
 

 

 
 

Міністерство освіти і науки України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

НАКАЗ 
м. Київ

«23» травня 2019 р.       № 55/1 

 

Про підсумки проведення 

Всеукраїнського конкурсу 

«Вишиванка дитячими руками» 

 

Відповідно до «Проекту плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік 

(еколого-натуралістичний напрям)», протягом жовтня 2018 р. – травня 2019 р. 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді та Вінницька 

обласна станція юних натуралістів ініціювали проведення Всеукраїнського 

конкурсу «Вишиванка дитячими руками» (далі – Конкурс). Цей мистецький 

захід проводився з нагоди Дня вишиванки та з метою відродження та 

популяризації національних традицій, виховання любові і бережливого 

ставлення до спадщини українського народу, шани до майстрів народної 

творчості.  Завданням  Конкурсу було створення умов для самореалізації 

талановитих і обдарованих дітей та молоді, залучення їх до активної 

пізнавальної, пошукової та трудової діяльності; сприяння єдності і культурного 

відродження багатонаціонального українського народу; підтримка народних та 

родинних традицій, які яскраво відображають національну самоідентичність 

дітей і молоді на ґрунті розуміння та засвоєння етнокультурних цінностей та 

культурних кодів у розрізі громадянського і патріотичного виховання.  

У Конкурсі взяли участь вихованці творчих учнівських об’єднань закладів 

позашкільної освіти та учні закладів загальної середньої освіти.  Конкурс 

проводився в заочному форматі за такими номінаціями:  

«Козацькому роду нема переводу» – парубоча вишиванка; 

«Ой гарна я, гарна» – дівоча вишиванка; 

«Лялька-українка» – вишиванка для ляльки. 

Переможці та призери Конкурсу за кожною номінацією визначались 

членами журі за загальним підрахунком балів: 

переможцем Конкурсу є учасник за кожною номінацією, який за 

підсумками Конкурсу набрав понад 90 балів; 

призерами Конкурсу є учасники за кожною номінацією, які за 

підсумками Конкурсу набрали відповідно: ІІ місце – понад 80 балів і ІІІ місце – 

понад 70 балів.  

Роботи окремих конкурсантів були відзначені журі грамотами за активну 

участь. Також подяку за творчий підхід, дієве заохочення до сумлінної праці та 



мудре наставництво отримують керівники, чиї вихованці стали переможцями 

Конкурсу – посіли І місце. 

Учасниками Конкурсу стали понад 200 осіб, що свідчить про щиру 

зацікавленість учнів та їхніх педагогів у якісному виконанні творчого завдання. 

Переможцями та призерами Конкурсу стали учні та учнівські колективи 

закладів позашкільної та загальної середньої освіти різних регіонів України. На 

огляд широкого загалу учнівської молоді, педагогів, батьків, гостей Центру були 

представлені різноманітні творчі роботи, які відповідають визначенню 

«українська вишиванка» і які виконані на традиційній основі. В роботах 

поєднуються національні художні та виховні традиції із елементами творчого 

мислення сучасних майстрів. Журі відзначило високий рівень виконання 

конкурсних робіт і надзвичайно відповідальне ставлення до участі у Конкурсі 

переважної більшості юних майстрів та їхніх педагогів. 

На підставі рішення журі Всеукраїнського конкурсу «Вишиванка 

дитячими руками» 

 

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 грамотами Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки 

України переможців, призерів та учасників Всеукраїнського конкурсу 

«Вишиванка дитячими руками» за списком згідно з додатками 1-5.  

Додатки на 28 сторінок.  

 

 

 

 

Директор, 

доктор педагогічних наук, 

професор      В. В. Вербицький 



Додаток 1 до наказу НЕНЦ 

№ 55/1 від 23.05.2019 р. 

 

Список переможців Всеукраїнського конкурсу «Вишиванка 

дитячими руками» для нагородження грамотами НЕНЦ за I місце  

1. Шуляк Ірина Олександрівна, вихованка гуртка «Мистецтво нашого 

народу» комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості №4 

Харківської міської ради» Харківської області, за творчу роботу 

«Весняний настрій» (95 балів),  номінація «Ой гарна я, гарна» - дівоча 

вишиванка 

2. Брушко Ірина Олександрівна, учениця 10 класу Новосинявської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старосинявської селищної ради 

Старосинявського району Хмельницької області, за творчу роботу 

«Жоржини» (98 балів), номінація «Ой гарна я, гарна» - дівоча вишиванка 

3. Беседа Тетяна Сергіївна, педагог-організатор-методист Новосинявської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старосинявської селищної ради 

Старосинявського району Хмельницької області, за творчу роботу 

«Жоржини» (98 балів), номінація «Ой гарна я, гарна» - дівоча вишиванка 

4. Родоман Дар'я, вихованка гуртка «Природа і творчість» Ямпільської 

районної станції юних натуралістів Сумської області, за творчу роботу 

«Лялька-українка Ямпільщини» (98 балів), номінація «Лялька-українка» – 

вишиванка для ляльки 

5. Гречко Дарина Миколаївна, вихованка гуртка «Вишиванка» Яблунецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ємільчинського району 

Житомирської області, за творчу роботу «Вишиванка для ляльки» (97 

балів), номінація «Лялька-українка» – вишиванка для ляльки 

6. Шенкевич Софія Ігорівна, учениця 5-В класу Спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 імені В.О. Нижниченка з 

поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного циклу 

Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, за творчу роботу 

«Волошковий настрій» (96 балів), номінація «Лялька-українка» – 

вишиванка для ляльки 

7. Матюшок Тетяна Віталіївна, вихованка гуртка «Основи екологічних 

знань» комунального позашкільного навчального закладу «Крупецький 

центр дитячої та юнацької творчості «Креатив» Крупецької сільської ради 

Радивилівського району Рівненської області, за творчу роботу «Я 

маленький козачок» (75 балів), номінація «Лялька-українка»– вишиванка 

для ляльки 

8. Березіна Анастасія Сергіївна, вихованка зразкового творчого об’єднання 

«Українська вишиванка» Комунального закладу позашкільної освіти 

Тростянецької міської ради «Палац дітей та юнацтва» Сумської області, за 



творчу роботу «Тільки народився і у вишиванку нарядився» (99 балів), 

номінація «Козацькому роду нема переводу» - парубоча вишиванка 

9. Недавня Юлія Володимирівна, учениця 10-А класу Навчально-виховного 

комплексу «Ліцей – спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№10» Марганецької міської ради Дніпропетровської області, за творчу 

роботу «Вишиванка «Берегиня»» (96 балів), номінація «Лялька-українка» 

– вишиванка для ляльки 

10. Лісевич Фаїна Валентинівна, 12 років, вихованка гуртка «Художня 

вишивка» Сєвєродонецького міського Центру дитячої та юнацької 

творчості Луганської області, за творчу роботу «Кращі вишиваночки для 

нашої Ганночки» (99 балів), номінація «Лялька-українка» – вишиванка 

для ляльки 

11. Немкевич Наталія Владиславівна, 13 років, вихованка гуртка «Художня 

вишивка» Сєвєродонецького міського Центру дитячої та юнацької 

творчості Луганської області, за творчу роботу «Кращі вишиваночки для 

нашої Ганночки» (99 балів), номінація «Лялька-українка – вишиванка для 

ляльки» 

12. Островська Вікторія Олегівна, учениця 9-В класу Рівненської 

гуманітарної гімназії Рівненської міської ради Рівненської області, за 

творчу роботу «Червоне – то любов, а чорне – то журба…» (97 балів), 

номінація «Ой гарна я, гарна» - дівоча вишиванка 

13. Фесенко Олександра Леонідівна, вихованка гуртка «Юний дизайнер» 

Сагайдацького навчально-виховного комплексу «загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Шишацького району Полтавської області, за творчу роботу «Весняна 

ніжність» (98 балів), номінація «Ой гарна я, гарна» - дівоча вишиванка 

14. Квасюк Наталія Михайлівна, вихованка гуртка «Українська вишивка» 

Теофіпольського районного Центру дитячої творчості Хмельницької 

області, за творчу роботу «Сорочка дівоча» (98 балів), номінація «Ой 

гарна я, гарна» - дівоча вишиванка 

15. Жован Анастасія Дмитрівна, вихованка об’єднання «Народна вишивка» 

Комунального закладу «Будинок дитячої та юнацької творчості» 

Царичанської селищної ради Царичанського району Дніпропетровської 

області, за творчу роботу «Сорочка «Святкова»» (97 балів), номінація 

«Лялька-українка» – вишиванка для ляльки 

16. Кривич Валентина Юріївна, вихованка гуртка «Художня вишивка» 

Центру дитячої та юнацької творчості Чорнобаївської районної ради 

Черкаської області, за творчу роботу «Грона калини» (98 балів), номінація 

«Лялька-українка» – вишиванка для ляльки 

17. Лахай Назар Павлович, учень 4 класу Шепетівського навчально-

виховного комплексу №3 у складі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

