка "Виготовлення сувенірів" Комунального 

закладу "Глибоцький районний будинок творчості дітей та юнацтва" 

Чернівецької області 

46. Геві М.В., керівнику гуртка "Лозоплетіння" Сторожинецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Сторожинецької міської ради  

Чернівецької області 

47. Доцин Т.П., керівнику гуртка "Народна творчість" Кельменецького 

районного дитячо-юнацького центру  Чернівецької області 

48. Процюк І.І., керівнику гуртка "Майстерня рукодільниць" Новоселицького 

будинку дитячої творчості Чернівецької області 

49. Гаху Володимиру Ігоровичу, керівнику гуртка "Плетіння та аплікація 

соломкою" Пустомитівського районного Центру дитячої та юнацької 

творчості Львівської області 

50. Стецюк Олександрі Василівні, керівнику гуртка "Народні промисли" 

Сокальського Будинку дитячої та юнацької творчості Львівської області 

51. Гривняк Любові Михайлівні, керівнику гуртка "Лялькарі" Будинку 

учнівської творчості м.Трускавця Львівської області 

52. Теслі Наталії Ярославівні, керівнику гуртка "Народні промисли" 

Бродівського Центру дитячої та юнацької творчості Львівської області 

53. Приходько Олені Володимирівні, керівнику гуртка "Рукоділля" Києво-

Святошинського районного центру творчості молоді «Оберіг» Київської 

області 



54. Лозовенко Світлані Іванівні, керівнику гуртка "Фабрика декору" Києво-

Святошинського районного центру творчості молоді «Оберіг» Івано-

Франківської області 

55. Гребенщиковій Олені Геннадіївні, керівнику гуртка "Чарівні візерунки" 

Центру позашкільної роботи м.Краматорськ Донецької області 

56. Чекердес Світлані Миколаївні, керівнику об'єднання "Родина", вчителю 

початкових класів Тарасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Зіньківської районної ради Полтавської області 

57. Зарічнюку Юрію Михайловичу, керівнику гуртка "Різьба по дереву" 

Комунального закладу "Гощанський районний центр дітей, юнацтва та 

молоді" Гощанської районної ради Рівненської області 

58. Гуменюку Сергію Степановичу, вчителю Навчально-виховного комплексу 

№12 Рівненської міської ради Рівненської області 

59. Кірноз Зоряні Андріївні, керівнику гуртка флористики та живопису 

Костопільського будинку школярів та юнацтва Костопільської районної 

ради Рівненської області 

60. Гецько Тетяні Павлівні, керівнику гуртка "М'яка іграшка" Комунального 

закладу "Степанський будинок дітей та молоді" Сарненської районної 

ради Рівненської області 

61. Кощавській Ользі Федорівні, керівнику Народного художнього колективу 

студії образотворчих мистецтв "Журавочка" Комунального позашкільного 

навчального закладу "Міський палац дитячої та юнацької творчості 

"Горицвіт" Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

62. Кульнєвій Мар’яні Костянтинівні, керівнику Народного художнього 

колективу студії образотворчих мистецтв "Журавочка" Комунального 

позашкільного навчального закладу "Міський палац дитячої та юнацької 

творчості "Горицвіт" Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

63. Майстренко Інні Олександрівні, керівнику гуртка "Джерельце" 

Комунального закладу освіти "Центр художньо-естетичної творчості 

учнівської молоді Новомосковського району Дніпропетровської області" 

Дніпропетровської області 

64. Дідик Олені Віталіївні, класному керівнику 1-В класу Ніжинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15 Ніжинської міської ради 

Чернігівської області 

65. Майстрішиній О.А., класному керівнику 2 класу Куцурубської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Т. Г. Шевченка Куцурубської 

сільської ради об'єднаної теріторіальної громади Очаківського району 

Миколаївської області 

66. Вербі Оксані Олександрівні, керівнику гуртка "Чарівниця" Будинку 

дитячої та юнацької творчості Баштанської міської ради Миколаївської 

області 



67. Чудіній Інзі Миколаївні, керівнику гуртка "Художня обробка соломки і 

прикладний декор" Миколаївського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді Миколаївської області 

68. Пономаренко Володимиру Олексійовичук, керівнику Зразкового 

художнього колективу гуртка декоративно-ужиткового мистецтва 

"Кераміка" Міської станції юних техніків м.Миколаєва Миколаївської 

області 

69. Кондратюк Валентині Володимирівні, керівнику гуртка "Витинанка" 

Центру позашкільної роботи на базі Лиупарівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Галицинівської сільської ради Миколаївської області 

70. Васильєву Олександру Петровичу, керівнику гуртка "Столяр" Центру 

позашкільної роботи на базі Лиманівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Галицинівської сільської ради Вітовського району Миколаївської 

області 

71. Левченко Світлані Олександрівні, керівнику гуртка "Юні дизайнери" 

Арбузинського районного Будинку творчості школярі Арбузинської 

районної ради Миколаївської області 

72. Кузьменко Оксані Петрівні, вчителю Кременчуцької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №8 Кременчуцької міської ради Полтавської області 

73. Хмарі Наталії Миколаївні, керівнику гуртка "Любителі домашніх тварин" 

