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Міністерство освіти і науки України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

НАКАЗ 
м. Київ 

 

 

«21» лютого 2020 р.          № 18 

 

 

Про підсумки проведення 

Всеукраїнської виставки-конкурсу 

«Український сувенір» 

 

 Відповідно до затвердженого Міністерством освіти і науки України плану 

роботи НЕНЦ на 2020 рік, з 8 по 22 січня 2020 року Школою народних ремесел 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН 

України була проведена виставка-конкурс «Український сувенір» (далі - 

конкурс), (положення, затверджене методичною радою НЕНЦ, протокол № 1 від 

02.12.08; доповнений 05.12.12). 

 У Всеукраїнській виставці-конкурсі взяли участь понад 570 учасників: 

учні та учнівські колективи закладів позашкільної та загальної середньої освіти з 

двадцяти трьох областей України та міста 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 і 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  розподіляються за такими віковими 

категоріями: 

 I вікова категорія-діти 6-11 років; 

 II вікова категорія – підлітки 12-16 років; 
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 III вікова категорія – учасники від 17 років (дорослі). 

 Журі конкурсу відмічає 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 

1-14.  

 Додатки на 48 сторінках.  

 

 

 

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук, 

професор      В. В. Вербицький 
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Додаток 1 до наказу НЕНЦ  

№18 від 21.02.2020 р.  

Список переможців Всеукраїнської  

виставки-конкурсу «Український сувенір»  

для нагородження грамотою НЕНЦ  

за I місце учасники I вікової категорії  

(діти 6-11 років): 

 

1. Сєрая Єлизавета Олексіївна, 11 років, гурток «Образотворче мистецтво» КЮМ 

«Азовець» міста Бердянськ, Запорізької області, за творчу роботу «Єдина 

родина» (94 бали). 

2. Лопушинська Дар’я Олександрівна, 2009 року народження, вихованка гуртка 

«Виготовлення сувенірів» Онуфріївського районного центру дитячої та юнацької 

творчості Кіровоградської області, село Онуфріївка, за творчу роботу «Мамина 

порада» (100 балів). 

3. Моргайло Михайло, 9 років, вихованець «Зразкового художнього колективу» 

гуртка ДУМ (кераміка) Миколаївського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівського молоді, місто Миколаїв, за творчу роботу «Барило-баранець» 

(99 балів). 

4. Червінська Ніка Євгеніївна, 6 років, учениця Грейгівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів, Вітовський район, за творчу робочу «Український рушник» 

(99 балів). 

5. Куліченко Роман, 11 років, вихованець гуртка «Чарівниця» Будинок дитячої та 

юнацької творчості Баштанської міської ради, місто Баштанка, за творчу роботу 

«Подарунки для новонароджених» (99 балів). 

6. Мухіна Єлизавета, 9 років, вихованка гуртка «Чарівниця» » Будинок дитячої та 

юнацької творчості Баштанської міської ради, місто Баштанка, за творчу роботу 

«Подарунки для новонароджених» (99 балів). 

7. Лисиця Анастасія, 8 років, вихованка гуртка «Чарівниця» » Будинок дитячої та 

юнацької творчості Баштанської міської ради, місто Баштанка, за творчу роботу 

«Подарунки для новонароджених» (99 балів). 

8. Красиворон Аліса Олександрівна, 2009 року народження, вихованка гуртка 

«Природа і творчість», місто Миколаїв, за творчу роботу «Лелеки» (99 балів). 

9. Івасівка Артем Олегович, 9 років, вихованець Солотвинського будинку дитячої 

та юнацької творчості Івано-Франківської області за творчу роботу «Моя перша 

книжечка» (96 балів). 

10. Котюк Олександра Романівна, 11 років, вихованку гуртка «Виготовлення 

сувенірів» за творчу роботу «Родинний спогад-сувенір» (скарбничка родинної 

творчості, співтворчість з родиною, місто Луцьк, (93 бала). 

11. Котюк Олександра Романівна, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Луцького міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької 

міської ради, за творчу роботу «Родинний спогад-сувенір (скарбничка родинної 

творчості, співтворчість з родиною)» (93 бали). 

12. Унинець Анна, вихованка гуртка «Природа, фантазія, творчість» 

комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський обласний центр 
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еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді", за творчу роботу «Дідух» 

(95 балів). 

13. Смородіна Софія Романівна, 2011 року народження, Лиманська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Донецької області міста Лиман, за 

творчу роботу «Подарунок на щастя» (93 бали). 

14. Дюба Даинило Антонович, 2008 року народження, Білоцерківська 

спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів №16 імені М.О. 

Кириленка Білоцерківської міської ради, за творчу роботу «Янгол Божий не 

дрімає, Рідний крає оберігає. Захищає всіх крильцями, щоб жили у мирі ми» (98 

балів). 

15. Шугалія Поліна Сергіївна, 2008 року народження, Білоцерківська 

спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів №16 імені М.О. 

Кириленка Білоцерківської міської ради, за творчу роботу «Янгол Божий не 

дрімає, Рідний крає оберігає. Захищає всіх крильцями, щоб жили у мирі ми» (98 

балів). 

16. Федерук Євгенія Іванівна, 2009 року народження, Івано-Франківський 

міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді, загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 18 місто Івано-Франківськ, за творчу роботу «Різдвяний 

ангел» (100 балів). 

17. Шуляр Катерина Романівна, 2009 року народження, вихованка гуртка 

«Моделювання іграшок-сувенірів» Івано-Франківський міський центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді, загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 18 місто Івано-Франківськ, за творчу роботу «Різдвяний ангел» (100 

балів). 

18. Креньов Нікіта, член гуртка «Художня кераміка» комунального закладу 

позашкільної освіти «Коропський центр дитячої та юнацької творчості» 

Коропської селищної ради Чернігівської області, за творчу роботу «Риба-кит» (96 

балів). 

19. Сафанюк Анастасія Сергіївна, вихованка зразкового творчого об’єднання 

«Флористична майстерня «Адоніс» Броварська міська рада Київської області 

Дитячий естетико-натуралістичний центр «Камелія» місто Бровари, за творчу 

роботу «Дім святково прикрашаю, у родину щастя закликаю» (99 балів). 

20. Камінецька Поліна, вихованка гуртка «Умілі ручки» Любимівського закладу 

дошкільної, повної загальної середньої освіти № 2 Каховського району 

Херсонської області, за творчу роботу «Еко торбинка» (97 балів). 

21. Купчак Ірина, 10 років, вихованка гуртка «Художня вишивка» 

Богородчанський районний Будинок дитячої та юнацької творчості 

Богородчанської районної державної адміністрації Івано-Франківської області, 

за творчу роботу «Серветка» 93 бали). 

22. Штунь Юлія, 8 років, вихованка гуртка «Етнолялька» Локачинського 

районного Будинку школяра, за творчу роботу «Сани швидко нас несуть» (75 

балів). 

23. Сторчак Анастасія, 9 років, вихованка гуртка «Народний художній колектив 

«Калейдоскоп майстерності» Будинок дитячої творчості місто Київ, за творчу 

роботу «Фартушок з бабусиної скрині» (96 балів). 
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24. Пірко Діана Андріївна, 2011 року народження, вихованка гуртка 

«Геометричне моделювання» Долинська районна Станція юних техніків 

Івано-Франківська область, за творчу роботу «Книга «Українські народні казки» 

(98 балів). 

25. Тичковський Арсеній Ярославович, 9 років, вихованець гуртка «Різьблення 

по дереву» Долинська районна Станція юних техніків Івано-Франківська 

область, за творчу роботу «Коник-стрибунець» (99 балів). 

26. Сакевич-Павлова Анастасія, 2005 року народження, вихованка гуртка 

«Народний колектив гуртка «Різьблення по дереву» Сквирського районного 

центру дитячої та юнацької творчості, за творчу роботу «Декоративний таріль» 

(100 балів). 

27. Шкабрій Анастасія Іванівна, 2008 року народження, вихованка гуртка 

«Студія «Моделювання іграшок-сувенірів» Івано-Франківського міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді міста Івано-Франківська, за 

творчу роботу «Несподіваний візит» (96 балів). 

28. Пешехонов Микита Дмитрович, 9 років, учень Вичівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Зарічненської районної ради Рівненської області, за творчу 

роботу «Морозе, морозе…» (95 балів). 
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Додаток 2 до наказу НЕНЦ  

№18 від 21.02.2020 р. 

Список переможців Всеукраїнської 

виставки-конкурсу «Український сувенір» 

для нагородження грамотою НЕНЦ за ІI місце 

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

 

 

1. Бондаренко Вікторія Сергіївна, 2009 року народження, гурток "Моделювання 

одягу" Центр дитячої та юнацької творчості Будинок «Мрія», місто Кривий Ріг, за 

творчу роботу «Жіночі прикраси» (87 балів). 

2. Гаразда Владислав Русланович, 2010 року народження, учень Дільничної 

загальноосвітньої школи, вихованець гуртка «Юні друзі природи» вихованець 

Новоодеської районної станції юних натуралістів Новоодеської районної ради 

Миколаївської області, за творчу роботу «Диво-птаха» (87 балів). 

3. Юзвенко Тарас Сергійович, 2009 року народження, вихованець гуртка «Лілея» 

комунального закладу «Кіровоградський обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» м. Кропивницький, за 

творчу роботу «Сорока-білобока» (87 балів). 

4. Красілінець Софія Вікторівна, 2010 року народження, учениця 3 класу 

Перещепинської загально-освітньої школи І-ІІ ступенів № 2 (філії комунального 

закладу «Перещепинський опорно освітній заклад № 1»), вихованка гуртка 

«Джерельце» комунального позашкільного закладу освіту «Центру 

художньо-естетичної творчості учнівської молоді Перещепинської міської ради 

Дніпропетровської області», за творчу роботу «Плетінка «Курочка-Чубатурка» 

(86 балів). 

5. Ткаченко Євгенія Русланівна, 2009 року народження, учениця 5 класу, 

вихованка гуртка «Джерельце» комунального позашкільного закладу освіту 

«Центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді Перещепинської 

міської ради Дніпропетровської області», за творчу роботу «Витинанка «Доброго 

ранку. Поєдинок» (88 балів). 

6. Данилюк Яна Ярославівна, 9 років, вихованець Солотвинського будинку 

дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області за творчу роботу 

«Наречена» (88 балів). 

7. Сковрон Анастасія, вихованка гуртка «Перехрестя» Великомостівського 

центру дитячої та юнацької творчості Сокальського району, за творчу роботу 

«Дизайнерські вироби» (86 балів). 

8. Огородник Марта, вихованка гуртка «Лялькарі» будинок учнівської творчості 

міста Трускавець, за творчу роботу «Магодза Мартина (текстиль)» (95 балів) 

9. Туз Вікторія, вихованка гуртка «Народні ремесла» Яворівського районного 

центру дитячої та юнацької творчості, за творчу роботу «Лялька «Яворівчанка» 

(88 балів). 

10. Павловська Анна Сергіївська, 2008 року народження, вихованка гуртка 

«Народна творчість» комунального закладу «Новгород-Сіверський районний 

будинок дитячої та юнацької творчості» Новгород-Сіверський районної ради, 
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Чернігівської області, міста Новгород-Сіверський, за творчу роботу «Кошик для 

дрібничок» (86 балів). 

11. Полукєєва Анна Олексіївна, 2011 року народження, вихованка гуртка 

«Мистецтво нашого народу» комунального закладу «Волноваський районний 

будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради Донецької 

області, місто Волноваха, за творчу роботу «Символи любові до рідної землі» (85 

балів). 

12. Круківська Дарина Ігорівна, 2011 року народження, вихованка гуртка 

«Дизайн та конструювання іграшки» Таращанського районний центр творчості 

дітей та юнацтва Київська область, за творчу роботу «Мала Батьківщина» (86 

балів). 

13. Гавронський Тимофій Юрійович, учень Нижньобистрівської гімназії 

Закарпатська область, село Нижній Бистрій, за творчу роботу «Даруй добро» (88 

балів). 

14. Гавронський Тимофій Юрійович, учень Нижньобистрівської гімназії 

Закарпатська область, село Нижній Бистрій, за творчу роботу «Мудра сова» (88 

балів). 

15. Стасько Христина Олегівна, вихованка зразкового творчого об’єднання 

«Флористична майстерня «Адоніс» Броварська міська рада Київської області 

Дитячий естетико-натуралістичний центр «Камелія» місто Бровари, за творчу 

роботу «Затишок рідного дому, де кожна дрібничка серцю мила і така знайома» 

(88 балів). 

16. Півень Дарія, 10 років, вихованка Золотоніського районного будинку дитячої 

та юнацької творчості, зразковий гурток «Чарівна намистинка» комунальний 

заклад «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської 

обласної ради» місто Черкаси, за творчу роботу «Сонячна квітка» (87 балів). 

17. Гудзенко Єгор, 11 років, вихованець Тальнівського міського Будинку дітей та 

юнацтва, гурток «Виготовлення сувенірів», за творчу роботу «Вовк на турніку» 

(86 балів). 

18. Ткачук Микола, 5 років, вихованець Старожадівського навчально-виховного 

комплексу (дошкільний підрозділ) Сторожинецької об’єднаної територіальної 

громади, за творчу роботу «Різдвяні колядники» (88 балів). 

19. Тирсин Давид, 11 років, вихованець гуртка «Різьба по дереву» 

Новоселицького Будинку дитячої творчості Чернівецької області, за творчу 

роботу «Козак Мамай» (76 балів). 

20. Антоненко Дарина Андріївна, 2010 року народження, вихованка струдії 

образотворчих мистецтв «Журавочка», комунальний позашкільний навчальний 

заклад "Міський палац дитячої та юнацької творчості "Горицвіт" Криворізької 

міської ради, за творчу роботу «Вершник на коні» (89 балів). 

21. Темченко Марія Олександрівна, 2008 року народження, вихованка струдії 

образотворчих мистецтв «Журавочка», комунальний позашкільний навчальний 

заклад "Міський палац дитячої та юнацької творчості "Горицвіт" Криворізької 

міської ради, за творчу роботу «Вершник на крилатому коні» (87 балів). 

22. Федусова Каміла Вікторівна, 2010 року народження, вихованка струдії 

образотворчих мистецтв «Журавочка», комунальний позашкільний навчальний 
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заклад "Міський палац дитячої та юнацької творчості "Горицвіт" Криворізької 

міської ради, за творчу роботу «Щедра господиня» (87 балів). 