ім. Н.Рибака та ліцей з посиленою фізичною підготовкою» Хмельницької 



області, за творчу роботу «Сорочка для мами» (100 балів), номінація «Ой 

гарна я, гарна» - дівоча вишиванка 

18. Лахай Ніл Павлович, учень 9 класу Шепетівського навчально-виховного 

комплексу №3 у складі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Н.Рибака 

та ліцей з посиленою фізичною підготовкою» Хмельницької області, за 

творчу роботу «Сорочка для мами» (100 балів), номінація «Ой гарна я, 

гарна» - дівоча вишиванка 

19. Лозовий Ілля Ростиславович, учень 4 класу Шепетівського навчально-

виховного комплексу №3 у складі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

ім. Н.Рибака та ліцей з посиленою фізичною підготовкою» Хмельницької 

області, за творчу роботу «Мій щит, мій оберіг» (100 балів), номінація 

«Козацькому роду нема переводу» - парубоча вишиванка 

20. Давидюк Софія Вікторівна, 14 років, вихованка гуртка «Художня 

вишивка» Комунального закладу «Степанський Будинок дітей та молоді» 

Сарненської районної ради Рівненської області, за творчу роботу 

«Вишиванка для ляльки» (96 балів), номінація «Лялька-українка» – 

вишиванка для ляльки 

21. Дмитрюк Діана Володимирівна, вихованка гуртка «Умілі руки» 

Петропавлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 з 

професійним навчанням Петропавлівської районної ради 

Дніпропетровської області, за творчу роботу «Дівоча вишиванка» (100 

балів), номінація «Ой гарна я, гарна» - дівоча вишиванка 

22. Дударь Анна Андріївна, 14 років, представник міської Ради 

старшокласників Новгород-Сіверського центру дитячої та юнацької 

творчості Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області, за 

творчу роботу «Колисанки не забудь, дитино, в серці вишиванку 

залиши…» (100 балів), номінація «Лялька-українка» – вишиванка для 

ляльки 

23. Гайдук Каріна Анатоліївна, учениця 10 класу Великоолексинського ліцею 

Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області, за 

творчу роботу «Дівоча вишиванка» (94 бали), номінація «Ой гарна я, 

гарна» - дівоча вишиванка 

24. Кашуба Аліна Романівна, вихованка творчого учнівського об’єднання 

«Патріот» Новгород-Сіверської державної гімназії імені К.Д. Ушинського 

Чернігівської області, за творчу роботу «Вишиванку одягай – Україну 

кохай!» (99 балів), номінація «Ой гарна я, гарна» - дівоча вишиванка 

25. Сюч Ольга Олександрівна, учениця 5 класу Надеждівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чаплинського району Херсонської 

області, за творчу роботу «Ансамбль «Грація» (сорочка і юпка)» (98 

балів), номінація «Лялька-українка» – вишиванка для ляльки 

26. Кочева Лілія Іванівна, 16 років, вихованка гуртка «Крій та шиття» 

Болградського районного центру дитячої та юнацької творчості 



Болградської районної ради Одеської області, за творчу роботу «Квіти 

малої Батьківщини» (97 балів), номінація «Ой гарна я, гарна» - дівоча 

вишиванка 

27. Константинова Юліана, 15 років, вихованка гуртка «Крій та шиття» 

Новотроянівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів-ліцей-дошкільний навчальний заклад» Болградської 

районної ради Одеської області, за творчу роботу  «Ой гарна я, гарна» (96 

балів), номінація «Ой гарна я, гарна» - дівоча вишиванка 

28. Константинова Христина, 16 років, вихованка гуртка «М’яка іграшка» 

Новотроянівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів-ліцей-дошкільний навчальний заклад» Болградської 

районної ради Одеської області, за творчу роботу «Козацькому роду нема 

переводу» (94 бали), номінація «Козацькому роду нема переводу» - 

парубоча вишиванка 

29. Калудова Катерина Романівна, 14 років, учениця 8 класу Болградського 

навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів-

ліцей» Болградської районної ради Одеської області, за творчу роботу 

«Парубоча вишиванка» (98 балів), номінація «Козацькому роду нема 

переводу» - парубоча вишиванка 

30. Демідіон Валерія, 14 років, учениця 8 класу Каракуртської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Болградської районної ради 

Одеської області, за творчу роботу «Колоритне вбрання» (100 балів), 

номінація «Лялька-українка» – вишиванка для ляльки 

31. Пилипенко Юлія Вадимівна, вихованка гуртка «Народна вишивка» 

комунального закладу позашкільної освіти «Районний центр дитячої та 

юнацької творчості «Світанок» » Юр’ївського району Дніпропетровської 

області, за творчу роботу «Вишиванка для Катрусі» (100 балів), номінація 

«Лялька-українка» – вишиванка для ляльки 

32. Свинар-Чорненька Олена Ігорівна, вихованка гуртка «Художня вишивка» 

Збаразького районного комунального будинку дитячої та юнацької 

творчості Тернопільської області, за творчу роботу «Збаражаночка-

галичаночка» (100 балів), номінація «Лялька-українка» – вишиванка для 

ляльки 

33. Павлінчак Ірина Геннадіївна, вихованка гуртка «Крій та шиття» 

Збаразького районного комунального будинку дитячої та юнацької 

творчості Тернопільської області, за творчу роботу «Збаражаночка-

галичаночка» (100 балів), номінація «Лялька-українка» – вишиванка для 

ляльки 

34. Ружицька Анастасія Володимирівна, учениця 5 класу Тарутинського  

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

ліцей - дошкільний заклад" Тарутинської районної ради Одеської області, 



за творчу роботу «Лялька-українка» (99 балів), номінація «Лялька-

українка»– вишиванка для ляльки 

35. Яструб Наталія, учениця 9 класу Новгород-Сіверської державної гімназії 

ім. К.Д. Ушинського Чернігівської області, за творчу роботу «Дівоча 

вишиванка» (100 балів), номінація «Ой гарна я, гарна» - дівоча вишиванка 

36. Дубовець Єлизавета, учениця 8 класу Новгород-Сіверської державної 

гімназії ім. К.Д. Ушинського Чернігівської області, за творчу роботу 

«Вишиванка – символ Батьківщини, дзеркало народної душі» (100 балів), 

номінація «Лялька-українець» – вишиванка для ляльки 

37. Рябуха Анна, учениця 5 класу Новгород-Сіверської державної гімназії ім. 

К.Д. Ушинського Чернігівської області, за творчу роботу «Рано-вранці, на 

світанку, вишивала вишиванку» (100 балів), номінація «Лялька-українка» 

– вишиванка для ляльки 

38. Георгієва Тетяна Сергіївна, вихованка гуртка «Умілі рученята» 

Зорянського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – ліцей» Саратського району Одеської області, за творчу роботу 

«Лялька-українка» (97 балів), номінація «Лялька-українка»– вишиванка 

для ляльки 

39. Стоянова Марія Віталіївна, вихованка гуртка «Палітра» Розівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Саратського району Одеської 

області, за науково-дослідницьку  роботу «Званка-бажанка» (100 балів), 

номінація «Лялька-українка» – вишиванка для ляльки 

40. Баргомон Аделіна Вадимівна, учениця 8 класу Плахтіївського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа №1 І-ІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» Саратського району 

Одеської області, за творчу роботу «Мелодія серця» (94 бали), номінація 

«Ой гарна я, гарна» - дівоча вишиванка 

41. Сапула Єлизавета, вихованка гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Саратського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів – гімназія» Саратського району Одеської області, за творчу 

роботу «Лялька-українка» (98 балів), номінація «Лялька-українка» – 

вишиванка для ляльки 

42. Степчук Аліна Євгенівна, 15 років, вихованка гуртка «Народні промисли» 

Бродівського центру дитячої та юнацької творчості Львівської області, за 

творчу роботу «Подоляночка» (100 балів), номінація «Лялька-українка» – 

вишиванка для ляльки 

43. Вальків Ірина Андріївна, 12 років, вихованка гуртка «Народні промисли» 

Бродівського центру дитячої та юнацької творчості Львівської області, за 

творчу роботу «Волиняночка» (100 балів), номінація «Лялька-українка» – 

вишиванка для ляльки 

44. Іванчук Інна Іванівна, 14 років, вихованка гуртка «Моделювання іграшок-

сувенірів» Богородчанського районного будинку дитячої та юнацької 



творчості Івано-Франківської області, за творчу роботу «Сині волошки» 

(100 балів), номінація «Лялька-українка» – вишиванка для ляльки 

45. Гавриленко Єва Олександрівна, 13 років, вихованка гуртка «Вишивка» 