Миргородського міського центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Полтавської області 

74. Каюк Таїсії Віталіївні, керівнику гуртка "Майстриня" Звенигородського 

центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської районної ради 

Черкаської області 

75. Поєдинку Миколі Петровичу, керівнику гуртка "Столяри-конструктори" 

Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської 

районної ради Черкаської області 

76. Поєдинок Тетяні Іванівні, керівнику гуртка "Народна лялька" 

Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської 

районної ради Черкаської області 

77. Кислій Світлані Миколаївні, керівнику студії образотворчого мистецтва 

Красноградського районного Центру дитячої та юнацької творчості 

Красноградської державної адміністрації Харківської області 

78. Подрєзовій Олені Степанівні, керівнику гуртка "Гончарство, кераміка та 

художня обробка пластичних мас" Комунального закладу "Центр дитячої 

та юнацької творчості №2 Харківської міської ради" Харківської області 

79. Горенко Марії Антонівні, керівнику Зразкового художнього колективу 

"Слобожаночка" Комунального закладу "Центр дитячої та юнацької 

творчості Ізюмської районної ради Харківської області" Харківської 

області 



80. Тріскач Олені Яківні, керівнику гуртка "Валяна казка" Дергачівського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Дергачівської районної ради 

Харківської області 

81. Заєць Галині Антонівні, керівнику гуртка декоративно-ужиткового 

мистецтва  Комунального закладу "Вінницький районний Будинок 

дитячої та юнацької творчості" Вінницької районної ради Вінницької 

області 

82. Бережнюку Федору Івановичу, керівнику гуртка "Чарівна лоза" 

Козятинського центру дитячої та юнацької творчості Вінницької області 

83. Плітко Людмилі Андріївні , керівнику гуртка "Декоративний розпис" 

Ладижинського міжшкільного навчально-виробничого центру по 

розвитку художніх промислів та народних ремесел "Спадщина" 

Вінницької області 

84. Кренделєву Миколі Олексійовичу, керівнику гуртка "Різьблення по 

дереву" Ладижинського міжшкільного навчально-виробничого центру по 

розвитку художніх промислів та народних ремесел "Спадщина" 

Вінницької області 

85. Зубрицькій Світлані Вікторівні, керівнику гуртка "Художня кераміка" 

Ладижинського міжшкільного навчально-виробничого центру по 

розвитку художніх промислів та народних ремесел "Спадщина" 

Вінницької області 

86. Тимощук Олені Михайлівні, керівнику гуртка "Художня кераміка" 

Ладижинського міжшкільного навчально-виробничого центру по 

розвитку художніх промислів та народних ремесел "Спадщина" 

Вінницької області 

87. Чигуру Павлу Михайловичу, керівнику гуртка "Художня обробка 

деревини" Дитячо-юнацького Центру Липовецького району Вінницької 

області 

88. Шпак-Косаківській Наталії Миколаївні, керівнику гуртка "Автентична 

вишивка та народне мистецтво" Вінницької обласної станції юних 

натуралістів Вінницької області 

89. Левковець Любові Іванівні, вчителю Дудчинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Тавричанської сільської ради Каховського району 

Херсонської області 

90. Кривець Т.Ф., вчителю початкових класів Дудчинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Тавричанської сільської ради Каховського району 

Херсонської області 

91. Кубрак Надії Сергіївні, вчителю Дудчинської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Тавричанської сільської ради Каховського району Херсонської 

області 

92. Кулик Юлії Сергіївні, керівнику гуртка "Хобі-Бум" Комплексу 

позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом м.Рубіжне  Луганської області 



93. Міранкову Олександру Васильовичу, керівнику гуртка "Художня обробка 

деревини" Комплексу позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом 

м.Рубіжне  Луганської області 

94. Кудрі Дмитру Володимировичу, керівнику гуртка "Художнє різьблення" 

Центру дитячої та юнацької творчості ім.О.Шакала м.Олександрія 

Кіровоградської області 

95. Стоян Аллі Миколаївні, керівнику гуртка "Ми - українці!" 

Добровеличківського центру дитячої та юнацької творчості 

Кіровоградської області 

96. Козак С.М., керівнику гуртка "Аплікація соломкою" Комунального 

закладу "Новопразький будинок дитячої та юнацької творчості" 

Олександрійської районної ради Кіровоградської області 

97. Сатпаєвій Марині Олексіївні, керівнику гуртка "Мистецтво нашого 

народу" закладу загальної середньої освіти "Березичівський ліцей" 

Любешівського району Волинської області 

98. Павлюк Людмилі Анатоліївні, керівнику студії  декоративно-прикладного 

мистецтва "Дитячі Фантазії" Маневицького районного Центру творчості 

дітей та юнацтва Волинської області 

99. Бойчук Олені Михайлівні, керівнику гуртка "Глиняна скарбничка" 

Комунального закладу "Луцький навчально-виховний комплекс 

"Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №24 - технологічний ліцей" 

Волинської області 

100. Плачинті Олені Іванівні, керівнику гуртка "Крій та шиття" 

Маневицького районного Центру творчості дітей та юнацтва Волинської 

області