23. Тимчук Вікторія, 10 років, Богородчанський районний Будинок дитячої та 

юнацької творчості Богородчанської районної державної адміністрації 

Івано-Франківської області, за творчу роботу «Зайчик-мамей» (87 балів). 

24. Школьнік Катерина Петрівна, 10 років, вихованка гуртка «Юні майстри 

народних ремесел» Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді, за творчу роботу «Лялька-брязкальце» (84 бали). 

25. Меснянкіна Діана, учениця Запорізького навчально-виховного комплексу 

«Гармонія-плюс» Запорізької міської ради Запорізької області, комунальний 

заклад «Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді»Запорізької обласної ради, за творчу роботу «Фантастичні 

леви» (86 балів). 

26. Плесканьова Віолета, учениця Запорізького навчально-виховного комплексу 

«Гармонія-плюс» Запорізької міської ради Запорізької області, комунальний 

заклад «Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді»Запорізької обласної ради, за творчу роботу «Закохані» (86 

балів). 

27. Савіна Вероніка, учениця Запорізького навчально-виховного комплексу 

«Гармонія-плюс» Запорізької міської ради Запорізької області, комунальний 

заклад «Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді»Запорізької обласної ради, за творчу роботу «Полтавський 

рушник» (86 балів). 

28. Сергєєва Евеліна, 11 років, вихованка гуртка «Scilla», учениця 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Горішньоплавської міської ради, за 

творчу роботу «Лялька-мотанка Панночка» (84 бали). 

29. Бондаренко Софія, 11 років, вихованка гуртка «Народний художній колектив 

«Калейдоскоп майстерності», Будинок дитячої творчості місто Київ, за творчу 

роботу «Еко-сумка «Друге життя старим речам» (87 балів). 

30. Благосмислова Анна, 10 років, вихованка Сумської районної станції юних 

техніків, за творчу роботу «Козак» (87 балів). 

31. Наум Юліана Андріївна, 10 років, вихованка гуртка 

«Квітникарі-аранжувальники» Міська дитяча екологічна станція місто 

Івано-Франківськ, за творчу роботу «Богатство України» (88 балів). 

32. Огоренко Артур Андрійович, 9 років, вихованець гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Долинська районна Станція юних техніків Івано-Франківська 

область, за творчу роботу «Ангел» (88 балів). 
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Додаток 3 до наказу НЕНЦ  

№18 від 21.02.2020 р. 

Список переможців Всеукраїнської 

виставки-конкурсу «Український сувенір» 

для нагородження грамотою НЕНЦ 

за ІІI місце учасники I вікової категорії (6-11 років): 

 

1. Шишмакова Марія Анатоліївна, 2012 року народження, Центр дитячої та 

юнацької творчості Будинок «Мрія», гурток «Моделювання одягу», м. Кривий 

Ріг, за творчу роботу "Лялька мотанка" (77 балів). 

2. Федіва Тіна Евгеніївна, 2011 року народження, Центр дитячої та юнацької 

творчості Будинок «Мрія», гурток «Моделювання одягу», місто Кривий Ріг, за 

творчу роботу "Лялька мотанка" (75 балів). 

3. Барташ Валерія Олександрівна, 2008 року народження, Центр дитячої та 

юнацької творчості Будинок «Мрія», гурток «Моделювання одягу», м. Кривий 

Ріг, за творчу роботу "Лялька мотанка" (76 балів). 

4. Придибайло Поліна Русланівна, 2010 року народження, вихованка зразкового 

художнього колективу «Аплікація соломкою» Новомиргородського районного 

центру дитячої та юнацької творчості Новомиргородської районної ради 

Кіровоградської області, за творчу роботу «Весела прогулянка» (79 балів). 

5. Шаповал Софія Миколаївна, 2010 року народження, учениця 4 класу, 

вихованка гуртка «Джерельце» комунального позашкільного закладу освіту 

«Центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді Перещепинської 

міської ради Дніпропетровської області», за творчу роботу «Лялька-мотанка 

«Різдвяна» (78 балів). 

6. Леоненко Анна Павлівна, 2010 року народження, учениця 3 класу, вихованка 

гуртка «Умілі руки» комунального позашкільного закладу освіту «Центру 

художньо-естетичної творчості учнівської молоді Перещепинської міської ради 

Дніпропетровської області», за творчу роботу «Лялька-мотанка. «Матусина 

помічниця» (76 балів). 

7. Алім Олександр Олегович, 11 років, вихованець Миколаївського обласного 

еколого-натуралістичного центра учнівської молоді, Промінський 

навчально-виховний комплекс «Загальний освітній навчальний заклад І-ІІ 

ступенів, дошкільний навчальний заклад, місто Миколаїв, за творчу роботу 

«Козак-акробат» (73 бала). 

8. Лотарь Вікторія Ігорівна, 2009 року народження, вихованка зразкового 

художнього колективу «Кераміка» комунального позашкільного навчального 

закладу «Станція юних техніків» Тернопільського району «Криворізької міської 

ради» Дніпропетровської області, за творчу роботу дзвіночок «Янгол Різдва» (77 

балів). 

9. Кукушкін Артем Максимович, 2009 року народження, вихованець зразкового 

художнього колективу «Кераміка» комунального позашкільного навчального 

закладу «Станція юних техніків» Тернопільського району «Криворізької міської 

ради» Дніпропетровської області, за творчу роботу свищик «Як станцюю гопака» 

(78 балів). 
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10. Юшкевич Ганна Ігорівна, 2011 року народження, вихованка зразкового 

художнього колективу «Кераміка» комунального позашкільного навчального 

закладу «Станція юних техніків» Тернопільського району «Криворізької міської 

ради» Дніпропетровської області, за творчу роботу іграшка-оберіг «Матусине 

тепло» (76 балів). 

11. Шушкевич Доменіка, 10 років, учениця Старовишнівецької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Вишнівецької об’єднана територіальна громада Збаразького 

району, за творчу роботу «Від 2-х до 102» (76 балів). 

12. Іскра Уляна, учениця 5 класу, навчально-виховний комплекс «Кременецька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ступенів № 5-дошкільний навчальний 

заклад», за творчу роботу «Новорічні листівки» (75 балів). 

13.  Зобнів Марія, 2012 року народження, вихованка гуртка 

«Декоративно-прикладного мистецтва» Долинського будинку дитячої та 

юнацької творчості Івано-Франківської області, за творчу роботу «Зразки 

традиційних іграшок «Лісовик у лютню днину змайстрував собі хатину. Не 

страшні тепер ні грози, ані лютії морози» (78 балів). 

14. Лотарь Вікторія Леонідівна, 2009 року народження, вихованка гуртка 

зразкового художнього колективу «Кераміка» комунального позашкільного 

навчального закладу «Станція юних техніків Тернопільського району» 

Криворізької міської ради, за творчу роботу «Дзвіночок «Янгол Різдва» (77 

балів). 

15. Кукушін Артем Максимович, 2009 року народження, вихованеуь гуртка 

зразкового художнього колективу «Кераміка» комунального позашкільного 

навчального закладу «Станція юних техніків Тернопільського району» 

Криворізької міської ради, за творчу роботу «Свищик «Як станцюю гопака» (78 

балів). 

16. Юшкевич Ганна Ігорівна, 2011 року народження, вихованка гуртка зразкового 

художнього колективу «Кераміка» комунального позашкільного навчального 

закладу «Станція юних техніків Тернопільського району» Криворізької міської 

ради, за творчу роботу «Іграшка оберіг «Матусине тепло» (76 балів). 

17. Ольшанська Аліна, учениця 3 класу, Новороздільської загальноосвітньої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2, за творчу роботу 

«Мишка-шкряботушка» (78 балів). 

18. Таланчук Віра, вихованка гуртка «Берегиня» Лопатинського будинку дитячої 

та юнацької творчості Лопатинського об’єднання територіальної громади, за 

творчу роботу «Лелека». 

19. Павлюк Арсен, вихованець гуртка «Тварини рідного краю» Дрогобицького 

районного еколого-натуралістичного центру учнівської молодості, за творчу 

роботу «Стародавня іграшка». 

20. Гуменюк Анастасія, 11 років, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Івано-Франківського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за 

творчу роботу «На озері» (76 балів). 

21. Єднак Юлія, 14 років, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Івано-Франківського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за 

творчу роботу «На озері» (76 балів). 
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22.  Папікян Георгій, 10 років, учениця Рубіжанської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів № 7, Луганська область, місто Рубіжне, за творчу роботу 

«Лялька-Брязкальце» (75 балів). 

23.  Ольшанська Кіра, 10 років, вихованка гуртка декоративно-вжиткового 

напряму «Світ чарівності» Луганської області, міста Кремінна, за творчу роботу 

«Сувенірний деркач» (74 бали). 

24.  Дроздов Дмитро Володимирович, 2010 року народження, вихованець гуртка 

«Мистецтво нашого народу» комунального закладу «Волноваський районний 

будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради Донецької 

області, місто Волноваха, за творчу роботу «Наша славна Україна, наше щастя і 

наш край…» (76 балів). 

25. Ванжа Данило Іванович, 2010 року народження, вихованець гуртка «Фантазії 

із бісеру» Центр дитячої та юнацької творчості «Мрія» міста Кривий Ріг, за 

творчу роботу «Силянка «Руданочка» (79 балів). 

26. Химинець Ельвіра Михайлівна, учениця Велятинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Закарпатської області, село Велятино, за творчу роботу 

«Лялька-насінинка» (78 балів). 

27. Турок Максим Віталійович, вихованець гуртка «Історичне краєзнавство» 

Золотарівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Закарпатська область, село 

Золотарево, за творчу роботу «Дитяча іграшка» (73 бали). 

28. Ларь Іванна Іванівна, вихованка гуртка «Українська народна вишивка» 

Хустський районний еколо-туристичний центр Закарпатська область, місто Хуст, 

за творчу роботу «Рушник» (76 балів). 

29. Гомон Кіра, 9 років, член гуртка «Умільці» комунального позашкільного 

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Ніжинської районної 

ради Чернігівської області», за творчу роботу «Доньки-матері» (74 бали). 

30. Максименко Артем, 11 років, член зразкового колективу 

декоративно-ужиткового мистецтва «Вітрила творчості» Сновського Центру 

дитячої та юнацької творчості Сновської міської ради, за творчу роботу 

«Серветниця «Жар-птиця» (76 балів). 

31. Куришко Артем Сергійович, 2008 року народження, вихованець гуртка 

«Фантазія» комунальний заклад «Привільненська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» Привільненської сільської ради Дубенського району, за творчу роботу 

«Територія натхнення» (76 балів). 

32. Трушковський Ілля, 8 років, вихованець гуртка «Гончари» Центр технічної 

творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста 

Києва, за творчу роботу «Різдвяний коник» (78 балів). 

33. Сакали Катерина, 10 років, вихованка гуртка «Гончари» Центр технічної 

творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста 

Києва, за творчу роботу «Янгол» (76 балів). 

34. Ганін Ілля, 9 років, вихованець зразкового художнього колективу ТО 

«Берегиня» Центр технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді 

Дарницького району міста Києва, за творчу роботу «Ручка до сумочки 

«Трояндовий вінок» (79 балів). 

35. Лопатюк Аврора Василівна, вихованка зразкового творчого об’єднання 

«Флористична майстерня «Адоніс» Броварська міська рада Київської області 
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Дитячий естетико-натуралістичний центр «Камелія» місто Бровари, за творчу 

роботу «Українська жінка-берегиня…» (79 балів). 

36. Хлєбіна Анастасія, 11 років, вихована гуртка «Народна студія «Фітодизайн та 

декор» Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської 

області, Києво-Святошинський районний центр творчості молоді «ОБЕРІГ» 

місто Боярка, за творчу роботу «Лисичка-сестричка» (75 балів). 

37. Щеголь Софія, 11 років, вихованка студії «Крепелюк»» Києво-Святошинської 

районної державної адміністрації Київської області, Києво-Святошинський 

районний центр творчості молоді «ОБЕРІГ» місто Боярка, за творчу роботу 

«Памятна скринька» (76 балів). 

38. Колектив гуртка «Юні друзі природи» Будинку дитячої творчості 

Новокаховської міської ради Херсонської області, за творчу роботу «Гостинна 

родина» (74 бали). 

39. Савчук Ніна, 5 років, вихованка Старожадівського навчально-виховного 

комплексу (дошкільний підрозділ) Сторожинецької об’єднаної територіальної 

громади, за творчу роботу «Мишка-рукодільниця» (76 балів). 

40. Желяско Зінаїда Анатоліївна, 2008 року народження, вихованка гуртка 

«Шкатулка для прикрас» комунальний заклад «Іванівська районна станція 

«Юний технік», за творчу роботу «Шкатулка для прикрас» (73 бали). 

41. Пивоварова Діана, 2010 року народження, вихованка гуртка «Бісерне 

рукоділля»Ц комунальний заклад «Валківський районний будинок дитячої та 

юнацької творчості» Валківської районної ради Харківської області, місто Валки, 

за творчу роботу «Комір «Святковий» (бісероплетіння) (76 балів). 

42. Буханець Богдан Володимирович, 2007 року народження, вихованка струдії 

образотворчих мистецтв «Журавочка», комунальний позашкільний навчальний 

заклад "Міський палац дитячої та юнацької творчості "Горицвіт" Криворізької 

міської ради, за творчу роботу «Левенятко» (75 балів). 

43. Чернявська Марія Олександрівна, 2011 року народження, вихованка струдії 

образотворчих мистецтв «Журавочка», комунальний позашкільний навчальний 

заклад "Міський палац дитячої та юнацької творчості "Горицвіт" Криворізької 

міської ради, за творчу роботу «Жінка з качкою, баяніст» (75 балів). 

44. Хоменко Дар’я Сергіївна, 2011 року народження, вихованка струдії 

образотворчих мистецтв «Журавочка», комунальний позашкільний навчальний 

заклад "Міський палац дитячої та юнацької творчості "Горицвіт" Криворізької 

міської ради, за творчу роботу «Собачка-баяніст» (76 балів). 

45. Лагудкіна Софія Ігорівна, 2009 року народження, вихованка струдії 

образотворчих мистецтв «Журавочка», комунальний позашкільний навчальний 

заклад "Міський палац дитячої та юнацької творчості "Горицвіт" Криворізької 

міської ради, за творчу роботу «Олень-бандурист» (77 балів). 