Великобагачанського будинку творчості дітей та юнацтва виконавчого 

комітету Великобагачанської селищної ради Полтавської області, за 

творчу роботу «Полтавська вишиваночка» (100 балів), номінація «Лялька-

українка» – вишиванка для ляльки 

46. Грабова Соломія Владиславівна, учениця 6-В класу Вінницько-

Хутірського навчально-виховного комплексу Вінницької області, за 

творчу роботу «Вишиванка для ляльки» (99 балів), номінація «Лялька-

українка» – вишиванка для ляльки 

47. Шпакович Ірина Вікторівна, 9 років, вихованка гуртка «Вишиванка» 

Бучанського центру позашкільної освіти Бучанської міської ради 

Київської області, за творчу роботу «Жіноча святкова сорочка «Зоряна», 

виконана за узорами вишиванок Київського Полісся» (100 балів), 

номінація «Лялька-українка» – вишиванка для ляльки 

48. Гошен Аліна Вікторівна, 12 років, вихованка гуртка «Народні ремесла» 

Комунального закладу позашкільної освіти «Широківський Центр дитячої 

творчості» Широківської селищної ради Дніпропетровської області, за 

творчу роботу «Дорога долі» (98 балів), номінація «Козацькому роду нема 

переводу» - парубоча вишиванка 

49. Дацишина Анастасія Олександрівна, 13 років, вихованка гуртка 

флористики та живопису Костопільського будинку школярів та юнацтва 

Костопільської районної ради Рівненської області, за творчу роботу 

«Вишиваний спогад» (99 балів), номінація «Лялька-українка» – 

вишиванка для ляльки 

50. Філатов Святослав Антонович, учень 6 класу Кам’янець-Подільської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Хмельницької області, за 

творчу роботу «Гуцульський стрій» (99 балів), номінація «Козацькому 

роду нема переводу» - парубоча вишиванка 

51. Купріна Аліна Володимирівна, 14 років, вихованка гуртка «Дивосвіт» 

комунального навчального закладу «Центр позашкільної освіти» 

Троїцької сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської 

області, за творчу роботу «Вишиванку одягай – Україну кохай!» (100 

балів), номінація «Козацькому роду нема переводу» - парубоча вишиванка 

52. Гришечкіна Вікторія Олегівна, 10 років, вихованка гуртка «Дивосвіт» 

комунального навчального закладу «Центр позашкільної освіти» 

Троїцької сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської 

області, за творчу роботу «Моя вишиванка, моя – Батьківщина!» (98 

балів), номінація «Лялька-українка» – вишиванка для ляльки 

53. Крячко Діана Олегівна, вихованка Зразкового художнього колективу 

гуртка «Художня вишивка» Комунального закладу «Новопразький 



Будинок дитячої та юнацької творчості Олександрійського району» 

Кіровоградської області, за творчу роботу «Ой, мамо, вишила сорочку…» 

(100 балів), номінація «Ой гарна я, гарна» - дівоча вишиванка 

54. Сівова Дарія Олександрівна, вихованка Зразкового художнього колективу 

гуртка «Художня вишивка» Комунального закладу «Новопразький 

Будинок дитячої та юнацької творчості Олександрійського району» 

Кіровоградської області, за творчу роботу «Сорочка парубоча оберегова» 

(100 балів), номінація «Козацькому роду нема переводу» - парубоча 

вишиванка 

55. Гейко Аліна Олегівна,  вихованка Зразкового художнього колективу гуртка 

«Художня вишивка» Комунального закладу «Новопразький Будинок 

дитячої та юнацької творчості Олександрійського району» 

Кіровоградської області, за творчу роботу «Сорочка парубоча оберегова» 

(100 балів), номінація «Козацькому роду нема переводу» - парубоча 

вишиванка 

56. Єфремова Аліна Семенівна, учениця 7-А класу Тарутинського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей – 

дошкільний навчальний заклад» Одеської області, за творчу роботу 

«Сукня для ляльки» (100 балів), номінація «Лялька-українка» – 

вишиванка для ляльки 

57. Цуман Богдана Русланівна, учениця 8-А класу Сарненського навчально-

виховного комплексу «Школа-колегіум» Рівненської області, за творчу 

роботу «Лялька-українка» (100 балів), номінація «Лялька-українка» – 

вишиванка для ляльки 

58. Лєбєєва Майя Леонідівна, вихованка гуртка «Художня вишивка» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Будинок школяра» 

Томаківської селищної ради Дніпропетровської області, за творчу роботу 

«Жіноча сорочка з рослинним візерунком, вишивка гладдю» (98 балів), 

номінація «Ой гарна я, гарна» - дівоча вишиванка 

59. Поцікайло Іванна Романівна, учениця 7 класу Яринівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Сарненського району Рівненської 

області, за творчу роботу «За зразком прабабусі» (98 балів), номінація 

«Ой гарна я, гарна» - дівоча вишиванка 

60. Слюсар Ольга Василівна, 9 років, вихованка гуртка «Українська народна 

вишивка» Баришівського центру позашкільної роботи «Мрія» 

Баришівської селищної ради Київської області, за творчу роботу «Моя 

перша вишиванка» (100 балів), номінація «Ой гарна я, гарна» - дівоча 

вишиванка 

61. Токовчук Катерина Валеріївна, учениця 9 класу Комунального опорного 

закладу освіти «Глибочицький ліцей» Глибочицької сільської ради 

Житомирського району Житомирської області, за творчу роботу «Чарівна 



полісяночка» (100 балів), номінація «Ой гарна я, гарна» - дівоча 

вишиванка» 

62. Грицун Лариса Олександрівна, учениця 10-Б класу Сумської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9, вихованка зразкової майстерні 

художньої вишивки та бісероплетіння Комунального закладу «Сумський 

Палац дітей та юнацтва» за творчі роботи «Диво калинове» (100 балів), 

номінація «Ой гарна я, гарна» - дівоча вишиванка», «Веснянка» (100 

балів), номінація «Ой гарна я, гарна» - дівоча вишиванка», «Козацька 

слава»  (100 балів), номінація «Козацькому роду нема переводу» - 

парубоча вишиванка 

63. Семергей Марія Олександрівна, вихованка гуртка «Юний дизайнер» 

Сагайдацького навчально-виховного комплексу «загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Полтавської області, за творчу роботу «Марія» (100 балів), номінація 

«Лялька-українка» – вишиванка для ляльки 

64. Худяк Сергій Володимирович, вихованець гуртка «Умілі руки» 

Жукотинської гімназії Коршівської об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області, за творчу роботу 

«Парубоча вишиванка» (100 балів), номінація «Козацькому роду нема 

переводу» - парубоча вишиванка 

65. Савченко Діана Сергіївна, 14 років, вихованка гуртка «Декоративно-

ужиткове мистецтво» Центру дитячої та юнацької творчості при 

Дмитрівському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Лиманського району 

Одеської області, за творчу роботу «Українська вишивка квітує» (96 

балів), номінація «Ой гарна я, гарна» - дівоча вишиванка 

66. Ремньова Дарина Андріївна, учениця 7 класу Бірківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені І.А. Цюпи Зіньківського 

району Полтавської області, за творчу роботу «Сорочка для моєї ляльки 

Христинки» (99 балів), номінація «Лялька-українка» – вишиванка для 

ляльки 

67. Ляпота Марина Владиславівна, учениця 4-В класу Красноградського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 ім. О.І. Копиленка 

Красноградської районної ради Харківської області, за творчу роботу 

«Сині волошки» (94 бали), номінація «Ой гарна я, гарна» - дівоча 

вишиванка 

68. Ходос Марія Олегівна, учениця 2 класу Світлогірської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів імені Анона Петровича Біленка Кобеляцької районної 

ради Полтавської області, за творчу роботу «Українка я маленька» (93 

бали), номінація «Лялька-українка» – вишиванка для ляльки 

69. Величко Тетяна Миколаївна, 14 років, учениця 9-Б класу Ясногірської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Сарненського району Рівненської 



області, за творчу роботу «Вишита сукня» (93 бали), номінація «Ой гарна 

я, гарна» - дівоча вишиванка 

70. Атаманенко Анастасія Миколаївна, учениця 10 класу Сичавської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лиманського району Одеської 

області, за творчу роботу «Дівоча вишиванка» (100 балів), номінація «Ой 

гарна я, гарна» - дівоча вишиванка 

71. Капелюх Яна Валеріївна, вихованка Дитячо-юнацького центру туризму та 

екологічної роботи м.Славута Хмельницької області, за творчу роботу 

«Староукраїнська вишиванка» (98 балів), номінація «Козацькому роду 

нема переводу» - парубоча вишиванка 

72. Марховська Яна Русланівна, вихованка Шепетівського міського центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Хмельницької 

області, за творчу роботу «Великодня вишиванка» (100 балів), номінація 

«Ой гарна я, гарна» - дівоча вишиванка 

73. Якимчук Марія Павлівна, вихованка гуртка «Художня вишивка» Будинку 

дітей та молоді Дубенської міської ради Рівненської області, за творчу 

роботу «Дівоча сорочка» (99 балів), номінація «Ой гарна я, гарна» - дівоча 

вишиванка 

74. Винник Ілона В’ячеславівна, вихованка студії «Барвінок» Комунального 

навчального закладу «Центр позашкільної освіти» Вербківської сільської 

ради Павлоградського району Дніпропетровської області, за творчу 

роботу «Сорочка дівоча «Маки»» (96 балів), номінація «Ой гарна я, 

гарна» - дівоча вишиванка 

75. Красовська Єлизавета Сергіївна, вихованка студії «Барвінок» 

Комунального навчального закладу «Центр позашкільної освіти» 

Вербківської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської 

області, за творчі роботи «Сорочка чоловіча «Першоцвіт»» (100 балів), 

номінація «Козацькому роду нема переводу» - парубоча вишиванка та 

«Костюм для ляльки «Троянда»» (100 балів), номінація «Лялька-українка» 

– вишиванка для ляльки 

76. Барановська Ольга Валеріївна, учениця 4 класу Старожадівського 

навчально-виховного комплексу села Стара Жадова Сторожинецького 

району Чернівецької області, за творчі роботи «Козачок» (97 балів), та 

«Вишиваночка» (97 балів) номінація «Лялька-українка» – вишиванка для 

ляльки 

77. Долгова Вікторія Олександрівна, 12 років, вихованка гуртка «Сучасне 

рукоділля» творчого об’єднання «Берегиня» Баришівського центру 

позашкільної роботи «Мрія» Баришівської селищної ради Київської 

області, за творчу роботу «Патріот України» (100 балів), номінація 

«Козацькому роду нема переводу» - парубоча вишиванка 

78. Кушнірчук Людмила Михайлівна, вихованка гуртків «Юні екскурсоводи», 

«Конструювання та моделювання одягу» Монастирського районного 



будинку дитячої та юнацької творчості Тернопільської області, за творчі 

роботи «Сукня-сорочка, спідничка» (98 балів), номінація «Лялька-

українка» – вишиванка для ляльки 

79. Сугай Богдана, вихованка гуртка «Екологічне краєзнавство» Хустського 

районного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

Закарпатської області, за творчу роботу «Вишиванка для ляльки» (97 

балів), номінація «Лялька-українка» – вишиванка для ляльки 

80. Загайчук Софія Олександрівна, вихованка гуртка «Народна вишивка» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Будинок творчості 

дітей та юнацтва» Петропавлівського району Дніпропетровської області, 

за творчу роботу «Набір для хрещення» (100 балів), номінація «Лялька-

українка» – вишиванка для ляльки 

81. Калюжна Тетяна Миколаївна, вихованка гуртка «Народна вишивка» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Будинок творчості 

дітей та юнацтва» Петропавлівського району Дніпропетровської області, 

за творчу роботу «Сорочка «Ніжність»» (97 балів), номінація «Ой гарна я, 

гарна» - дівоча вишиванка 

82. Семенюк Анна Сергіївна, учениця 9-Г класу Одеської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №15 Одеської області, за творчу роботу «Дівоча 

вишиванка» (98 балів), номінація «Ой гарна я, гарна» - дівоча вишиванка 

83. Гайда Евеліна Богданівна, вихованка гуртка «Природа рідного краю» 

Тячівського районного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді Закарпатської області, за творчу роботу «Моя перша вишиванка» 

(100 балів), номінація «Ой гарна я, гарна» - дівоча вишиванка 

84. Руденко Вероніка Василівна, вихованка творчого об’єднання «Художня 

вишивка» Комунального позашкільного навчального закладу 

Білопільської районної ради Сумської області «Центр дитячої та юнацької 

творчості», за творчу роботу «Парубоча вишиванка «А я в батька один 

син»» (100 балів), номінація «Козацькому роду нема переводу» - парубоча 

вишиванка 

85. Трачук Ольга Олександрівна, вихованка творчого об’єднання «Художня 

вишивка» Комунального позашкільного навчального закладу 

Білопільської районної ради Сумської області «Центр дитячої та юнацької 

творчості», за творчу роботу «Дівоча вишиванка «А я просто українка – 

україночка!»» (100 балів), номінація «Ой гарна я, гарна» - дівоча 

вишиванка 

86. Гарманюк Софія, вихованка гуртка «Мистецтво нашого народу» закладу 

загальної середньої освіти «Березичівський ліцей» Любешівської 

селищної ради Волинської області, за творчу роботу «Сільський парубок» 

(98 балів), номінація «Козацькому роду нема переводу» - парубоча 

вишиванка 



87. Павлосюк Юліанна, учениця Нововолинської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №5 Нововолинської міської ради Волинської області, за 

творчу роботу «Вишиванка наша, ну хіба ж не диво? В вишиванці завжди 

модно і красиво…» (100 балів), номінація «Ой гарна я, гарна» - дівоча 

вишиванка 

88. Оніщук Катерина, учениця загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

с.Криничне Маневицького району Волинської області, за творчу роботу 

«Вишиваночка для ляльки» (100 балів), номінація «Лялька-українка» – 

вишиванка для ляльки 

89. Загоруй Олена Володимирівна,  вихованка гуртка «Автентична вишивка 

та народне мистецтво» Вінницької обласної станції юних натуралістів, за 

творчу роботу «Весна» (100 балів), номінація «Ой гарна я, гарна» - дівоча 

вишиванка 

90. Зарицька Наталія Ігорівна, вихованка гуртка «Художня вишивка» 

комунального закладу «Немирівський центр дитячої та юнацької 

творчості» Немирівської міської ради Вінницької області, за творчу 

роботу «Парубоча вишиванка» (100 балів), номінація «Козацькому роду 

нема переводу» - парубоча вишиванка 

91. Лахно Лілія, учениця 2 класу Благовіщенської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Комиш-Зорянської селищної ради Більмацького району 

Запорізької області, за творчу роботу «Вишиваночка» (96 балів), 

номінація «Лялька-українка» – вишиванка для ляльки 

92. Денісова Ольга, Люліна Домініка, Сороколет Діана, учениці 2 класу 

комунального закладу «Новомиколаївська загальноосвітня школа-інтернат 

І-ІІ ступенів» Запорізької обласної ради, за творчу роботу «Дівоча 

вишиванка» (99 балів), номінація «Ой гарна я, гарна» - дівоча вишиванка 

93. Тряпіцина Діана, вихованка позашкільного навчального закладу «Клуб 

юних моряків «Екватор» з флотилією» Енергодарської міської ради 

Запорізької області, за творчу роботу «Парубоча вишиванка «На щастя, на 

долю»» (99 балів), номінація «Козацькому роду нема переводу» - 

парубоча вишиванка 

 



Додаток 2 до наказу НЕНЦ 

№ 55/1 від 23.05.2019 р. 

 

Список призерів Всеукраїнського конкурсу «Вишиванка дитячими 

руками» для нагородження грамотами НЕНЦ за IІ місце  

1. Матюшок Тетяна Віталіївна, учениця 9 класу Срібненської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Крупецької сільської ради 

Радивилівського району Рівненської області, за творчу роботу «А я в мами 

українка» (88 балів), номінація «Лялька-українка» – вишиванка для 

ляльки 

2. Пономаренко Максим Олександрович, учень 2 класу Прилуцької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Прилуцької міської ради 

Чернігівської області, за творчу роботу «Святкова сорочка» (87 балів), 

номінація «Козацькому роду нема переводу» - парубоча вишиванка 

3. Слівська Анастасія Володимирівна, учениця 9-А класу Шепетівської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим 

вивченням основ економіки та правознавства Хмельницької області, за 

творчу роботу «Сорочка-вишиванка «Чарівні троянди Шепетівщини» (86 

балів), номінація «Ой гарна я, гарна» - дівоча вишиванка 

4. Соловйова Аліна Миколаївна, вихованка гуртка «Вишиванка» 

Новоушицького будинку дитячої творчості Новоушицької селищної ради 

Хмельницької області, за творчу роботу «Сонячна ніжність» (88 балів), 

номінація «Лялька-українка» – вишиванка для ляльки 

5. Шимченко Поліна Рустамівна, учениця 3 класу Талалаївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Талалаївської селищної ради 

Чернігівської області, за творчу роботу «Лялька-українка» (89 балів), 

номінація «Лялька-українка» – вишиванка для ляльки 

6. Шаповал Ольга Олександрівна, учениця 7-В класу комунального закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 Вінницької міської ради» 

Вінницької області, за творчу роботу «Вишиванка» (89 балів), номінація 

«Ой гарна я, гарна» - дівоча вишиванка» 

7. Ткаченко Марія, вихованка гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Саратського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів – гімназія» Саратського району Одеської області, за творчу 