46. Миндюк Яна, 11 років, вихованка гуртка «Писанкарство» Богородчанський 

районний Будинок дитячої та юнацької творчості Богородчанської районної 

державної адміністрації Івано-Франківської області, за творчу роботу «Сувенірні 

кішки» (75 балів). 

47. Бургарт Ольга, 7 років, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Богородчанський районний Будинок дитячої та юнацької творчості 
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Богородчанської районної державної адміністрації Івано-Франківської області, 

за творчу роботу «Сувенірна квітка» (76 балів). 

48. Пилипчук Марія Леонідівна, 10 років, вихованка гуртка «Юні майстри 

народних ремесел» Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді, за творчу роботу «Скринька для нотаток» (82 бали). 

49. Граченко Віолетта Сергіївна, 2006 року народження, вихованка зразкового 

художнього колективу «Фантазії з бісеру» Центру дитячої та юнацької творчості 

Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, за творчу роботу «Комплект 

дівочий» (76 балів). 

50. Мамітова Катерина Андріївна, 2006 року народження, вихованка зразкового 

художнього колективу «Фантазії з бісеру» Центру дитячої та юнацької творчості 

Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, за творчу роботу «Комплект 

дівочий» (76 балів). 

51. Петренко Вадим, учень комунального закладу «Темирівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів» Гуляйпільської міської ради Запорізької області, за творчу 

роботу «Ой поїхав я до млина» (78 балів). 

52. Щербакова Анастасія, 10 років, вихованка гуртка «Студія образотворчого 

мистецтва» Кременчуцького еколо-натуралістичного Центру учнівської молоді, 

за творчу роботу «Віночок» (72 бали). 

53. Ткаченко Надія, 11 років, вихованка гуртка гуртка «Народний художній 

колектив «Світлиця» Будинок дитячої творчості місто Київ, за творчу роботу 

«Лялька-Мотанка» (78 балів). 

54. Софронова Анастасія Володимирівна, 6 років, вихованка гуртка 

«Паперопластика», учениця дошкільного навчального закладу № 15 «Гуцулочка» 

місто Івано-Франківськ, за творчу роботу «Іграшка-сувенір «Дідусева криничка» 

(79 балів). 

55. Чорнобай Оксана Володимирівна, 10 років, вихованка гуртка «Еколозинка» 

Міська дитяча екологічна станція місто Івано-Франківськ, за творчу роботу 

«Кошик «Великодня курочка» (76 балів). 

56. Катерина Андріанівна, вихованка Солотвинсьского Будинку дитячої та 

юнацької творчості Івано-Франківської області, за творчу роботу «Новірічні 

прикраси: ангели, дзвіночки, кульки» (76 балів). 

57. Логучек Діана Андріанівна, вихованка Солотвинсьского Будинку дитячої та 

юнацької творчості Івано-Франківської області, за творчу роботу «Новорічні 

прикраси: ангели, дзвіночки» (76 балів). 

58. Сащак Ростислав Іванович, 2011 року народження, вихованець гуртка 

«Початкове технічне моделювання» Долинська районна Станція юних техніків 

Івано-Франківська область, за творчу роботу «Вершник на коні» (78 балів). 

59. Титиш Ігор Ігорович, вихованець гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Долинська районна Станція юних техніків Івано-Франківська область, за творчу 

роботу «Коник-перевізник» (78 балів). 

60. Бакаляр Софія Сергіївна, 2010 року народження, вихованка гуртка 

«Екологічно-безпечні технології та ресурсозабезпечення» Долинська районна 

Станція юних техніків Івано-Франківська область, за творчу роботу «Берегиня 

роду українського» (77 балів). 
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61. Федорів Дмитро Ігорович, 6 років, вихованець гуртка «Паперопластика», 

учень дошкільного навчального закладу № 15 «Гуцулочка» місто 

Івано-Франківськ, за творчу роботу «Іграшка-сувенір «Дідусева криничка» (79 

балів). 

62. Коробко Марк, 2011 року народження, вихованець Центру позашкільної 

освіти та професійного самовизначення учнівської молоді «Соняшник» 

Білоцерківської міської ради Київської області, за творчу роботу «Символ 

життєвої сили і веселого настрою» (76 балів). 
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Додаток 4 до наказу НЕНЦ  

№18 від 21.02.2020 р. 

Список переможців Всеукраїнської виставки-конкурсу 

«Український сувенір» для нагородження грамотою НЕНЦ 

за I місце призерів IІ вікової категорії (12-16 років): 

 

 

 

1. Хитра Меліса, 2007 року народження, гурток Народна творчість, вихованка 

Новоодеської районної станції юних натуралістів Новоодеської районної ради 

Миколаївської області, за творчу роботу «Петриківський розпис» (98 балів). 

2. Дахненко Катерина Олегівна, 2006 року народження, гурток Народний 

художній колектив-студія декоративно-прикладного мистецтва «Сходинки» 

позашкільного навчального закладу «Багатопрофільний молодіжний центр» 

Черкаської міської ради місто Черкаси, за творчу роботу «Весільний вінок» (99 

балів). 

3. Бараннік Ольга Русланівна, 2003 року народження, гурток Народний художній 

колектив-студія декоративно-прикладного мистецтва «Сходинки» позашкільного 

навчального закладу «Багатопрофільний молодіжний центр» Черкаської міської 

ради місто Черкаси, за творчу роботу «Весільний вінок» (99 балів). 

4.  Чернов Віталій Леонідович, 2006 року народження, учениця Дудчинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тавричанської сільської ради Каховського 

району Херсонської області, за творчу роботу "Сонячні коні" (93 бала). 

5.  Якімова Яна, 2006 року народження, вихованка гуртка 

декоративно-прикладного мистецтва «Лагідна майстриня» комунального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Бобринецької міської ради 

Кіровоградської області, за творчу роботу «Колиска» (96 балів). 

6. Лось Максим, 2007 року народження, вихованець гуртка «Художня обробка 

деревини» Ліцею «Нова школа» Катеринівської сільської ради 

Кіровогорадського району Кіровоградської області, с. Катеринівка, за творчу 

роботу «Традиційна іграшка «Тріскачка» (99 балів). 

7. Гулько Тимофій, 2007 року народження, вихованець гуртка «Художнє 

різблення» Олександрійського Центру дитячої та юнацької творчості імені О. 

Шакала Кіровоградської області, м. Олександрія, за творчу роботу «Оглядова 

вежа» (99 балів). 

8. Даниленко Джунай Ельбрусівна, 2006 року народження, вихованка гуртка 

«Вузликое плетіння» комунального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості Долинської районної ради» Кіровоградської області, місто Долинськ, 

за творчу роботу «Господиня гарна Я» (100 балів). 

9. Єрмоленко Ізабелла Олексіївна, 2007 року народження, учениця 7 класу 

Перещепинської загально-освітньої школи І-ІІ ступенів № 2 (філії КЗ 

«Перещепинський ООЗ № 1»), вихованка гуртка «Джерельце» комунального 

позашкільного закладу освіту «Центру художньо-естетичної творчості 

учнівської молоді Перещепинської міської ради Дніпропетровської області», за 

творчу роботу «Вишивка «Бабусина подушечка» (98 балів). 
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10.  Брижак Віолетта Олександрівна, 17 років, вихованка гуртка «Фантазії з 

бісеру» центру дитячох та юнацької творчості «Мрія» місто Кривий Ріг, за творчу 

роботу «Гердан «Україна» (99 балів). 

11. Богомолов Олександр Сергійович, 2006 року народження, вихованець гуртка 

"Людина і довкілля" Позашкільного навчально-виховного об'єднання 

м.Кам’янець-Подільський Хмельницької області, за творчу роботу "Рушник 

домотканний" (100 балів). 

12. Кичанова Тетяна Олександрівна, 2005 року народження, вихованка 

зразкового художнього колективу «Кераміка» комунального позашкільного 

навчального закладу «Станція юних техніків» Тернопільського району 

«Криворізької міської ради» Дніпропетровської області, за творчу роботу свищик 

«Коник» (98 балів). 

13. Іней Микола, 16 років, Кам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Підволочиського об’єднаної територіальної громади, за творчу роботу «Різдвяна 

новорічна карусель» (78 балів). 

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

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тавричанської сільської ради Каховського 

району Херсонської області, за творчу роботу «Сонячні коні» (93 бали). 

15.  Кичанова Тетяна Олександрівна, 2005 року народження, вихованка гуртка 

зразкового художнього колективу «Кераміка» комунального позашкільного 

навчального закладу «Станція юних техніків Тернопільського району» 

Криворізької міської ради, за творчу роботу «Свищик «Коник» (98 балів). 

16.  Ковтало Ілона, учениця 11 класу, комунальний навчальний заклад 

Ходорівської міської ради Львівської області загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №3 імені Героя України Романа Точина міста Ходорів, за творчу роботу 

«Лялька мотанка» (97 балів). 

17. Мєхова Вікторія, вихованка гуртка «Художній вітраж», ГородоцькаМАМ ім. 

П. Андрусіва, за творчу роботу «Художній вітраж» (98 балів). 

18. Ременяк Вікторія, гурток «Кераміка» МАМ м. Комарно Городоцького району, 

за творчу роботу «Світло Різдва» (96 балів). 

19. Звонка Діана, 14 років, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Івано-Франківського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за 

творчу роботу «Чарівна пташка» (94 бали). 

20. Гаряча Софія, 2007 року народження, вихованка гуртка «Автентична вишивка 

та народне мистецтво» Вінницька обласна станція юних натуралістів Вінницької 

обласної державної адміністрації, за творчу роботу «Доріжка» (99 балів). 

21.  Грибенко Вікторія, 14 років, вихованка гуртка «Етнолялька» комунального 

закладу «Рубіжанська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ 

ступенів» Луганська область, місто Рубіжне, за творчу роботу «Берегиня» (97 

балів). 

22.  Ковальова Богдана, 13 років, вихованка гуртка «Народна творчість» 

Сватівського районного молодіжного центру «Слобожанська духовна криниця 

імені М. Щепенка, Луганська  область, за творчу роботу «Янгол-охоронець» (96 

балів). 

23.  Примак Катерина Віторівна, 2003 року народження, вихованка гуртка 

«Чарівники» комунального закладу «Волноваський районний будинок дитячої та 
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юнацької творчості» Волноваської районної ради Донецької області, місто 

Волноваха, за творчу роботу «Журавель – символ довголіття, здоров’я та щастя» 

(97 балів). 

24. Сарана Оксанад Миколаївна, 15 років, вихованка гуртка «Художня вишивка» 

Вишгородського районного Центру художнього творчості дітей, юнацтва та 

молоді «Дивосвіт», за творчу роботу «Берегиня» (98 балів). 

25. Мялук Дарина Володимирівна, 2005 року народження, вихованка гуртка 

«Народна студія декоратисного розпису «Цвіт папроті» Сквирський районний 

центр дитячої та юнацької творчості, за творчу роботу «Панно «Пістня степу» 

(100 балів). 

26. Галюк Марія, 14 років, член гуртка «Образотворче мистецтво» Національний 

еколого-натуралістичний центр учнівської молоді міста Києва, за творчу роботу 

«Птахи в камені» (97 балів). 

27. Кульнєва Софія Русланівна, 16 років, учениця 10-ХЕФ комунального закладу 

освіти «Криворізького ліцею-інтернату для сільської молоді» Дніпропетровської 

області, за творчу роботу «Різдвяне чудо» (витинанка) (98 балів). 

28. Кульнєва Софія Русланівна, 16 років, учениця 10-ХЕФ комунального закладу 

освіти «Криворізького ліцею-інтернату для сільської молоді» Дніпропетровської 

області, за творчу роботу «Радуйся! Ой радуйся, земле син Божий народився» 

(кераміка) (98 балів). 

29. Дятел Владислава Олександрівна, 2004 року народження, вихованка гуртка 

«Намисто» Таращанського районний центр творчості дітей та юнацтва Київська 

область, за творчу роботу «Намисто» (98 балів). 

30. Григоренко Ангеліна Русланівна, 2004 року народження, вихованка гуртка 

«Дизайн-студія «Колорит», за творчу роботу «Україна – цвіт життя» (97 балів). 

31. Прищевська Діана Володимирівна, 2006 року народження, вихованка гуртка 

«Студія «Перлина» Івано-Франківського центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді міста Івано-Франківська, за творчу роботу «Несподіваний 

візит» (96 балів). 

32. Леончик Альона, 15 років, вихованка гуртка «Дизайн одягу» комунального 

закладу «Сарненський Будинок дітей та молоді» Сарненської районної ради, за 

творчу роботу «Господарочка» (98 балів). 

33. Цивкалюк Єлизавета, 15 років, вихованка зразкового художнього колективу 

гуртка «М’яка іграшка» Центру технічної творчості та професійної орієнтації 

шкільної молоді Дарницького району міста Києва, за творчу роботу «Лялька 

«Оленка» (99 балів). 

34. Анікіна Єлизавета Андріївна, 2005 року народження, вихованка гуртка 

«Чарівний олівець» загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 3 Рівненської 

області, місто Сарни, за творчу роботу «Подушечка «Бабусина вишиваночка» (97 

балів). 

35. Смілянець Дар’я, 2005 року народження, вихованка зразкової студії 

образотворчого мистецтва «Звичайне диво» Києво-Святошинської районної 

державної адміністрації Київської області, Києво-Святошинський районний 

центр творчості молоді «ОБЕРІГ» місто Боярка, за творчу роботу «Набір 

ужитковий «Калиновий » (99 балів). 
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36. Осоченко Олександр, здобувач освіти комунального закладу 

«Великолепетиського опорного закладу загальної середньої освіти -ІІІ ступенів» 

Великолепетиського району Херсонської області, за творчу роботу «Гетьман» (99 

балів). 

37. Чорна Анна Михайлівна, 2007 року народження, вихованка гуртка 

«Соломоплетіння» Овідіопольський районний Будинок дитячої та юнацької 

творчості Овідіопольського району Одеської області, за творчу роботу «Янгол» 

(98 балів). 

38. Морозюк Вікторія, 14 років, вихованка Рахівського районного центру 

науково-технічної творчості, за творчу роботу «Браслет світанок» (97 балів). 

39. Мойсеєнко Анна Віталіївна, 2006 року народження, вихованка Ізюмського 

центру дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської ради Харківської області, 

за творчу роботу «Фартух» (вишивка хрестом) (100 балів). 

40. Дубіна Максим Михайлович, 2003 року народження, вихованець Ізюмського 

центру дитячої та юнацкьої творчості Ізюмської міської ради Харківської 

області, за творчу роботу «Цукерниця» (соломоплетіння) (100 балів). 

42. Заровнятних Єлизавета Віталівна, 2007 року народження, вихованка струдії 

образотворчих мистецтв «Журавочка», комунальний позашкільний навчальний 

заклад "Міський палац дитячої та юнацької творчості "Горицвіт" Криворізької 

міської ради, за творчу роботу «Козак-моряк на кит-рибі» 99 балів). 

43. Дубіна Анастасія Вікторівна, 2006 року народження, вихованка струдії 

образотворчих мистецтв «Журавочка», комунальний позашкільний навчальний 

заклад "Міський палац дитячої та юнацької творчості "Горицвіт" Криворізької 

міської ради, «Вовк з курочкою» (99 балів). 

44. Гогільчин Лілія, 14 років, вихованка гуртка «Образотворче мистецтво» 

Богородчанський районний Будинок дитячої та юнацької творчості 

Богородчанської районної державної адміністрації Івано-Франківської області, 

за творчу роботу «Цікава мандрівка» (97 балів). 

45. Заяць Марія, 13 років, вихованка гуртка «Художня вишивка» 

Богородчанський районний Будинок дитячої та юнацької творчості 

Богородчанської районної державної адміністрації Івано-Франківської області, 

за творчу роботу «Подушка» (95 балів). 

46. Данилюк Ярина Василівна, учениця Надвірнянської загальної середньої 

освіти № 1, Івано-Франківська область, місто Надвірна, за творчу роботу 

«Загадкова гуцульська іграшка» (98 балів). 

47. Гаврилова Лілія Максимівна, 2004 року народження, вихованка 

Краматорського коледжу технологій та дизайну, Донецька область, місто 

Краматорськ, за творчу роботу «Україночка» (99 балів). 

48. Дуднік Зоя, вихованка гуртка «Петриківський розпис» Чернігівської 

селищної ради Запорізької області, за творчу роботу «Дощечка» (98 балів). 

49. Ліштван Ірина, учениця 9 класу, закладу загальної середньої освіти 

«Бірківський ліцей» Любешівської об’єднаної територіальної громади, за творчу 

роботу «Магічні кульки» (97 балів). 

50. Грищук Вікторія, учениця 9 класу, закладу загальної середньої освіти 

«Бірківський ліцей» Любешівської об’єднаної територіальної громади, за творчу 

роботу «Магічні кульки» (97 балів). 
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51. Ткаченко Софія, 14 років, вихованка гуртка «Квілінг» Лебединський центр 

позашкільної освіти Лебединської міської ради Сумської області, за творчу 

роботу «Янгол» (98 балів). 

52. Королик Роман Михайлович, 12 років, вихованець гуртка «Фітодизайн» 

Міська дитяча екологічна станція місто Івано-Франківськ, за творчу роботу 

«Лялька-мотанка «Гуцулка» (99 балів). 

53. Винник Віталій, 14 років, вихованець гуртка Солотвинсьского Будинку 

дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області, за творчу роботу 

«Сова» (96 балів). 

54. Чудик Марія Василівна, 16 років, вихованка гуртка «Конструювання 

транспортної техніки» Долинська районна Станція юних техніків 

Івано-Франківська область, за творчу роботу «Равлик» (98 балів). 

55. Хорошун Владислав, 12 років, вихованець Білицької дитячої музичної школи 

Кобелянського району Полтавської області, за творчу роботу «Останні дні літа» 

(98 балів). 
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Додаток 5 до наказу НЕНЦ  

№18 від 21.02.2020 р. 

Список переможців Всеукраїнської виставки-конкурсу 

«Український сувенір» для нагородження грамотою НЕНЦ 

за ІI місце призерів IІ вікової категорії (діти 12-16 років): 

 

 

1. Федорчук Анастасія Леонідівна, 12 років, гурток «Образотворче мистецтво» 

КЮМ «Азовець» міста Бердянськ, Запорізької області, за творчу роботу 

«Хранитель мрії» (86 балів). 

2. Сєдун Анастасія Антонівна, 2007 року народження, ЦДЮб, гурток 

"Моделювання одягу" м. Кривий Ріг, за творчу роботу "Лялька мотанка" (88 

балів). 

3. Гейко Аліна, 2007 року народження, вихованка гуртка «Художня вишивка» 

комунального закладу «Новопразького будинку дитячої та юнацької творчості 

Новопразької селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області, 

за творчу роботу «Рушник «Подарунковий» (88 балів). 

4. Клюшева Анастасія Сергіївна, 14 років, вихованка гуртка «Фантазії з бісеру» 

ЦДЮТ «Мрія», місто Кривий Ріг, за творчу роботу «Склянка Вуданочка 

«Руданочка» (89 балів). 

5. Храмов Данило Олександрович, 2006 року народження, вихованець гуртка ім. 

Т.Г. Шевченка «Гончарство», «Писанкарство» Миколаївського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, місто Миклаїв, за творчу 

роботу «Роза вітрів» (98 балів). 

6. Старченко Олена Степанівна , 2007 року народження, вихованка гуртка ім. Т.Г. 

Шевченка «Гончарство», «Писанкарство» Миколаївського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, місто Миклаїв, за творчу 

роботу «Берегиня» (98 балів). 

7. Юшкевич Ксенія Ігорівна, 2007 року народження, вихованка зразкового 

художнього колективу «Кераміка» комунального позашкільного навчального 

закладу «Станція юних техніків» Тернопільського району «Криворізької міської 

ради» Дніпропетровської області, за творчу роботу свічник «Либідь» (87 балів). 

8. Дідицька Надія, 14 років, вихованка гуртка «Берегиня», Козівський дитячий 

парк «Лісова пісня», за творчу роботу «Йорданська корзинка» (88 балів). 

9. Довганик Марія, 13 років, вихованка гуртка «Декоративно-ужиткового 

мистецтва» комунальний заклад Тернопільської міської ради «Станція юних 

техніків», за творчу роботу «А три Ангели різдвяні» (87 балів). 

10. Кухта Ірина, 2007 року народження, вихованка гуртка «Господарочка» 

Долинського будинку дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області, 

за творчу роботу «Закохався Мурчик в красуню Пушинку. Ось погляньте, на оцю 

неземну картину» (86 балів). 

11. Юшкеви Ксенія Ігорівна, 2007 року народження, вихованка гуртка зразкового 

художнього колективу «Кераміка» комунального позашкільного навчального 

закладу «Станція юних техніків Тернопільського району» Криворізької міської 

ради, за творчу роботу «Свічник «Либідь» (87 балів). 
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12. Петрусенко Олеся, вихованка гуртка «Витинанка» Глухівського 

ліцею-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою, за творчу роботу 

«Український сувенір» (76 балів). 

13. Сидоренко Євгенія, 13 років, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Івано-Франківського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за 

творчу роботу «Осінні барви» (86 балів). 

14. Перегеінець Тетяна, 12 років, «Виготовлення сувенірів» Івано-Франківського 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за творчу роботу «Осінні 

барви» (86 балів). 

15. Перегінець Тетяна, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Івано-Франківського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за 

творчу роботу «Осінні барви» (86 балів). 

16. Поян Анна, 2007 року народження, вихованка гуртка «Чарівна лоза» 

Козятинський центр дитячої та юнацької творчості, за творчу роботу «Кашпо для 

квітів» (88 балів). 

17. Гриценяк Поліна Василівна, 2007 року народження, вихованка гуртка 

«Веселка» комунального закладу «Волноваський районний будинок дитячої та 

юнацької творчості» Волноваської районної ради Донецької області, місто 

Волноваха, за творчу роботу «Чарівні перезвони» (86 балів). 

18. Волкова Марія Дмитрівна, 2007 року народження, вихованка гуртка «Студія 

прикладного та образотворчого мистецтва «Фантазія» Центр позашкільної  

роботи Краматорської міської ради Донецької області, міста Краматорськ, за 

творчу роботу «Родина» (83 бали). 

19. Терешкова Вероныка Валентинівна, 2004 року народження, вихованка гуртка 

«Фантазії з бісеру» Центру дитячо-юнацької творчості «Мрія» міста Кривий Ріг, 

за творчу роботу «Вероніка» (89 балів). 

20. Моргун Світлана Анататоліївна, 2004 року народження, вихованка гуртка 

«Майстерня бісеронанизування» Фастівська школа народної майстерності 

Фастівської міської ради, за творчу роботу «Фастівчанка» (88 балів). 

21. Тодорчук Микола Сергійович, 2006 року народження, вихованець гуртка 

«Гончарик» Богуславського районного центру дитячої та юнацької творчості, за 

творчу роботу «Козацька фляга» (78 балів). 

22. Борщ Оксана Юріївна, 2007 року народження, вихованка 

декоративно-вжиткового гуртка «Креатив» Білоцерківська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 17 Білоцерківської міської ради, за творчу роботу «Земле 

моя, всеродющая мати» (87 балів). 

23. Тіщенко Софія, 14 років, член гуртка «Захоплююче лозоплетіння», 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді міста Києва, за 

творчу роботу «Кошик «Господарський» (89 балів). 

24. Бондаренко Ангеліна Сергіївна, вихованка гуртка «Керамічна майстерня» 

Таращанського районний центр творчості дітей та юнацтва Київська область, за 

творчу роботу «Корзина для солодощів» (87 балів). 

25. Росоха Дарина Михайлівна, вихованка гуртка «Фітодизайн» Березівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Закарпатської області, село Велятино, за 

творчу роботу «Новорічна іграшка-сюрприз» (87 балів). 
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26. Адамович Олександр Олегович, 2007 року народження, вихованець гуртка 

«Моделювання іграшок-сувенірів» Івано-Франківського міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді міста Івано-Франківська, за 

творчу роботу «Мавка» (78 балів). 

27. Петренко Олександра, член гуртка декоративно-ужиткового мистецтва 

Сокиринської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Сріблянської селищної 

ради, за творчу роботу «Лялька-мотанка» (86 балів). 

28. Ярмольчук Іван Валентинович, 2006 року народження, вихованець гуртка 

«Різблення по дереву» Рівненський районний Центр дитячої та юнацької 

творчості Рівненської районної ради, за творчу роботу «Цуценя» (86 балів). 

29. Таран Анастасія, 15 років, вихованка зразкового художнього колективу гуртка 

«М’яка іграшка» Центр технічної творчості та професійної орієнтації шкільної 

молоді Дарницького району міста Києва, за творчу роботу «Лялька «Козак 

Максим» (89 балів). 

30. Кондрашевська Богдана, 15 років, вихованка зразкового художнього 

колективу ТО «Світ іграшки» Центр технічної творчості та професійної 

орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва, за творчу роботу 

«Ткані іграшки-обереги» (88 балів). 

31. Вєрємєєва Вероніка, 16 років, вихованка гуртка «Вишнівські козаки» 

Києво-Святошинський районний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді «Шанс» місто Вишневе Києво-Святошинського району Київської області, 

за творчу роботу «Писанкове розмаїття» (89 балів). 

32. Кібиш Юлія Михайлівна 2006 року народження, вихованка гуртка «Чарівний 

олівець» загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 3 Рівненської області, місто 

Сарни, за творчу роботу «Іграшка лялька мотанка«Україночка» (86 балів). 

33. Бондаренко Дар’я Миколаївна, 12 років, вихованка студії «Рукоділля» 

Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, 

Києво-Святошинський районний центр творчості молоді «ОБЕРІГ» місто 

Боярка, за творчу роботу «Синьо-жовта моя Україна» (86 балів). 

34. Кирилюк Дарина, здобувач освіти комунальний заклад «Князегригорівський 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Великолепетиського району, за 

творчу роботу «Українка я маленька, українці батько й ненька» (85 балів). 

35. Коваленко Богдан, 14 років, вихованець Сторожинецького Центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Сторожинецької міської 

ради Сторожинецького району Чернівецької області, за творчу роботу 

«Новорічний талісман» (87 балів). 

36. Сіроус Яна Петрівна, 2005 року народження вихованка гуртка 

«Соломоплетіння» Овідіопольський районний Будинок дитячої та юнацької 

творчості Овідіопольського району Одеської області, за творчу роботу «Коза» (89 

балів). 

37. Бобочка Ангеліна, вихованка Хустського міського центру позашкільної 

освіти «Сузір’я» за творчу роботу «Лялька-мотанка Княгиня» (88 балів). 

38. Конотоп Софія Віталіївна, 2005 року народження, вихованка опорного 

закладу «Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 Зіньківської 

районної ради Полтавської області», за творчу роботу «Мишка-символ 2020 

року» (86 балів). 
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39. Голубенко Лада, 9 клас, учениця комунального закладу «Харківська 

спеціалізована школа № 2», за творчу роботу «Лялька-мотанка» (традиційна 

українська іграшка) (86 балів). 

40. Можухіна Софія, 9 клас, учениця комунального закладу «Харківська 

спеціалізована школа № 2», за творчу роботу «Лялька-мотанка» (традиційна 

українська іграшка) (86 балів). 

41. Шепель Ганна Олегівна, 2005 року народження, вихованка районного центру 

дитячої та юнацької творчості Харківської районної ради Харківської області, за 

творчу роботу «Коник» (вишивка) (87 балів). 

42. Лук’янчук Олександр Віталійович, 2006 року народження, Ізюмський центр 

дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської ради Харківської області, за 

творчу роботу «Півник-голосисте горлечко» (плетіння та аплікація соломкою) 

(88 балів). 

43. Чиннова Марина Олександрівна, 2008 року народження, вихованка струдії 

образотворчих мистецтв «Журавочка», комунальний позашкільний навчальний 

заклад "Міський палац дитячої та юнацької творчості "Горицвіт" Криворізької 

міської ради, за творчу роботу «Баран» (88 балів). 

44. Маліца Анатолій Володимирович, вихованка струдії образотворчих мистецтв 

«Журавочка», комунальний позашкільний навчальний заклад "Міський палац 

дитячої та юнацької творчості "Горицвіт" Криворізької міської ради, за творчу 

роботу «Травяний кінь» (89 балів). 