роботу «Лялька-українка» (88 балів), номінація «Лялька-українка» – 

вишиванка для ляльки 

8. Іващенко Ірина Юріївна, 13 років, вихованка Вишгородського районного 

Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт» 

Київської області, за творчу роботу «Вишиванка на ляльку» (87 балів), 

номінація «Лялька-українка» – вишиванка для ляльки 

9. Бойкова Аліна Віталіївна, 15 років, вихованка Вишгородського районного 

Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт» 



Київської області, за творчу роботу «Вишиванка на ляльку» (87 балів), 

номінація «Лялька-українка» – вишиванка для ляльки 

10. Дергач Ангеліна Станіславівна, 15 років, вихованка гуртка «Художня 

вишивка» Вишгородського районного Центру художньої творчості дітей, 

юнацтва та молоді «Дивосвіт» Київської області, за творчу роботу 

«Сорочка» (89 балів), номінація «Лялька-українка» – вишиванка для 

ляльки 

11. Ільченко Вікторія Юріївна, 11 років, вихованка гуртка «Народні ремесла» 

Комунального закладу позашкільної освіти «Широківський Центр дитячої 

творчості» Широківської селищної ради Дніпропетровської області, за 

творчу роботу «Лялька-мотанка «Параскева-покровительниця 

рукодільниць»» (86 балів), номінація «Лялька-українка» – вишиванка для 

ляльки 

12. Іванюшина Ангеліна Олександрівна, 12 років, вихованка гуртка «Народні 

ремесла» Комунального закладу позашкільної освіти «Широківський 

Центр дитячої творчості» Широківської селищної ради 

Дніпропетровської області, за творчу роботу «Лялька-мотанка «Подружка 

Даринка»» (86 балів), номінація «Лялька-українка» – вишиванка для 

ляльки 

13. Гаврилюк Діана Андріївна, 10 років, вихованка гуртка «Бісерна казка» 

Костопільського будинку школярів та юнацтва Костопільської районної 

ради Рівненської області, за творчу роботу «Лялькова вишиванка» (86 

балів), номінація «Лялька-українка» – вишиванка для ляльки 

14. Дід Ольга Вадимівна, вихованка гуртка «Народна українська вишивка» 

комунального позашкільного навчального закладу «Центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді Дніпровської районної ради» 

Дніпропетровської області, за творчу роботу «Сорочка для Іванка» (88 

балів), номінація «Козацькому роду нема переводу» - парубоча вишиванка 

15. Антонюк Богдан Володимирович, учень 4 класу Великожитинського 

ліцею Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської 

області, за творчу роботу «Візерунок достатку» (85 балів), номінація 

«Козацькому роду нема переводу» - парубоча вишиванка 

16. Тимочко Оксана Романівна, вихованка гуртка народної вишивки 

Долинського районного будинку дитячої та юнацької творчості Івано-

Франківської області, за творчу роботу «Квітковий розмай» (88 балів), 

номінація «Ой гарна я, гарна» - дівоча вишиванка 

17. Лєбєєва Майя Леонідівна, вихованка гуртка «Художня вишивка» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Будинок школяра» 

Томаківської селищної ради Дніпропетровської області, за творчу роботу 

«Дитяча сорочка з рослинним візерунком, вишивка бісером» (87 балів), 

номінація «Ой гарна я, гарна» - дівоча вишиванка 



18. Кулик Софія Тарасівна, 12 років, вихованка гуртка «Українська народна 

вишивка» Баришівського ценру позашкільної роботи «Мрія» 

Баришівської селищної ради Київської області, за творчу роботу 

«Парубоча вишиванка» (84 бали), номінація «Лялька-українець» – 

вишиванка для ляльки 

19. Щербак Єлизавета Анатоліївна, учениця 6-А класу Сумської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9, за творчу роботу «Школярка 

україночка» (86 балів), номінація «Ой гарна я, гарна» - дівоча вишиванка 

20. Маляр Вікторія Володимирівна, вихованка гуртка «Юні охоронці 

природи»  Сагайдацького навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Полтавської області, за творчу роботу «Наталка 

Полтавка» (86 балів), номінація «Лялька-українка» – вишиванка для 

ляльки 

21. Захарченко Іван Ігорович, учень 2-Г класу Спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 імені В.О. Нижниченка з 

поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного циклу 

Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, за творчу роботу 

«Лялька-українка» (83 бали), номінація «Лялька-українка» – вишиванка 

для ляльки 

22. Влад Володимир Миколайович, учень 2 класу Старожадівського 

навчально-виховного комплексу села Стара Жадова Сторожинецького 

району Чернівецької області, за творчу роботу «Чорнобривці» (86 балів), 

номінація «Козацькому роду нема переводу» - парубоча вишиванка 

23. Колісник Дмитро Петрович, учень 2 класу Старожадівського навчально-

виховного комплексу села Стара Жадова Сторожинецького району 

Чернівецької області, за творчу роботу «Мамині очі» (87 балів), номінація 

«Козацькому роду нема переводу» - парубоча вишиванка 

24. Вацько Світлана Миколаївна, вихованка гуртка «Умілі руки» 

Вовковнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Демидівського 

району Рівненської області, за творчу роботу «Блузка для улюбленої 

ляльки» (87 балів), номінація «Лялька-українка» – вишиванка для ляльки 

25. Білоус Яна Сергіївна, 2008 року народження, вихованка гуртка «Художня 

вишивка» Комунального закладу Таращанської районної ради 

«Таращанський районний центр творчості дітей та юнацтва «Веселка»» 

Київської області, за творчу роботу «Вишиванка моя» (85 балів), 

номінація «Ой гарна я, гарна» - дівоча вишиванка 

26. Войнагій Оксана, вихованка гуртка «Українська народна вишивка» 

Хустського районного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

Закарпатської області, за творчу роботу «Парубоча сорочка» (88 балів), 

номінація «Козацькому роду нема переводу» - парубоча вишиванка 



27. Сніжко Дар’я Олександрівна, вихованка творчого об’єднання «Любисток» 

комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої 

творчості «Надія»» м.Першотравенськ Дніпропетровської області, за 

творчу роботу «Наречена Жадана» (87 балів), номінація «Лялька-

українка» – вишиванка для ляльки 

28. Мамай Вікторія Віталіївна, вихованка творчого об’єднання «Любисток» 

комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої 

творчості «Надія»» м.Першотравенськ Дніпропетровської області, за 

творчу роботу «Наречена Марічка» (87 балів), номінація «Лялька-

українка» – вишиванка для ляльки 

29. Кравчук Марія Максимівна, учениця 1-Є класу Одеської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15 Одеської області, за творчу 

роботу «Вишиванка, спідниця, фартух (костюм)» (89 балів), номінація 

«Лялька-українка» – вишиванка для ляльки 

30. Бобрушко Наталія Василівна, вихованка гуртка «Українська народна 

вишивка» Тячівського районного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Закарпатської області, за творчу роботу «Подарунок для 

брата» (88 балів), номінація «Козацькому роду нема переводу» - парубоча 

вишиванка 

31. Зарицька Наталія Ігорівна, вихованка гуртка «Художня вишивка» 

комунального закладу «Немирівський центр дитячої та юнацької 

творчості» Немирівської міської ради Вінницької області, за творчу 

роботу «Дівоча вишиванка» (89 балів), номінація «Ой гарна я, гарна» - 

дівоча вишиванка 

32. Касперович Дарія, 2007 року народження, вихованка гуртка «Автентична 

вишивка та народне мистецтво» Вінницької обласної станції юних 

натуралістів, за творчу роботу «Вишиванка для ляльки «Єднання»» (89 

балів), номінація «Лялька-українка» – вишиванка для ляльки 

33. Сокольвяк Любов Олександрівна, учениця 3 класу комунального закладу 

«Запорізька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Новоуспенівської 

сільської ради Веселівського району Запорізької області», за творчу 

роботу «Весела сімейка» (86 балів), номінація «Лялька-українка» – 

вишиванка для ляльки 

34. Мартинюк Оксана, учениця 6 класу комунального закладу «Чкаловська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Веселівського району Запорізької 

області, за творчу роботу «Сукня для ляльки» (89 балів), номінація 

«Лялька-українка» – вишиванка для ляльки 

35. Нерезова Вікторія, вихованка комунального закладу «Запорізька 

спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Козацький ліцей» 

Запорізької обласної ради, за творчу роботу «Вишиванка для Іванка» (85 

балів), номінація «Лялька-українець» – вишиванка для ляльки 



36. Король Ганна, учениця 6 класу комунального закладу «Токмацька 

спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» Запорізької обласної ради, за 

творчу роботу «Дівоча вишиванка «Святкова»» (86 балів), номінація «Ой 

гарна я, гарна» - дівоча вишиванка 

37. Іващенко Валерія, учениця 6 класу комунального закладу «Токмацька 

спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» Запорізької обласної ради, за 