45. Процюк Віталій, вихованець гуртка «Екологічна майстерня» 

Богородчанський районний Будинок дитячої та юнацької творчості 

Богородчанської районної державної адміністрації Івано-Франківської област, за 

творчу роботу «Розвиваюча книжка» (88 балів). 

46. Димитрова Наталя, вихованка гуртка «Охоронці природи» комунальний 

заклад «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької 

області, за творчу роботу «Лялька-мотанка» (85 балів). 

47. Діденко Єва, учениця комунального закладу «Давидівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів» Якимівської селищної ради Якимівського району 

Запорізької області, за творчу роботу «Цукерниця» (85 балів). 

48. Чоботан Аліна,14 років,  вихованка гуртка «Іграшки-сувеніри» 

комунального закладу «Будинок школяра Любомльської міської ради, Волинська 

область, місто Любомль, за творчу роботу «Колядники» (86 балів). 

49. Щукіна Ванеса, 14 років, вихованка Миргородського міського центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, за творчу роботу 

«Лялька-мотанка» (86 балів). 

50. Колодочки Катерина, 14 років, вихованка гуртка «Юні квітникарі» 

Кобеляцької філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді, за творчу роботу «Пори року» (76 балів). 

51. Приходько Євгенія, 12 років, вихованка гуртка «Художня кераміка» 

комунальний заклад Сумський палац дітей та юнацтва, за творчу роботу 

«Іграшка «Пташка» (88 балів). 

52. Коваленко Кіра, вихованка гуртка «Писанкарство» Києво-Святошинська 

районна державна адміністрація Київської області Вишнівська загальноосвітня 
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школа І-ІІІ ступенів № 4 місто Вишневе, за творчу роботу «Писанки 

Гуцульщини» (89 балів). 

53. Григоришена Оксана, учениця 11 класу Рукшинської загальноосвітньої 

школи Хотинського району, за творчу роботу «Мамина радість» (89 балів). 

54. Катрій Олег Вікторович, 2007 року народження, вихованець гуртка 

«Початкове технічне моделювання» Долинська районна Станція юних техніків 

Івано-Франківська область, за творчу роботу «Ангел» (88 балів). 

55. Шкабрій Ірина Іванівна, 13 років, вихованка  гуртка «Студія «Перлина» 

Івано-Франківського центру науково-технічної творчості учнівської молоді міста 

Івано-Франківська, за творчу роботу «Газда 2020 року» (88 балів). 
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Додаток 6 до наказу НЕНЦ 

№18 від 21.02.2020 р. 

Список переможців Всеукраїнської виставки-конкурсу 

«Український сувенір» для нагородження грамотою НЕНЦ 

за ІІI місце призерів IІ вікової категорії (12-16 років): 

 

 

 

1. Михайлова Олена Олександрівна, 12 років, гурток «Образотворче мистецтво» 

КЮМ «Азовець», місто Бердянськ, Запорізька область, за творчу роботу «Скриня 

скарбів» (78 балів). 

2. Кутова Марія Олександрівна, 2005 року народження, гурток Народний 

художній колектив-студія декоративно-прикладного мистецтва «Сходинки, 

позашкільного навчального закладу «Багатопрофільний молодіжний центр» 

Черкаської міської ради місто Черкаси, за творчу роботу "Зимовий птах" (75 

балів). 

3. Барбалат Денис, 2007 року народження, вихованець гуртка «Віночок» Центру 

дитячої та юнацької творчості «ЗОРІТ» Новоукраїнської міської ради 

Кіровоградської області, місто Новоукраїнка, за творчу роботу «Вакула і Оксана» 

(78 балів). 

4. Романенко Олександра Сергіївна, 12 років, вихованка гуртка «Фантазії з 

бісеру» Центр дитячої та юнацької творчості «Мрія» місто Кривий Ріг, за творчу 

роботу «Силянка» (78 балів). 

5. Медведенко Ніка, учениця 9 класу, вихованка «Зразкового художнього 

колективу» гуртка народних ремесел «Колорит» обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Кривобалківського Заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Миколаївської районної ради, за творчу 

роботу «Янгол» (75 балів). 

6. Харков Ігор, учень 10 класу, вихованець «Зразкового художнього колективу» 

гуртка народних ремесел «Колорит» обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Кривобалківського Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Миколаївської районної ради, за творчу роботу «Янгол» (75 балів). 

7. Полячек Віталій Богданович, 12 років, вихованець Солотвинського будинку 

дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області за творчу роботу 

«Пухнастики» (74 бали). 

8. Фодчук Софія, 13 років, вихованка гуртка «Технічний дизайн» 

Івано-Франківського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за 

творчу роботу «Листівка «Олень» (75 балів). 

9.  Дзюба Олександр, 14 років, вихованець гуртка «Чарівна лоза» комунального 

закладу «Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» 

Вінницької районної ради, за творчу роботу «Цукрениці «Мишенята» (78 балів). 

10. Коваль Альона, 12 років, вихованка гуртка «Художня кераміка» 

Ладижинського міжшкільного навчально-виробничого центру «Спадщина, за 

творчу роботу «Сільничка «Козак» (77 балів). 
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11. Косницький Ярослав, вихованець Печенюгівського навчально-виховного 

комплексу Новгород-Сіверського району Чернігівської області, село Печенюги, 

за творчу роботу «Сувенірна тарілка» (76 балів). 

12. Папікян Анна, 16 років, учениця Рубіжанської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів № 7, Луганська область, місто Рубіжне, за творчу роботу 

«Лялька-Брязкальце» (75 балів). 

13. Данілов Данило, 12 років, вихованець гуртка декоративно-вжиткового 

напряму «Світ чарівності» Луганської області, міста Кремінна, за творчу роботу 

«Сувенірний деркач» (74 бали). 

14. Паскал Єлизавета Антонівна, 2007 року народження, вихованка гуртка 

«Веселка творчості» комунального закладу «Волноваський районний будинок 

дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради Донецької області, 

місто Волноваха, за творчу роботу «Я – дівчина-українка і цим я пишаюсь» (77 

балів). 

15. Єштокіна Олександра Олександрівна, 2005 року народження, вихованка 

гуртка «Веселка творчості» комунального закладу «Волноваський районний 

будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради Донецької 

області, місто Волноваха, за творчу роботу «Квіткова ваза» (78 балів). 

16. Кравець Аліна Олександрівна, 2007 року народження, вихованка гуртка 

«Художнє валяння» Вишгородський міський центр художньо-естетичної 

творчості учнівської молоді «Джерело», за творчу роботу «Дивовижний звір 

Марії Примаченко» (79 балів). 

17. Богданова Маргарита, 16 років, член гуртка «Українська витинанка», 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді міста Києва, за 

творчу роботу «Хижак – витинанка» (79 балів). 

18. Новікова Альбіна Олександрівна, 2008 року народження, вихованка гуртка 

«Чарівниця» Таращанського районний центр творчості дітей та юнацтва 

Київська область, за творчу роботу «Приємного чаювання» (77 балів). 

19. Хоменко Аліна Олександрівна, 2006 року народження, вихованка гуртка 

«Петриківський розпис» Таращанського районний центр творчості дітей та 

юнацтва Київська область, за творчу роботу «Рюкзак» (78 балів). 

20. Федоренко Єлизавета Сергіївна, вихованка гуртка «Моделювання та пошиття 

одягу» Таращанського районний центр творчості дітей та юнацтва Київська 

область, за творчу роботу «Весна» (76 балів). 

21. Росоха Наталія Василівна, вихованка гуртка «Екологічне краєзнавство» 

Золотарівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Закарпатська область, село 

Золотарево, за творчу роботу «Лялька» (76 балів). 

22. Івчук Вікторія Олександрівна, 12 років, вихованка гуртка «Фантазія» 

комунальний заклад «Привільненська загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів» 

Привільненської сільської ради Дубенського району, за творчу роботу «Маруся» 

(78 балів). 

23. Дядечко Софія, 14 років, вихованка гуртка «Писанкарство» 

Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області 

Вишнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4, місто Вишневе, за творчу 

роботу «Писанкові взори» (79 балів). 
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24. Мальцева Дарія Миколаївна, 2007 року народження, вихованка гуртка 

«Чарівний олівець» загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 3 Рівненської області, 

місто Сарни, за творчу роботу «Скриня для рукоділля «Майстриня» (76 балів). 

25. Ткачук Дарія Андріївна, 2006 року народження, вихованка гуртка «Чарівний 

олівець» загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 3 Рівненської області, місто 

Сарни, за творчу роботу «Органайзер канцелярський «Джгутова чарівність» (78 

балів). 

26. Юрів Микола, 14 років, вихованець гуртка «Столяри-конструктори» 

комунального закладу «Тальнівського районного центру науково-технічної 

творчості дітей та учнівської молоді Тальнівської районної ради Черкаської 

області», за творчу роботу «Ой, там, на току, на базарі, хазяї кабанця продавали» 

(76 балів). 

27. Єременко Михайло 14 років, вихованець гуртка «Столяри-конструктори» 

комунального закладу «Тальнівського районного центру науково-технічної 

творчості дітей та учнівської молоді Тальнівської районної ради Черкаської 

області», за творчу роботу «Ой, там, на току, на базарі, хазяї кабанця продавали» 

(76 балів). 

28. Арешкіна Ганна Миколаївна, 2004 року народження, вихованка гуртка 

«Народна творчість» Центр дитячої та юнацької творчості Ізмаїльської районної 

ради Одеської області, учениця Новонекрасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Ізаїльської районної ради Одеської області Балтська районна державна 

адміністрація Одеської області, місто Балта, за творчу роботу «Ковзани» (76 

балів). 

29. Вашкеба Іван, вихованець гуртка «Юні квітникарі»Білківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Іршавського району, за творчу роботу «У 

мене за вікном – їдальня-годівничка, до неї прилітає маленька синичка» (76 

балів). 

30. Шамардіна Анастасія Максимівна, 2006 року народження, учениця Опорного 

закладу «Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 Зіньківської 

районної ради, Полтавської області, за творчу роботу «Різдво» (78 балів). 

31. Семко Анастасія, 2005 року народження, комунальний заклад «Валківський 

районнний Будинок дитячої та юнацької творчості» Валківської районної ради 

Харківської області, місто Валки, за творчу роботу «Гердан «Український» 

(бісероплетіння) (75 балів). 

32. Струк Іванна, 12 років, вихованка гуртка «Народної творчості» 

Богородчанський районний Будинок дитячої та юнацької творчості 

Богородчанської районної державної адміністрації Івано-Франківської області, 

за творчу роботу «Україночка» (78 балів). 

33. Гулян Ірина, 14 років, вихованка гуртка «Народної творчості» 

Богородчанський районний Будинок дитячої та юнацької творчості 

Богородчанської районної державної адміністрації Івано-Франківської області, 

за творчу роботу «Український віночок» (77 балів). 

34. Кордонець Христина Олексіївна, 13 років, вихованка гуртка «Екотворчість» 

Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді, за творчу роботу «Козацька фляга» (83 бали). 
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35. Гришко Дарина Сергіївна, 2004 року народження, вихованка гуртка 

«Веселка» комунальний позашкільний навчальний заклад «Міський палац 

дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» Криворізької міської ради, за творчу 

роботу «Україна» (76 балів). 

36. Кєтова Вероніка Олександрівна, 2009 року народження, вихованка гуртка 

«Веселка» комунальний позашкільний навчальний заклад «Міський палац 

дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» Криворізької міської ради, за творчу 

роботу «Україна» (76 балів). 

37. Куліш Діана, учениця комунального закладу «Дніпрорудненська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Василівської районної ради Запорізької 

області, місто Дніпрорудне, за творчу роботу «Український оберіг» (86 балів). 

38. Гаманець Мілена, учениця комунального закладу «Дніпрорудненська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Василівської районної ради Запорізької 

області, місто Дніпрорудне, за творчу роботу «Український оберіг» (86 балів). 

39. Шелестова Анастасія, учениця комунального закладу «Дніпрорудненська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Василівської районної ради Запорізької 

області, місто Дніпрорудне, за творчу роботу «Український оберіг» (86 балів). 

40. Ковальчук Катерина, вихованка гуртка «Юний художник» опорного закладу 

загальної середньої освіти "Любешівський ліцей», за творчу роботу «День і ніч» 

(76 балів). 

41. Мосійчук Вікторія, 12 років, вихованка гуртка «Паперопластика» 

комунального закладу «Центр позашкільної освіти Ківерцівської районної ради 

Волинської області», за творчу роботу «Гостинна Україночка» (77 балів). 

42. Гнасюк Валерія, 15 років, вихованка гуртка «Юні квітникарі» комунального 

закладу «Міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Луцької міської ради», за творчу роботу «Лось казковий до нас завітав» (78 

балів). 

43. Астахов Денис, 13 років, учень спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 4 з поглибленим вивченням англійської мови, за творчу роботу 

«Мотанка» (75 балів). 

44. Старченко Ксенія, 14 років, вихованка гуртка «Рукоділля» позашкільного 

навчального закладу Центр дитячої та юнацької творчості Горішньоплавської 

міської ради, за творчу роботу «Лялька-мотанка святкова» (77 балів). 

45. Дейнека Тетяна, 15 років, гуртка «Оригамі плюс» Будинок дитячої творчості 

місто Київ, за творчу роботу «Лебідь-органайзер» (78 балів). 

46. Гендіна Кароліна, вихованка гуртка «Веселий пензлик» районний будинок 

дитячої та юнацької творчості Лебединської районної ради Сумської області, за 

творчу роботу «Пташка» (73 балів). 

47. Пригара Маргарита, 12 років, вихованка гуртка «Барвистий дивосвіт» 

районний будинок дитячої та юнацької творчості Лебединської районної ради 

Сумської області, за творчу роботу «Коник» (74 бали). 

48. Руяткіна Дар’я, 12 років, вихованка гуртка «Креативне рукоділля» 

комунальний комплексний заклад позашкільної освіти Буринської міської ради 

«Будинок дитячої та юнацької творчості», за творчу роботу «Соняшник» (77 

балів). 
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49. Семенов Дмитро, 12 років, учень Анастасівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Роменської районної ради Сумської області, за творчу роботу 

«Пальчиковий театр» (72 бали). 

50. Гошовська Наталія Романівна, 13 років, вихованка гуртка «Кераміка» 

міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді місто 

Івано-Франківськ, за творчу роботу «Дерево життя» (77 балів). 