творчу роботу «Дівоча вишиванка «Святкова»» (86 балів), номінація «Ой 

гарна я, гарна» - дівоча вишиванка 

38. Парканова Вікторія, учениця 6 класу комунального закладу «Токмацька 

спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» Запорізької обласної ради, за 

творчу роботу «Дівоча вишиванка «Святкова»» (86 балів), номінація «Ой 

гарна я, гарна» - дівоча вишиванка 

39. Курило Катерина, вихованка Токмацького Центру дитячої та юнацької 

творчості Токмацької міської ради Запорізької області, за творчу роботу 

«Дівоча вишиванка» (87 балів), номінація «Ой гарна я, гарна» - дівоча 

вишиванка 

40. Куртєв Євген, учень 9 класу комунального закладу «Новомиколаївський 

навчально-реабілітаційний центр «Паросток» ім.. В.А. Польського» 

Запорізької обласної ради, за творчу роботу «Дівоча вишиванка» (88 

балів), номінація «Ой гарна я, гарна» - дівоча вишиванка 

41. Єфименко Сергій, учень 2-Б класу Запорізького навчально-виховного 

комплексу «Барвінок» Запорізької міської ради Запорізької області, за 

творчу роботу «Сергійкова вишиванка» (83 бали), номінація «Козацькому 

роду нема переводу» - парубоча вишиванка 

42. Шпота Євгенія, учениця 9 класу комунального закладу «Хортицька 

національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної 

ради, за творчу роботу «Вишиванка» (83 бали), номінація «Козацькому 

роду нема переводу» - парубоча вишиванка 

 

 

 



Додаток 3 до наказу НЕНЦ 

№ 55/1 від 23.05.2019 р. 

 

Список призерів Всеукраїнського конкурсу «Вишиванка дитячими 

руками» для нагородження грамотами НЕНЦ за IІ місце  

1. Лисенко Вероніка Миколаївна, учениця 1 класу Дудчинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тавричанської сільської ради 

Каховського району Херсонської області, за творчу роботу «Сонячна 

вишиванка» (74 бали),  номінація «Ой гарна я, гарна» - дівоча вишиванка 

2. Шаповал Дар'я Ігорівна, учениця 9 класу Криворізької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №12 Дніпропетровської області, за творчу роботу 

«Весняна квітка» (75 балів), номінація «Лялька-українка» – вишиванка 

для ляльки 

3. Матюшок Тетяна Віталіївна, вихованка гуртка «Основи екологічних 

знань» комунального позашкільного навчального закладу Крупецький 

центр дитячої та юнацької творчості «Креатив» Крупецької сільської ради 

Радивилівського району Рівненської області, за творчу роботу «Я 

маленький козачок» (75 балів), номінація «Лялька-українка» – вишиванка 

для ляльки 

4. Сухий Станіслав Олегович, вихованець гуртка «Біологія людини» 

Первомайської міської станції юних натуралістів Миколаївської області, 

за творчу роботу «Квітуча Миколаївщина» (76 балів), номінація «Лялька-

українка» – вишиванка для ляльки 

5. Рудик Дар’я Василівна, учениця 7-А класу Верхньорогачицької опорної 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Верхньорогачицької районної ради 

Херсонської області, за творчу роботу «Усміхаюсь сонцю, дітям і землі» 

(78 балів), номінація «Лялька-українка» – вишиванка для ляльки 

6. Турко Юлія Віталіївна, вихованка гуртка «Юний хімік» Чорнухинської 

районної станції юних натуралістів Полтавської області, за творчу роботу 

«Українська сукня для ляльки» (77 балів), номінація «Лялька-українка» – 

вишиванка для ляльки 

7. Целеп Валерія Ярославівна, 2006 року народження, учениця 7 класу 

Гнідинцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Варвинського 

району Чернігівської області, за творчу роботу «Вишиванка «Мальва»» 

(76 балів), номінація «Ой гарна я, гарна» - дівоча вишиванка 

8. Борисова Єлизавета Вадимівна, учениця 1 класу Бережанської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Чорноострівської селищної ради 

Хмельницького району Хмельницької області, за творчу роботу 

«Вишиванка для ляльки» (78 балів), номінація «Лялька-українка»– 

вишиванка для ляльки 

9. Браташ Аріна Юріївна, учениця 3 класу Талалаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Талалаївської селищної ради Чернігівської області, за 



творчу роботу «Вишиванка для ляльки» (78 балів), номінація «Лялька-

українка» – вишиванка для ляльки 

10. Гайдусь Марія Романівна, учениця 3 класу Бортницького навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний 

навчальний заклад» Дубенського району Рівненської області, за творчу 

роботу «Веснянки» (78 балів), номінація «Лялька-українка» – вишиванка 

для ляльки 

11. Нечипорук Каміла Олегівна,  учениця 3 класу Бортницького навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний 

навчальний заклад» Дубенського району Рівненської області, за творчу 

роботу «Веснянки» (78 балів), номінація «Лялька-українка» – вишиванка 

для ляльки 

12. Смочек Яна Ярославівна, учениця 3 класу Бортницького навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний 

навчальний заклад» Дубенського району Рівненської області, за творчу 

роботу «Веснянки» (78 балів), номінація «Лялька-українка» – вишиванка 

для ляльки 

13. Лавренко Андрій Андрійович, учень  3 класу Бортницького навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний 

навчальний заклад» Дубенського району Рівненської області, за творчу 

роботу «Веснянки» (78 балів), номінація «Лялька-українка – вишиванка 

для ляльки 

14. Пісоцький Денис Олександрович, учень  3 класу Бортницького навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний 

навчальний заклад» Дубенського району Рівненської області, за творчу 

роботу «Веснянки» (78 балів), номінація «Лялька-українка» – вишиванка 

для ляльки 

15. Романюк Максим Віталійович, учень  3 класу Бортницького навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний 

навчальний заклад» Дубенського району Рівненської області, за творчу 

роботу «Веснянки» (78 балів), номінація «Лялька-українка» – вишиванка 

для ляльки 

16. Ромаш Олексій Дмитрович, учень  3 класу Бортницького навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний 

навчальний заклад» Дубенського району Рівненської області, за творчу 

роботу «Веснянки» (78 балів), номінація «Лялька-українка» – вишиванка 

для ляльки 

17. Мелешко Марія Михайлівна, учениця 9 класу Плахтіївської 

загальноосвітньої школи №3 І-ІІІ ступенів Саратського району Одеської 

області, за творчу роботу «Вишиваночка» (77 балів), номінація «Лялька-

українка» – вишиванка для ляльки 



18. Панцир Вікторія, учениця 6-Б класу Старосільської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Саратського району Одеської області, за творчу 

роботу «Ой я гарна, гарна…» (78 балів), номінація «Лялька-українка» – 

вишиванка для ляльки 

19. Дід Анастасія Вадимівна, вихованка гуртка «Народна українська 

вишивка» комунального позашкільного навчального закладу «Центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Дніпровської 

районної ради» Дніпропетровської області, за творчу роботу «Українська 

лялька-берегиня» (74 бали), номінація «Лялька-українка» – вишиванка 

для ляльки 

20. Леоненко Тетяна Миколаївна, вихованка гуртка «Вишивка» Комунального 

закладу «Магдалинівський районний Будинок дитячої творчості» 

Дніпропетровської області, за творчу роботу «Спідня сорочка» (76 балів), 

номінація «Лялька-українка» – вишиванка для ляльки 

21. Лєбєєва Майя Леонідівна, вихованка гуртка «Художня вишивка» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Будинок школяра» 

Томаківської селищної ради Дніпропетровської області, за творчу роботу 

«Дитяче платтячко з рослинним та зооморфним візерунком, вишивка 

хрестиком» (78 балів), номінація «Ой гарна я, гарна» - дівоча вишиванка 

22. Смаглюк Оксана Станіславівна, учениця 10-Б класу Дібрівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зарічненського району Рівненської 

області, за творчу роботу «Лялька-Берегиня» (76 балів), номінація 

«Лялька-українка» – вишиванка для ляльки 

23. Воротнікова Анастасія Сергіївна, учениця 4-В класу Красноградського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 ім. О.І. Копиленка 