51. Конопка Діана Ярославівна, 12 років, вихованка гуртка «Кераміка» міського 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді місто Івано-Франківськ, за 

творчу роботу «Дерево життя» (77 балів). 

52. Павлище Соломія Романівна, 13 років, вихованка гуртка «Моделювання 

іграшок-сувенірів» Долинська районна Станція юних техніків Івано-Франківська 

область, за творчу роботу «Мишеня» (78 балів). 

53. Іоніцой Сергій, 16 років, вихованець гуртка «Різьба по дереву» 

Новоселицького Будинку дитячої творчості Чернівецької області, за творчу 

роботу «Козак Мамай» (76 балів). 

54. Флоряк Вікторія, учениця 9 класу загальноосвітньої школи № 24 міста 

Чернівці, за творчу роботу «Мандали» (76 балів). 
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Додаток 7 до наказу НЕНЦ 

№18 від 21.02.2020 р. 

Список переможців Всеукраїнської виставки-конкурсу 

«Український сувенір» для нагородження грамотою НЕНЦ 

за I місце призерів IІІ вікової категорії (молодь від 17 років, дорослі): 

 

1. Вітюк Вероніка, 2003 року народження, вихованка гуртка «Гончарик» 

Знам’янського районного центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської 

області, село Богданівка, за творчу роботу «Козацька фляга для води»(100 балів). 

2. Гончарук Ольга, 15 років, вихованка гуртка «Декоративний розпис», 

«Різблення по дереву» Ладижинського міжшкільного навчально-виробничого 

центру «Спадщина», за творчу роботу «Набір кухонних дошок «Барви кухонних 

дошок» (99 балів). 

3. Барсук Дмитро, 15 років, вихованець гуртка «Декоративний розпис», 

«Різблення по дереву» Ладижинського міжшкільного навчально-виробничого 

центру «Спадщина», за творчу роботу «Набір кухонних дошок «Барви кухонних 

дошок» (99 балів). 

4. Корчак Роман, 2001 року народження, вихованець гуртка «Автентична 

вишивка та народне мистецтво» Вінницької обласної станції юних натуралістів, 

за творчу роботу «Кошик» (99 балів). 

5. Кійченко Поліна Віталіївна, 2001 року народження, вихованка гуртка 

зразковий художній колектив арт-студія «Місячне сяйво» Центр позашкільної 

роботи Краматорської міської ради Донецької області, міста Краматорськ, за 

творчу роботу «Чарівні квіти» (97 балів). 

6. Тесельська Анастасія Олегівна, 2002 року народження, вихованка гуртка 

«Валяння вовни» Сквирський районний центр дитячої та юнацької творчості, за 

творчу роботу «Панно мальви» (100 балів). 

7. Кульнєва Софія Русланівна, 2003 року народження, учениця 10-ХЕФ 

комунальний заклад освіти «Криворізький ліцей-інтернат для сільської молоді» 

Дніпропетровської області, за творчу роботу «Кізонька-скрипалька» (99 балів). 
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Додаток 9 до наказу НЕНЦ  

№18 від 21.02.2020 р. 

Список переможців Всеукраїнської виставки-конкурсу  

«Український сувенір» для нагородження грамотою НЕНЦ  

за ІІI місце призерів IІІ вікової категорії (молодь від 17 років, дорослі): 

 

 

1. Бойко Тетяна Геннадіївна, 2002 року народження, вихованка гуртка 

«Майстриня» Будинок дитячої та юнацької творчості Згурівської районної ради, 

за творчу роботу «Прикраса «Калинка» (78 балів). 

2. Федерер Ольга Іванівна, 2003 року народження, вихованка гуртка «Рукоділля» 

Васильківського районного центру дитячої та юнацької творчості, за творчу 

роботу «Макове диво (комплект прикрас)» (79 балів). 
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Додаток 10 до наказу НЕНЦ  

№18 від 21.02.2020 р. 

Список переможців Всеукраїнської виставки-конкурсу  

«Український сувенір» для нагородження подякою НЕНЦ 

 

 

1. Комарова Вікторія Сергіївна, 2011 року народження, учениця 3 класу, 

Полігонівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Шевченківської сільської 

ради, Вітовського району, Миколаївської області, вихованка гуртка «Народні 

ремесла України» комунального позашкільного навчального закладу 

«Дитячо-юнацького центру творчості» Шевченківської сільської ради, 

Вітовського району, Миколаївської області, за творчу роботу «Набір іграшок для 

немовля «Не сумуй!» 

2. Мазурик Софія, учениця 6 класу, вихованка гуртка «Юні друзі природи», 

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді міста Тернопіль, за творчу роботу «Новорічний подарунок». 

3. Вітушинська Іванна, 13 років, вихованка гуртка «Екологічний дизайн», 

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді міста Тернопіль, за творчу роботу «Новий рік у Середземномор’ї». 

4. Коваль Марія, 13 років, вихованка гуртка «Екологічний дизайн», 

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді міста Тернопіль, за творчу роботу «Новий рік у Середземномор’ї». 

5. Черняк Іванна, вихованка гуртка «Юні квітникарі», Тернопільського обласного 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді міста Тернопіль, за 

творчу роботу «Новорічний символ». 

6. Черняк Богдана, вихованка гуртка «Юні квітникарі», Тернопільського 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді міста 

Тернопіль, за творчу роботу «Новорічний символ». 

7. Борщ Катерина, учениця 5 класу, вихованка вихованка гуртка «Юні друзі 

природи», Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді міста Тернопіль, за творчу роботу «Дідух». 

8. Пелещук Анастасія, учениця 5 класу, вихованка вихованка гуртка «Юні друзі 

природи», Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді міста Тернопіль, за творчу роботу «Коса». 

9. Комарова Вікторія, 8 років, вихованка гуртка «Народні ремесла» комунальний 

заклад позашкільний навчальний заклад «Дитячо-юнацький центр творчості» 

Шевченківської сільської ради Вітовського району, за творчу роботу «Набір 

іграшок для немовля «Не сумуй!». 

10. Єриковський Артем, 12 років, вихованець гуртка «Народні ремесла» 

комунальний заклад позашкільний навчальний заклад «Дитячо-юнацький центр 

творчості» Шевченківської сільської ради Вітовського району, за творчу роботу 

«Набір іграшок для немовля «Не сумуй!». 

11. Костенко Маргарита, 12 років, вихованець гуртка «Народознавство» Станція 

юних натуралістів, за творчу роботу «Равлик». 

12. Куліненко Артем, вихованець гуртка «Образотворче мистецтво» 

комунального закладу «Новгородківський районний будинок дитячої та 
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юнацької творчості» Кіровоградської області, за творчу роботу «Котяча сім’я. 

Пазл». 

13. Редька Вікторія Вікторівна, 2011 року народження, учениця 

Верхньорогачицької опорної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, за творчу 

роботу «Оберіг хлібороба». 

14. Байша Сніжана Олександрівна, 2011 року народження, учениця 

Верхньорогачицької опорної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, за творчу 

роботу «Український оберіг». 

15. Рудик Костянтин Олександрович, 2011 року народження, учень 

Верхньорогачицької опорної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, за творчу 

роботу «Сувенірний магніт». 

16. Сестриватовська Надія Миколаївна, 2011 року народження, учениця 

Верхньорогачицької опорної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, за творчу 

роботу «Сувенір «Моя країна - Україна». 

17. Готовкіна Аріана Сергіївна, 2005 року народження, учениця 

Верхньорогачицької опорної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, за творчу 

роботу «Оберіг хлібороба». 

18. Кубрак Андрій Васильович, 2008 року народження, учень Дудчинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тавричанської сільської ради Каховського 

району Херсонської області, за творчу роботу «Українська хатинка». 

19. Барсук Дар’я, 6 років, вихованка гуртка «Юні майстрині» Глухівського 

ліцею-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою, за творчу роботу 

«Дівчина у віночку». 

20. Іваник Вікторія, 11 років, вихованець гуртка «Технічний дизайн» 

Івано-Франківського міського центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, за творчу роботу «Різдвяний віночок». 

21. Гринчишин Анастасія, 10 років, вихованка гуртка «Технічний дизайн» 

Івано-Франківського міського центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, за творчу роботу «Різдвяний віночок». 

22. Коновал Валерія, 11 років, вихованка гуртка «Технічний дизайн» 

Івано-Франківського міського центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, за творчу роботу «Різдвяний віночок». 

23. Кукуяшина Софія, 9 років, вихованка гуртка «Народна творчість» 

Лисичанського центру позашкільної роботи зі школярами та молоддю, за творчу 

роботу «Козаки». 

24. Морозова Варвара, 7 років, вихованка гуртка «Моделювання 

іграшок-сувенірів» Рубіжанського комплексу позашкільної роботи, Луганська 

область, місто Рубіжне, за творчу роботу «Мандруємо Україною». 

25. Сітнікова Аліна, 7 років, вихованка гуртка бісероплетіння «Талант» 

Рубіжанського комплексу позашкільної роботи, Луганської області, місто 

Рубіжне, за творчу роботу «Чердачний кіт». 

26. Туркевич Максим, 11 років, вихованець гуртка «Юні овічівники» 

Сєвєродонецького міського Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді, за творчу роботу «Дідух «Степи Луганщини». 
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27. Лендєл Анастасія Юріївна, учениця Велятинської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів, Закарпатська область, село Велятино, за творчу роботу «Новорічна 

подорож». 

28. Солодченко Анна, вихованка гуртка «Флористика» Новотроїцької районної 

станції юних натуралістів, за творчу роботу «На щастя, на успіх, на добробут». 

29. Народницька Марина, 13 років, вихованка гуртка «Художня кераміка» 

комунальний заклад «Харкіський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» еколого-натуралістичний відділ, за творчу роботу «Весела компанія» 

(кераміка). 

30. Колективна робота гуртка «Екотворчість» Шепетівського міського центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, за творчу роботу «Сирне 

щастя». 

31. Бобік Денис Максимович, 2011 року народження, вихованка гуртка 

«Паперові витівки» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, за творчу 

роботу «Сувенірна листівка «Соняшник». 

32. Грушко Марія Віталіївна, 2006 року народження, вихованка зразкового 

художнього колективу «Народна художня творчість» Хмельницького палацу 

творчості дітей та юнацтва, за творчу роботу «Трипільська ніч». 

33. Гайдашевський Максим Віталійович, 2010 року народження, вихованка 

гуртка «Паперові витівки» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, за 

творчу роботу «Сувенірна листівка «Українські символи». 

34. Салабай Настя Олександрівна, 2010 року народження, вихованка гуртка 

«Паперові витівки» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, за творчу 

роботу «Квітковий танок – маки». 

35. Супрун Анатолій, учень Великобілозерського навчально-виховного 

комплексу № 1 Великобілозерської сільської ради Великобілозерського району 

Запорізької області, за творчу роботу  

36. Колективна робота гуртка «Плетіння з верби» Шепетівський міський центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, за творчу роботу 

«Гарбузяний органайзер». 

37. Костюк Єгор, 8 років, вихованець гуртка «Народний художній колектив 

«Світлиця» Будинок дитячої творчості місто Київ, за творчу роботу «Прикраси в 

народному стилі». 

38. Козарук Андрій Русланович, 2006 року народження, вихованець гуртка 

«Технічний дизайн» Долинська районна Станція юних техніків 

Івано-Франківська область, за творчу роботу «Українська хата». 
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Додаток 11 до наказу НЕНЦ  

№18 від 21.02.2020 р. 

Список переможців Всеукраїнської виставки-конкурсу  

«Український сувенір» для нагородження подякою НЕНЦ гурткам: 

 

1. Гурток «Пізнай себе» комунального позашкільного навчального закладу 

«Районна станція юних натуралістів» Покровської районної ради Донецької 

області, за колективну роботу «Гродівська садиба». 

2. Комунальному закладу «Рубіжанська обласна загальноосвітня санаторна 

школа-інтернат І-ІІІ ступенів» Луганська область, місто Рубіжне, за колективну 

роботу «Моя сім’я». 

3. Гурток «Народні ремесла України» Луганська область, місто Рубіжне, за 

колективну роботу «Моя Сім’я». 
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Додаток 12 до наказу НЕНЦ  

№18 від 21.02.2020 р. 

Список учасників Всеукраїнської виставки-конкурсу  

«Український сувенір» для нагородження грамотою НЕНЦ  

в номінації «Подарунок воїну»  

 

 

1. Ребенок Світлана Володимирівна, 1979 року народження, Запорізька область, 

Запорізький район, село Біленьке, за творчу роботу "Тризуб". 

2. Гришина Тетяна Вікторівна, 1977 року народження, Запорізька область, 

Запорізький район, село Біленьке, за творчу роботу "Квітуча Україна". 

3. Федорчук Валерія, 2007 року народження, вихованка гуртка «Чарівний бісер» 

Будинок дитячої творчості Славутської міської ради, місто Славута, 

Хмельницька область, за творчу роботу «Народна новорічна прикраса». 

4. Бондарчук Анастасія, 2008 року народження, вихованка гуртка 

«Писанкарство» Будинок дитячої творчості Славутської міської ради, місто 

Славута, Хмельницька область, за творчу роботу «Писанка-родинний оберіг». 

5. Колесник Вікторія, 2009 року народження, вихованка гуртка 

«Скринька-берегиня» Будинок дитячої творчості Славутської міської ради, місто 

Славута, Хмельницька область, за творчу роботу «Сійся-родися жито, пшениця». 

6. Білецька Таміла, учениця 8 класу, вихованка гуртка «Юні овочівники», 

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді міста Тернопіль, за творчу роботу «Хай Новий рік, Різдво Христове, Вам 

подарують дні казкові». 

7. Гудима Лілія, учениця 8 класу, вихованка гуртка «Юні овочівники», 

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді міста Тернопіль, за творчу роботу «Хай Новий рік, Різдво Христове, Вам 

подарують дні казкові». 

8. Срібняк Діана Володимирівна, 2008 року народження, місто 

Кам’янець-Подільський, Хмельницька область, за творчу роботу «Зайчик». 

9. Кошель Юлія, 14 років, учениця загальноосвітньої школи № 10 І-ІІІ ступенів 

місто Кам’янець-Подільський за творчу роботу «Лялька мотанка». 

10. Корольчук Костянтин Олександрович, 2006 року народження, місто 

Кам’янець-Подільськ за творчу роботу «Оберіг «Лялька-мотанка». 

11. Ільницький Максим Сергійович, 2008 року народження, місто 

Кам’янець-Подільськ за творчу роботу «Лялька-мотанка – мати з немовлям». 

12. Смаленюк Андреа Вікторович, 2011 року народження, учень 2 класу, місто 

Кам’янець-Подільський, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 імені Т.Г. 

Шевченка Хмельницької області за творчу роботу «Солоха". 

13. Мазур Ілля Андрійович, місто Кам’янець-Подільський, Хмельницька область 

за творчу роботу «Сови на гілці». 

14. Антонова Юлія, 15 років, вихованка гуртка «Художня обробка соломки і 

прикладний декор» обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 

на базі загальноосвітньої школи № 53 місто Миколаїв, за творчу роботу 

«Пташка». 
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15. Сотников Кирил, 8 років, Куцурубська загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Куцурубського об’єднана територіальна громада за творчу роботу «Символи 

України». 

16. Витвицька Катерина, 2004 року народження, вихованка гуртка «Народна 

іграшка» Долинського будинку дитячої та юнацької творчості 

Івано-Франківської області, за творчу роботу «Зразки традиційних іграшок 

«Весела компанія». 

17. Гатайло Ксенія, 2005 року народження, вихованка гуртка «Рукоділля» 

Долинського будинку дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області, 

за творчу роботу «Зразки традиційних іграшок «Гарна панночка сова одяглася 

класно і тепер вона для всіх стильна і прекрасна». 

18. Жажкевич Єва, 2008 року народження, вихованка гуртка «Солона феєрія» 

комунального закладу позашкільної освіти Первозванівської сільської ради 

«Дивосвіт» Кіровоградської області, за творчу роботу «Українська ідилія». 

19. Крець Маря Максимівна, 2008 року народження, вихованка гуртка «Солона 

феєрія» комунального закладу позашкільної освіти Первозванівської сільської 

ради «Дивосвіт» Кіровоградської області, за творчу роботу «Українська ідилія». 

20. Божок Ольга, 2010 року народження, вихованка гуртка 

декоративно-прикладного мистецтва «Світ креативу» комунального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості» Бобринецької міської ради 

Кіровоградської області, за творчу роботу «Герб». 

21. Скрижевська Маргарита, 2010 року народження, вихованка гуртка 

декоративно-прикладного мистецтва «Світ креативу» комунального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості» Бобринецької міської ради 

Кіровоградської області, за творчу роботу «Герб». 

22. Кирилюк Єлиза, 2010 року народження, вихованка гуртка «Паперопластика» 

комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Бобринецької 

міської ради Кіровоградської області, за творчу роботу «Колаж «Шевченко». 

23. Зінченко Вероніка, 2009 року народження, вихованка гуртка 

«Паперопластика» комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Бобринецької міської ради Кіровоградської області, за творчу роботу «Колаж 

«Шевченко». 

24. Настенко Тетяна, 2006 року народження, вихованка гуртка «Дивоцвіт» 

Гайворонського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Кіровоградської області, за творчу роботу «Пано «Перлинка України». 

25. Попадько Дарія, 2006 року народження, вихованка гуртка «Дивоцвіт» 

Гайворонського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Кіровоградської області, за творчу роботу «Пано «Перлинка України». 

26. Задорожна Тетяна, 2006 року народження, вихованка гуртка «Дивоцвіт» 

Гайворонського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Кіровоградської області, за творчу роботу «Пано «Перлинка України». 

27. Мусієнко Анастасія Віталіївна, 2011 року народження, учениця 

Верхньорогачицької опорної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, за творчу 

роботу «Родинний куточок». 
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28. Шлапак Артем Антонович, 2010 року народження, учень Верхньорогачицької 

опорної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, за творчу роботу «Підкова миру і 

злагоди». 

29. Донцова Дар’я Сергіївна, 2008 року народження, учениця 

Верхньорогачицької опорної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, за творчу 

роботу «Лялька-мотанка. Берегиня». 

30. Рудик Людимла Василівна, 2009 року народження, учениця 

Верхньорогачицької опорної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, за творчу 

роботу «Лялька-мотанка. Берегиня». 

31. Бедюх Кіра Вадимівна, 2008 року народження, учениця Верхньорогачицької 

опорної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, за творчу роботу «Лялька 

мотанка». 

32. Бабич Олександр Євгенович, 2008 року народження, учень 

Верхньорогачицької опорної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, за творчу 

роботу «Весняне панно». 

33. Самойлов Олександр Геннадійович, 2006 року народження, учень 

Верхньорогачицької опорної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, за творчу 

роботу «Лялька-мотанка. Берегиня». 

34. Жужа Вікторія Олександрівна, 2008 року народження, учениця Дудчинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тавричанської сільської ради Каховського 

району Херсонської області, за творчу роботу «Підкова щастя». 

35. Хмарна Карина, 11 років, учениця 6 класу, Сатрунського НВК вихованка 

гуртка «Фітодизайн» Богородчанського районного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Івано-Франківської області, 

за творчу роботу «Молодиця». 

36. Мельник Катерина, учениця 8 класу Марківської загальноосвітньої школи, 

вихованка гуртка «Юні охоронці природи» Богородчанського районного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Івано-Франківської області, 

за творчу роботу «Українська сім’я». 

37. Квич Анна, 11 років, учениця 6 класу Іваниківської загальноосвітньої школи, 

вихованка гуртка «Сучасне озеленення» Богородчанського районного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Івано-Франківської області, 

за творчу роботу «Лялька мотанка». 

38. Мартинюк Соломія, 12 років, учениця 6 класу Іваниківської 

загальноосвітньої школи, вихованка гуртка «Сучасне озеленення» 

Богородчанського районного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської області, за творчу роботу «Ляльки мотанки 

«Ангелик». 

39. Диндин Вікторія, 9 років, вихованка гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Долинської районної станції юних техніків Долинського району 

Івано-Франківської області, за творчу роботу «Наш оберіг». 

40. Диндик Олександра Іванівна, 2013 року народження, вихованка гуртка 

«Початкове технічне моделювання» Долинської районної станції юних техніків 

Долинського району Івано-Франківської області, за творчу роботу «Щоб нам 

сумно не було ми…». 
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41. Богдан Аліна, 10 років, учениця Лиманської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 4, Донецькаї області, міста Лиман. 

42. Власіюк Вікторія Денисівна, 2010 року народження, вихованка гуртка 

«Природа рідного краю» Дитячо-юнацького центру туризму та екологічної 

роботи, Хмельницкої області, міста Славута, за творчу роботу «Підкова – оберіг 

на щастя». 

43. Баклан Оксана Артемівна, 2011 року народження, вихованка гуртка «Народна 

творчість» Дитячо-юнацького центру туризму та екологічної роботи, 

Хмельницкої області, міста Славута, за творчу роботу «Пінгвінчик». 

44. Туніцька Наталія Андріївна, 2011 року народження, вихованка гуртка 

«Рослини – символ України» Дитячо-юнацького центру туризму та екологічної 

роботи, Хмельницкої області, міста Славута, за творчу роботу «Щедрівники». 

45. Лойко Даша Володимирівна, 2011 року народження, вихованка гуртка 

«Рослини – символ України» Дитячо-юнацького центру туризму та екологічної 

роботи, Хмельницкої області, міста Славута, за творчу роботу «Щедрівники». 

46. Гуртовська Софія, 8 років, вихованка гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Долинської районної станції юних техніків Долинського району 

Івано-Франківської області міста Долина, за творчу роботу «А ми удвох». 

47. Будай Василь, вихованець гуртка «Соломоплетіння» Сколівський районний 

будинок дитячої та юнацької творчості, за творчу роботу «Ялинкові прикраси 

(солома)». 

48. Патрик Богдан, вихованець гуртка «Арт-декор» Золочівського центру дитячої 

та юнацької творчості, за творчу роботу «Дизайнерські вироби». 

49. Гайдук Анна, вихованка гуртка «Яворівська забавка» комунального закладу 

Львівської обласної ради Львівський обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді, за творчу роботу «Іграшка-сувенір». 

50. Лахніна Анна, вихованка гуртка «Яворівська забавка» комунального закладу 

Львівської обласної ради Львівський обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді, за творчу роботу «Іграшка-сувенір». 

51. Рахманіна Олександра, учениця 9 класу, Бродківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Тростянецької об’єднаної територіальної громади, за творчу 

роботу «Сімейний оберіг». 

52. Гринчишин Михайло, 13 років, вихованцю гуртка «Технічний дизайн» 

Івано-Франківського міського центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, за творчу роботу «Листівка «З Новим роком». 

53. Фодчук Софія, 13 років, вихованка гуртка «Технічний дизайн» 

Івано-Франківського міського центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, за творчу роботу «Листівка «Веселих свят». 

54. Коновал Валерія, 11 років, вихованка гуртка «Технічний дизайн» 

Івано-Франківського міського центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, за творчу роботу «Листівка «З роком миші». 

55. Внученко Аріна, 2010 року народження, вихованка гуртка «Автентична 

вишивка та народне мистецтво» Вінницької обласної станції юних натуралістів 

Вінницької обласної державної адміністрації, за творчу роботу «Доріжка». 
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56. Гарник Євген, 11 років, вихованець гуртка «Художнє ліплення» Центру 

дитячої та юнацької творчості Іллінецької міської ОТГ Вінницької області, за 

творчу роботу «Котик-вуркотик». 

57. Унковський Тимофій, 11 років, вихованець гуртка «Вернісаж» Гайсенського 

районного будинку школярів та молоді Вінницької області, за творчу роботу 

«Скринька «Погляд у минуле». 

58. Ковальська Юлія, 2007 року народження, вихованка комунального закладу 

«Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької 

районної ради, за творчу роботу «Косметичний органайзер «Дружня парочка». 

59. Заєць Ярослав, 2005 року народження, вихованець комунального закладу 

«Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької 

районної ради, за творчу роботу «Косметичний органайзер «Дружня парочка». 

60. Мороз Вікторія, вихованка комунального закладу «Вінницький районний 

Будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької районної ради, за творчу 

роботу «Косметичний органайзер «Дружня парочка». 

61. Фарбішевська Богдана Петрівна, 2008 року народження, учениця 

Хриплинської школи І-ІІІ ступенів, Івано-Франківської міської ради 

Івано-Франківської області, село Хриплин, за творчу роботу «Голуби миру» 

62. Дем’янчук Ольга Володимирівна, 2009 року народження, учениця 

Хриплинської школи І-ІІІ ступенів, Івано-Франківської міської ради 

Івано-Франківської області, село Хриплин, за творчу роботу «Ангел добра» 

63. Свіріпа Марічка, 6 років, вихованка Миролюбівський навчально-виховний 

комплекс Покровської районної ради Донецької області, за творчу роботу 

«Помічники Діда Мороза». 

64. Остапенко Костянтин, учень Новоекономічної загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів, Покровської районної ради Донецької області, за творчу роботу 

«Вітряк». 

65. Мартиненко Богдан, учень 9 класу, Удачненської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Покровської районної ради Донецької області, за творчу роботу 

«Ялинкова іграшка». 

66. Костенко Анастасія, учениця 10 класу, Новоекономічної загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів, Покровської районної ради, Донецької області, за творчу 

роботу «Мишеня». 

67. Філоненко Тетяна Олександрівна, 1974 року народження, вихованка 

комунального закладу «Волноваський районний будинок дитячої та юнацької 

творчості» Волноваської районної ради Донецької області, місто Волноваха, за 

творчу роботу «Бабусині півники». 

68. Каіка Анастасія Максимівна, 2005 року народження, вихованка гуртка 

«Чарівники» комунального закладу «Волноваський районний будинок дитячої та 

юнацької творчості» Волноваської районної ради Донецької області, місто 

Волноваха, за творчу роботу «Моя ріднесенька бабуся». 

69. Кураксіна Катерина Дмитрівна, 2007 року народження, вихованка гуртка 

«Чарівний олівець» комунального закладу «Волноваський районний будинок 

дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради Донецької області, 

місто Волноваха, за творчу роботу «Скарбничка мого роду». 
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70. Попова Поліна Геннадіївна, 2012 року народження, вихованка Коровоярський 

навчально-виховного комплексу Донецької області, село Коровій Яр, за творчу 

роботу «Ангел-Охоронець». 

71. Князєва Аліна Ігорівна, 2010 року народження, вихованка Коровоярський 

навчально-виховного комплексу Донецької області, село Коровій Яр, за творчу 

роботу «Цукерниця». 

72.  Пономаренко Олена, 12 років, вихованка творчого колективу «Світ 

рукоділля» Донецької області, міста Селидове, за творчу роботу «Оберіг на 

дошці». 

73. Лашко Дар’я Сергіївна, 9 років, вихованка гуртка «Чарівна голочка» 

Вишгородського районного Центру художнього творчості дітей, юнацтва та 

молоді «Дивосвіт», за творчу роботу «Лялька-наречена». 

74. Бутейко Никодим Олексійович, 2011 року народження, вихованець гуртка 

«Творча майстерня» Вишгородського районного Центру художнього творчості 

дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт», за творчу роботу «Маки». 

75. Власенко Ярослав Русланович, 2012 року народження, вихованець гуртка 

«Художнє довкілля» Обухівського міського центру творчості дітей та молоді 

«Романтик» комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості 

дітей та юнацтва Київщини», за творчу роботу «Лапавка». 

76. Лисюк Родіон Олексійович, 2009 року народження, вихованець гуртка 

«Художнє довкілля» Обухівського міського центру творчості дітей та молоді 

«Романтик» комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості 

дітей та юнацтва Київщини», за творчу роботу «Тарахкало «Мишка-квасолянка». 

77. Сажко Вероніка Максимівна, 2006 року народження, вихованка гуртка 

«Фітодизайн з основами художньої майстерності» Фастівської станції юних 

натуралістів Фастівської міської ради, за творчу роботу «Птахи щастя». 

78. Янченко Крістіна Олексіївна, 2010 року народження, вихованка гуртка 

«Соломоплетніння» Васильківського районного центру дитячої та юнацької 

творчості, за творчу роботу «Диво-птахи». 

79. Барановска Маргарита Володимирівна, 2010 року народження, вихованка 

гуртка «Соломоплетніння» Васильківського районного центру дитячої та 

юнацької творчості, за творчу роботу «Диво-птахи». 