Красноградської районної ради Харківської області, за творчу роботу 

«Вишиванка для Соломійки» (75 балів), номінація «Лялька-українка» – 

вишиванка для ляльки 

24. Кір’як Дмитро Андрійович, учень 2 класу Старожадівського навчально-

виховного комплексу села Стара Жадова Сторожинецького району 

Чернівецької області, за творчу роботу «Зірочка» (76 балів), номінація 

«Лялька-українка» – вишиванка для ляльки 

25. Горват Андріана Володимирівна, вихованка гуртка «Українська народна 

вишивка» Хустського районного еколого-туристичного центру 

Закарпатської області, за творчу роботу «Дівочий фартушок» (72 бали), 

номінація «Ой гарна я, гарна» - дівоча вишиванка 

26. Микулець Дарина Василівна, вихованка гуртка «Флористика та 

фітодизайн інтер’єру» Хустського районного еколого-туристичного 

центру Закарпатської області, за творчу роботу «Лайбик» (73 бали), 

номінація «Ой гарна я, гарна» - дівоча вишиванка 

27. Шуптар Аліна, вихованка гуртка «Екологічне краєзнавство» Хустського 

районного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 



Закарпатської області, за творчу роботу «Вишиванка для дівчини» (76 

балів), номінація «Ой гарна я, гарна» - дівоча вишиванка 

28. Середа Ангеліна Володимирівна, учениця 5 класу Корчівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Красилівського району 

Хмельницької області, за творчу роботу «Ясочці на свято» (73 бали), 

номінація «Лялька-українка» – вишиванка для ляльки 

29. Барелюк Таїсія Денисівна, учениця 1-В класу Одеської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №15 Одеської області, за творчу роботу «Вишиванка 

(бойківська)» (75 балів), номінація «Лялька-українка» – вишиванка для 

ляльки 

30. Наливайко Дар’я Сергіївна, вихованка творчого об’єднання «Художня 

вишивка» Комунального позашкільного навчального закладу 

Білопільської районної ради Сумської області «Центр дитячої та юнацької 

творчості», за творчу роботу «Вишиванка для ляльки «Ой, у лузі, лузі 

червона калина…»» (75 балів), номінація «Лялька-українка» – вишиванка 

для ляльки 

31. Черевко Яна, вихованка гуртка «Мистецтво нашого народу» закладу 

загальної середньої освіти «Березичівський ліцей» Любешівської 

селищної ради Волинської області, за творчу роботу «Сонячний день» (77 

балів), номінація «Лялька-українка» – вишиванка для ляльки 

32. Рябко Вероніка, учениця опорного навчального закладу «Дубівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Дубівської сільської ради 

Ковельського району Волинської області», за творчу роботу «Інтер’єрна 

лялька мотанка «Травниця»» (79 балів), номінація «Лялька-українка» – 

вишиванка для ляльки 

33. Коробська Анна, учениця 6 класу комунального закладу «Бурчацька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені героя Радянського Союзу Є.І. 

Носаль» Михайловської селищної ради Запорізької області, за творчу 

роботу «Вишиванка для ляльки» (79 балів), номінація «Лялька-українка» 

– вишиванка для ляльки 

34. Штенгелова Лілія, вихованка комунального закладу «Петрівська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Новоолексіївської сільської ради 

Приазовського району Запорізької області, за творчу роботу «Вишиванка 

для моєї ляльки» (77 балів), номінація «Лялька-українка» – вишиванка 

для ляльки 

35. Змитрович Маргарита, учениця 2 класу Запорізького навчально-виховного 

комплексу «Барвінок» Запорізької міської ради Запорізької області, за 

творчу роботу «Для моєї улюбленої ляльки» (72 бали),  номінація 

«Лялька-українка» – вишиванка для ляльки 

36. Колектив учнів 4 класу комунального закладу «Новомиколаївський 

навчально-реабілітаційний центр «Паросток» ім. В.А. Польського» 



Запорізької обласної ради, за творчу роботу «Вишиванка для ляльки» (73 

бали), номінація «Лялька-українка» – вишиванка для ляльки 

37. Шевченко Альбіна, учениця 8 класу комунального закладу 

«Новомиколаївський навчально-реабілітаційний центр «Паросток» ім. 

В.А. Польського» Запорізької обласної ради, за творчу роботу 

«Український комплект» (76 балів), номінація «Лялька-українка» – 

вишиванка для ляльки 

 



Додаток 4 до наказу НЕНЦ 

№ 55/1 від 23.05.2019 р. 

 

Список дітей, нагороджених грамотами НЕНЦ за активну участь у   

Всеукраїнському конкурсі «Вишиванка дитячими руками»  

1. Ніколаєва Євгенія, 16 років, вихованка гуртка «М’яка іграшка» 

Новотроянівського    навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів-ліцей-дошкільний навчальний заклад» Болградської 

районної ради Одеської області, за творчу роботу «Вишиванка «Лялька 

українка» (68 балів), номінація «Лялька-українка» – вишиванка для 

ляльки 

2. Богданюк Лазор Олегович, учень 5 класу Верхньопетровецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Сторожинецького району 

Чернівецької області, за творчу роботу «Народний румунський костюм» 

(<50 балів), номінація «Ой гарна я, гарна» - дівоча вишиванка 

3. Мотреску Павло, учень 5 класу Верхньопетровецької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №2 Сторожинецького району Чернівецької області, за 

творчу роботу «Народний румунський костюм» (<50 балів), номінація 

«Ой гарна я, гарна» - дівоча вишиванка 

4. Харюк Марія Георгіївна, учениця 7 класу Красноїльського навчально-

виховного комплексу с.м.т. Красноїльськ Сторожинецького району 

Чернівецької області, за творчу роботу «Українська лялька «Пан та 

панянка»» (<50 балів), номінація «Козацькому роду нема переводу» - 

парубоча вишиванка 

5. Комишан Маргарита Леонідівна,учениця 8 класу Мирнопільської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Саратського району Одеської 

області, за творчу роботу «Вишиванка для племінника» (66 балів), 

номінація «Козацькому роду нема переводу» - парубоча вишиванка 

6. Медведюк Ольга, учениця закладу загальної середньої освіти 

«Березновільська гімназія» Любешівського району Волинської області, за 

творчу роботу «Україночка Оленка» (68 балів), номінація «Лялька-

українка» – вишиванка для ляльки 

 

 



Додаток 5 до наказу НЕНЦ 

№ 55/1 від 23.05.2019 р. 

 

Список керівників, що отримують подяки НЕНЦ за творчий підхід, 

дієве заохочення до сумлінної праці та мудре наставництво при підготовці 

переможців  Всеукраїнського конкурсу «Вишиванка дитячими руками»  

1. Караван Анастасія Миколаївна, вчитель початкових класів Шепетівського 

навчально-виховного комплексу №3 у складі «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів ім. Н.Рибака та ліцей з посиленою фізичною підготовкою» 

Хмельницької області 

2. Мізюк Наталія Петрівна, керівник гуртка «Художня вишивка» 

Комунального закладу «Степанський Будинок дітей та молоді» 

Сарненської районної ради Рівненської області 

3. Симоненко Анеля Едуардівна, керівник гуртка «Умілі руки» 

Петропавлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 з 

професійним навчанням Петропавлівської районної ради 

Дніпропетровської області 

4. Дударь Катерина Миколаївна, культорганізатор Новгород-Сіверського 

центру дитячої та юнацької творчості Новгород-Сіверської міської ради 

Чернігівської області 

5. Христофорова Олена Миколаївна, керівник творчого учнівського 

об’єднання «Патріот» Новгород-Сіверської державної гімназії імені К.Д. 

Ушинського Чернігівської області 

6. Медянцева Оксана Валеріївна, керівник гуртка «Природа і творчість» 

Ямпільської районної станції юних натуралістів Сумської області  

7. Поливанова Олена Іванівна, керівник гуртка «Мистецтво нашого народу» 

комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості №4 

Харківської міської ради» Харківької області 

8. Беседа Тетяна Сергіївна, педагог-організатор-методист Новосинявської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старосинявської селищної ради 

Старосинявського району Хмельницької області 

9. Яцук Наталія Борисівна, керівник гуртка «Вишиванка» Яблунецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ємільчинського району 

Житомирської області 

10. Шенкевич Юлія Юріївна, вчителю Спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №3 імені В.О. Нижниченка з поглибленим вивченням 

предметів суспільно-гуманітарного циклу Горішньоплавнівської міської 

ради Полтавської області 

11. Мараховська Юлія Юріївна, керівник зразкового творчого об’єднання 

«Українська вишиванка» Комунального закладу позашкільної освіти 

Тростянецької міської ради «Палац дітей та юнацтва» Сумської області 



12. Ляшенко Світлана Валентинівна, керівник гуртка «Юний дизайнер» 

Сагайдацького навчально-виховного комплексу «загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Шишацького району Полтавської області 

13. Яремчук Ірина Петрівна, вчитель Рівненської гуманітарної гімназії 

Рівненської міської ради Рівненської області 

14. Болгар Лілія Миколаївна, вчитель трудового навчання Навчально-

виховного комплексу «Ліцей – спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №10» Марганецької міської ради Дніпропетровської області 

15. Бойкова Кристина Володимирівна, керівник гуртка «Художня вишивка» 

Сєвєродонецького міського Центру дитячої та юнацької творчості 

Луганської області 

16. Квасюк Людмила Аркадіївна, керівник гуртка «Українська вишивка» 

Теофіпольського районного Центру дитячої творчості Хмельницької 

області 

17. Ткаченко Надія Вікторівна, керівник об’єднання «Народна вишивка» 

Комунального закладу «Будинок дитячої та юнацької творчості» 

Царичанської селищної ради Царичанського району Дніпропетровської 

області 

18. Пуха Лілія Борисівна, керівник гуртка гуртка «Художня вишивка» Центру 

дитячої та юнацької творчості Чорнобаївської районної ради Черкаської 

області 

19. Гайдук Алла Володимирівна, вчитель Великоолексинського ліцею 

Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області 

20. Горбан Лідія Іванівна, керівник гуртка «Крій та шиття» Болградського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Болградської районної 

ради Одеської області 

21. Горбан Лідія Іванівна, керівник гуртка «Крій та шиття» 

Новотроянівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів-ліцей-дошкільний навчальний заклад» Болградської 

районної ради Одеської області 

22. Кара Марина Петрівна, керівник гуртка «М’яка іграшка» 

Новотроянівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів-ліцей-дошкільний навчальний заклад» Болградської 

районної ради Одеської області 

23. Окунева Світлана Віталіївна, педагог Болградського навчально-виховного 

комплексу «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів-ліцей» Болградської 

районної ради Одеської області 

24. Бельтек Тетяна Панасівна, вчитель Каракуртської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Болградської районної ради Одеської області 

25. Вересовська Ірина Аркадіївна, керівник гуртка «Народна вишивка» 

комунального закладу позашкільної освіти «Районний центр дитячої та 



юнацької творчості «Світанок» » Юр’ївського району Дніпропетровської 

області 

26. Ковбасюк Олена Василівна, вчитель Тарутинського  навчально-виховного 

комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей - дошкільний 

заклад" Тарутинської районної ради Одеської області 

27. Кекух Валентина Миколаївна, вчитель Новгород-Сіверської державної 

гімназії ім. К.Д. Ушинського Чернігівської області 

28. Свинар-Чорненька Надія Степанівна, керівник гуртка «Художня 

вишивка» Збаразького районного комунального будинку дитячої та 

юнацької творчості Тернопільської області 

29. Павлінчак Галина Миколаївна, керівник гуртка «Крій та шиття» 

Збаразького районного комунального будинку дитячої та юнацької 

творчості Тернопільської області 

30. Георгієва О.В., керівник гуртка «Умілі рученята» Зорянського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей» 

Саратського району Одеської області 

31. Старіш В.М., керівник гуртка «Палітра» Розівської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Саратського району Одеської області 

32. Баргомон К.О., вчитель Плахтіївського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа №1 І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок)» Саратського району Одеської області 

33. Кіреу В.С., керівник гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Саратського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів – гімназія» Саратського району Одеської області 

34. Тесля Наталія Ярославівна, керівник «Народні промисли» Бродівського 

центру дитячої та юнацької творчості Львівської області 

35. Микитюк Марія Іванівна, керівник гуртка «Моделювання іграшок-

сувенірів» Богородчанського районного будинку дитячої та юнацької 

творчості Івано-Франківської області 

36. Прокопенко Наталія Іванівна, керівник гуртка «Вишивка» 

Великобагачанського будинку творчості дітей та юнацтва виконавчого 

комітету Великобагачанської селищної ради Полтавської області 

37. Федірко Світлана Сільвестрівна, керівник гуртка «Вишиванка» 

Бучанського центру позашкільної освіти Бучанської міської ради 

Київської області 

38. Любчич Наталія Миколаївна, керівник гуртка «Народні ремесла» 

Комунального закладу позашкільної освіти «Широківський Центр дитячої 

творчості» Широківської селищної ради Дніпропетровської області 

39. Галушко Руслана Віталіївна, керівник гуртка флористики та живопису 

Костопільського будинку школярів та юнацтва Костопільської районної 

ради Рівненської області 



40. Грабова Олена Євгенівна, вчитель трудового навчання Вінницько-

Хутірського навчально-виховного комплексу Вінницької області 

41. Кирик Юлія Юріївна, вчитель Кам’янець-Подільської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №10 Хмельницької області 

42. Скубак Анна Анатоліївна, керівник гуртка «Дивосвіт» комунального 

навчального закладу «Центр позашкільної освіти» Троїцької сільської 

ради Павлоградського району Дніпропетровської області 

43. Моздолевська Тетяна Миколаївна, керівник Зразкового художнього 

колективу гуртка «Художня вишивка» Комунального закладу 

«Новопразький Будинок дитячої та юнацької творчості Олександрійського 

району» Кіровоградської області 

44. Добинда Тетяна Миколаївна, вчитель Тарутинського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей – дошкільний 

навчальний заклад» Одеської області 

45. Ганжа Лариса Олексіївна, керівник гуртка «Українська народна вишивка» 

Баришівського ценру позашкільної роботи «Мрія» Баришівської селищної 

ради Київської області 

46. Ляшенко Світлана Валентинівна, керівник гуртка «Юний дизайнер» 

Сагайдацького навчально-виховного комплексу «загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Полтавської області 

47. Бойчук Світлана Миколаївна, вчитель Жукотинської гімназії Коршівської 

об’єднаної територіальної громади Коломийського району Івано-

Франківської області 

48. Жердецька Ольга Миколаївна, керівник гуртка «Декоративно-ужиткове 

мистецтво» Центру дитячої та юнацької творчості при Дмитрівському 

навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Лиманського району Одеської області 

49. Славчева Оксана Сергіївна, вчитель Красноградського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 ім. О.І. Копиленка Красноградської 

районної ради Харківської області 

50. Маляренко Н.Г., вчитель Світлогірської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів імені Анона Петровича Біленка Кобеляцької районної ради 

Полтавської області 

51. Царук Наталія Миколаївна, вчитель Ясногірської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Сарненського району Рівненської області 

52. Маруга Людмила Миколаївна, заступник директора з виховної роботи 

класу Сичавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лиманського 

району Одеської області 

53. Коленчук Олена Іванівна, керівник гурткової роботи Шепетівського 

міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Хмельницької області 



54. Нестерук Світлана Миколаївна, керівник гуртка «Художня вишивка» 

Будинку дітей та молоді Дубенської міської ради Рівненської області 

55. Стовба Тетяна Іванівна, керівник студії «Барвінок» Комунального 

навчального закладу «Центр позашкільної освіти» Вербківської сільської 

ради Павлоградського району Дніпропетровської області 

56. Пишна Інна Іванівна, вчитель Старожадівського навчально-виховного 

комплексу села Стара Жадова Сторожинецького району Чернівецької 

області 

57. Нестеренко Тетяна Яківна, керівник гуртка «Сучасне рукоділля» творчого 

об’єднання «Берегиня» Баришівського центру позашкільної роботи 

«Мрія» Баришівської селищної ради Київської області 

58. Левченко Наталя Григорівна, вчитель Бірківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів імені І.А. Цюпи Зіньківського району Полтавської області 

59. Бабенко Наталя Володимирівна, керівник зразкової майстерні художньої 

вишивки та бісероплетіння Комунального закладу «Сумський Палац дітей 

та юнацтва» Сумської області 

60. Завальна Світлана Євгенівна, вчитель трудового навчання Сумської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9 Сумської області 

61. Рогач Ірина Іванівна, керівник гуртка «Екологічне краєзнавство» » 

Хустського районного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

Закарпатської області 

62. Щербак Віола Григорівна, керівник гуртка «Народна вишивка» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Будинок творчості 

дітей та юнацтва» Петропавлівського району Дніпропетровської області 

63. Шпак Оксана Юріївна, вчитель трудового навчання Одеської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15 Одеської області 

64. Сасин Оксана Василівна, керівник гуртка «Природа рідного краю» 

Тячівського районного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді Закарпатської області 

65. Новак Лідія Вікторівна, керівник творчого об’єднання «Художня 

вишивка» Комунального позашкільного навчального закладу 

Білопільської районної ради Сумської області «Центр дитячої та юнацької 

творчості» 

66. Шпак-Косаківська Наталя Миколаївна, керівник гуртка «Автентична 

вишивка та народне мистецтво» Вінницької обласної станції юних 

натуралістів 

67. Книш Світлана Леонідівна, керівник гуртка «Художня вишивка» 

комунального закладу «Немирівський центр дитячої та юнацької 

творчості» Немирівської міської ради Вінницької області 

68. Прилюдько О.І., педагог комунального закладу «Новомиколаївська 

загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів» Запорізької обласної ради 



69. Бойчук Світлана Миколаївна, керівник  гуртка «Умілі руки» Жукотинської 

гімназії Коршівської об’єднаної територіальної громади Коломийського 

району Івано-Франківської області 

 