80. Ярошенко Богдан Юрійович, 2007 року народження вихованець гуртка 

«Творимо диво» Іванківський районний центр дитячої та юнацької творчості, за 

творчу роботу «Староданя іграшка «Веселий півник». 

81. Коваленко Анна Русланівна, 2011 року народження, вихованка гуртка 

«Гончарство» Васильківської міської Станції юних натуралістів, за творчу 

роботу «Тарілки-оберіг «Дерево життя та процвітання». 

82. Главак Валерія, 2005 року народження, вихованка Центру позашкільної 

освіти та професійного самовизначення учнівської молоді «Соняшник» 

Білоцерківської міської ради, за творчу роботу «Триптих «Квітуючі маки у нашім 

краї». 

83. Микитюк Софія, 2007 року народження, вихованка Центру позашкільної 

освіти та професійного самовизначення учнівської молоді «Соняшник» 

Білоцерківської міської ради, за творчу роботу «Триптих «Квітуючі маки у нашім 

краї». 
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84. Цимбал Єлизавета, 2007 року народження, вихованка гуртка Центру 

позашкільної освіти та професійного самовизначення учнівської молоді 

«Соняшник» Білоцерківської міської ради, за творчу роботу «Триптих «Квітуючі 

маки у нашім краї». 

85. Карачун Вікторія Володимирівна, 2004 року народження, вихованка гуртка 

«Майстерня декоративного розпису» Фастівська школа народної майстерності 

Фастівської міської ради, за творчу роботу «Морське диво». 

86. Басанець Вікторія Іванівна, 2008 року народження, вихованка гуртка 

«Чарівна ниточка» Центр творчості дітей та юнацтва міста Ірпеня, за творчу 

роботу «Українська газдиня». 

87. Голубцова Дарья Олегівна, 2008 року народження, вихованка гуртка «Умілі 

рученята» комунальний заклад «Чаплинський селищний будинок творчості дітей 

та юнацтва» Херсонська область, за творчу роботу «Українська лялька». 

88. Іванів Святослав Леонідович, вихованка гуртка «Умілі рученята» 

комунальний заклад «Чаплинський селищний будинок творчості дітей та 

юнацтва» Херсонська область, за творчу роботу «Пташка». 

89. Білоскаленко Тетяна Андріївна, 2008 року народження, вихованка гуртка 

«Український сувенір» Таращанського районний центр творчості дітей та 

юнацтва Київська область, за творчу роботу «Набір для подачі». 

90. Чирук Олександр Васильович, 2007 року народження, вихованець гуртка 

«Випалювання» Дубровицького Центру позашкільної освіти Дубровицької 

районної ради, за творчу роботу «Літаючий півник». 

91. Міклух Денис Олександрович, 2010 року народження, вихованець гуртка 

«Випалювання» Дубровицького Центру позашкільної освіти Дубровицької 

районної ради, за творчу роботу «Літаючий півник». 

93. Рогашко Ірина Миколаївна, 2010 року народження, вихованка гуртка 

«Паперовий світ» комунальний заклад «Привільненська загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів» Привільненської сільської ради Дубенського району, за 

творчу роботу «Улюблена тваринка». 

94. Войтко Тимофій, 8 років, член шкільного лісництва Сосновий бір, Клесівська 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Клесівської селищної ради Сарненського 

району, за творчу роботу «Баночки для освячення води». 

95. Стефанів Денис Русланович, 2009 року народження, вихованець гуртка 

«Різблення по дереву» Радивилівський міський Будинок школяра Радивилівської 

міської ради, за творчу роботу «Коник-качалка». 

96. Гурська Вікторія, учениця 3 класу, Рівненська загальноосвітня школа №8 

Рівненської міської ради, за творчу роботу «Лялька». 

97. Саруханян Наріне, 11 років, вихованка зразкового художнього колективу 

гуртка «М’яка іграшка» Центр технічної творчості та професійної орієнтації 

шкільної молоді Дарницького району міста Києва, за творчу роботу «Лялька 

«Наталка». 

98. Пшенічна Даша, 10 років, вихованка зразкового художнього колективу гуртка 

«М’яка іграшка» Центр технічної творчості та професійної орієнтації шкільної 

молоді Дарницького району міста Києва, за творчу роботу «Лялька «Хлопчик 

Микита». 
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99. Потурай Аліна Антонівна, 2009 року народження, вихована гуртка 

«Інтер’єрна іграшка» комунальний позашкільний навчальний заклад «Центр 

дитячої та юнацької творчості «Мрія» Криворізької міської ради місто Кривий 

Ріг, за творчу роботу «Лялька мотанка «Солоха». 

100. Ситник Наталія Денисівна, 2010 року народження, вихована гуртка 

«Інтер’єрна іграшка» комунальний позашкільний навчальний заклад «Центр 

дитячої та юнацької творчості «Мрія» Криворізької міської ради місто Кривий 

Ріг, за творчу роботу «Лялька мотанка «Квіткова». 

101. Гусєєва Марія, 12 років, член гуртка «Флористика та фітодизайн інтер’єру» 

комунальний заклад «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради 

Запорозької області, за творчу роботу «Оберіг для кухні». 

102. Ніколенко Олексій, вихованець Звенигородського центру дитячої та 

юнацької творчості Звенигородської районної ради Черкаської області, гурток 

«Столяри-конструктори» комунальний заклад «Черкаський обласний центр 

роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради» місто Черкаси, за 

творчу роботу «Іграшка-каталка «Миша Таратушка». 

103. Шаповал Діана Іванівна, 2007 року народження, вихованка гуртка «Світ 

Майстрів» Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської 

області, Києво-Святошинський районний центр творчості молоді «ОБЕРІГ» 

місто Боярка, за творчу роботу «Маки». 

104. Грунтовський Ілля, 11 років, вихованець гуртка «Майстер» 

Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, 

Києво-Святошинський районний центр творчості молоді «ОБЕРІГ» місто 

Боярка, за творчу роботу «Сім’я». 

105. Забродська Вероніка, 11 років, вихованка гуртка «Світ Майстрів» 

Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, 

Києво-Святошинський районний центр творчості молоді «ОБЕРІГ» місто 

Боярка, за творчу роботу «Різдвяна кулька». 

106. Творчий колектив у складі: Штанько Марія, Степанець Анастасія, Клиба 

Владислав комунального закладу «Великолепетиський центр дитячої та 

юнацької творчості» Великолепетиської районної ради Херсонської області, за 

творчу роботу «Стилізована прихватка». 

107. Гіржева Валерія Єдуардівна, 2005 року народження, учениця Трудівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кілійської районної ради Одеської 

області, за творчу роботу «Різдвяний ярмарок». 

108. Узун Ксенія Олександрівна, 2013 року народження, вихованка обласний 

заклад «Болградська гімназця ім. Г.С. Раковського Болградського району 

Одеської області, за творчу роботу «Українська Мрія». 

109. Чекерес Дарина Анатоліївна, учениця Трояндівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Лиманської районної ради Одеської області, за творчу 

роботу «Чудо-рибка». 

110. Карпова Софія, 2009 року народження, вихованка гуртка 

«Декоративно-образотворче мистецтво» комунальний заклад «Березівський 

центр дитячої та юнацької творчості» Березівської міської ради Одеської області, 

за творчу роботу «Свинки рік, що був минає, Мишка Новий рік вітає!». 
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111. Цобенко Дар’я, 2005 року народження, учениця загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 8 Подільської міської ради Одеської області, за творчу роботу 

«Мишачі ласощі». 

112. Колективна робота гуртка «Виготовлення іграшок-сувенірів» вихованці 

Іршавського міського центру позашкільної освіти Іршавської об’єднаної 

територіальної громади, за творчу роботу «Дивна новина». 

113. Чепурна Аліса Едуардівна, 2005 року народження, вихованка опорного 

закладу «Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 Зіньківської 

районної ради Полтавської області», за творчу роботу «Панно «Яблучко». 

114. Степова Ліза Анатоліївна, 2008 року народження, вихованка опорного 

закладу «Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 Зіньківської 

районної ради Полтавської області», за творчу роботу «Панно «Літо». 

115. Матяш Дарина Володимирівна, 2005 року народження, вихованка опорного 

закладу «Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 Зіньківської 

районної ради Полтавської області», за творчу роботу «Панно «Квіти для 

матусі». 

116. Нагорна Анна Руславівна, 2005 року народження, вихованка опорного 

закладу «Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 Зіньківської 

районної ради Полтавської області», за творчу роботу «Писанка (аплікація 

бісером)». 

117. Коновалов Артем, 2008 року народження, вихованка Лісностінківського 

ліцея Куп’янської районної ради Харківської області, за творчу роботу 

«Ялинкова прикраса» (вишивка хрестом). 

118. Охрименко Альона, 12 років, вихованка Покотилівської станції юних 

натуралістів Харківської районної ради Харківської області, за творчу роботу 

«Символ краси та дівочності» (вязання гачком). 

119. Колективна робота учнів 3 класу комунального закладу «Сугарівська 

гімназія» Сахновщинської районної ради Харківської області, за творчу роботу 

«Черевики». 

120. Приходько Марія, 10 років, вихованка Лозівська станція юних натуралістів 

Лозівської міської ради Харківської області, за творчу роботу «Дощечка-сувенір» 

(Петриківський розпис). 

121. Скічко Марія, 2006 року народження, вихованка Красноградського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Красноградської районної ради 

Харківської області, за творчу роботу «Новорічна картина «Різдвяна ніч» 

(валяння вовни). 

122. Ішаєва Валерія, 2008 року народження, вихованка студії «Сувенір» станція 

юних техніків Донецької області, за творчу роботу «Шкатулька-скринька 

«Ніжність». 

123. Горбатих Євгенія, вихованка студії «Сувенір» станція юних техніків 

Донецької області, за творчу роботу «Ваза-пляшка - свічник «Калина на білому». 

124. Микитюк Ігор, 15 років, вихованець гуртка «Декоративно-ужиткове 

мистецтво» Богородчанський районний Будинок дитячої та юнацької творчості 

Богородчанської районної державної адміністрації Івано-Франківської області, 

за творчу роботу «Зразки традиційних іграшок». 
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125. Струк Іванна, 12 років, вихованка гуртка «Народної творчості» 

Богородчанський районний Будинок дитячої та юнацької творчості 

Богородчанської районної державної адміністрації Івано-Франківської області, 

за творчу роботу «Символи України». 

126. Малахова Єлизавета Кирилівна, 2003 року народження, вихованка гуртка 

«Візерунки» комунальний позашкільний навчальний заклад «Міський палац 

дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» Криворізької міської ради, за творчу 

роботу «Іграшка «Україночка». 

127. Малєєва Єлизавета Сергіївна, 2008 року народження, комунальний 

позашкільний навчальний заклад «Міський палац дитячої та юнацької творчості 

«Горицвіт» Криворізької міської ради, за творчу роботу «Іграшка «Коник». 

128. Коваленко Софія, учениця філії Великобілозерського навчально-виховного 

комплексу № 1 Великобілозерської сільської ради Великобілозерського району 

Запорізької області, за творчу роботу «Гандзя-молодичка». 

129. Колективна робота дітей з порушенням зору та незрячих учнів 

комунального закладу «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 

«Орієнтир» Запорізької обласної ради, за творчу роботу «Голуб миру». 

130. Сосновська Софія, вихованка гуртка «Чарівна майстриня», учениця 

Новопетрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Осипенківської сільської  

ради Бердянського району Запорізької області, за творчу роботу «Коза дереза». 

131. Каліберда Євгенія, учениця Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 5 Бердянської міської ради Запорізької області, місто Бердянськ, за 

творчу роботу «Чарівна скринька». 

132. Колективна робота «Моя країна – Україна» вихованців гуртка 

«Паперопластика» Лисичанського центру позашкільної роботи зі школярами та 

молоддю. 

133. Черняк Богдана, 8 років, вихованка зразкової студії 

декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва «Художній дивосвіт» 

комунальний заклад «Рожищенський будинок дитячої та юнацької творчості», за 

творчу роботу «Символ року» 

134. Малюга Мирослава, учениця 8 класу закладу загальної середньої освіти 

«Ліцей № 11 міста Ковеля», за творчу роботу «Підкова щастя». 

135. Сесик Христина, 8 років, вихованка гуртка «Моделювання 

іграшок-сувенірів» Старовижівського центру дитячої та юнацької творчості», за 

творчу роботу «Веселий сніговик». 

136. Кузьмич Олександра, 10 років, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Володимир-Волинського Центру позашкільної освіти, за творчу роботу «Вінок». 

137. Прач Сніжана, 11 років, вихованка гуртка «Іграшкова майстерня» 

Камінь-Каширського районного Будинку дитячої та юнацької творчості, за 

творчу роботу «Символ Нового року». 

138. Затуливітер Наталія, учениця 4 класу, Кременчуцької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 8, за творчу роботу «Млин». 

139. Войтенко Анастасія, учениця 4 класу, Кременчуцької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 8, за творчу роботу «Млин». 
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140. Щукіна Каміла, вихованка Миргородського міського центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, за творчу роботу «Різдвяна 

Коза». 

141. Сахарова Софія, учениця опорного закладу «Яреськівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів імені Ф.П. Борідька Шишацької районної ради», за творчу 

роботу «Мій янгол-охоронець». 

142. Вихованців гуртка «Художня вишивка» Глобинського районного центру 

дитячої та юнацької творчості на базі Пустовійтівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів, за творчу роботу «Сувеніри на магніті» 

143. Макуха Дмитро, 13 років, вихованець Миргородського міського центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, за творчу роботу 

«Різдвяний янгол». 

144. Бабченко Євгенія, 15 років, вихованка гуртка «Природа і творчість» 

Лебединський центр позашкільної освіти Лебединської міської ради Сумської 

області, за творчу роботу «Різдвяний янгол». 

145. Оздемір Софія, 10 років, вихованка гуртка «Сувенірна мозаїка» Глухівський 

міський центр позашкільної освіти Глухівської міської ради, за творчу роботу 

«Різдвяне диво». 

146. Грицяк Ірина Іванівна, 2010 року народження, вихованка гуртка 

«Декоративно-ужиткове мистецтво» учениця Гаврилівського ліцею 

Переріслянської сільської ради об’єднаної територіальної громади, 

Івано-Франківської області, село Гаврилівка, за творчу роботу «Птахи». 

147. Жидких Дмитро Сергійович, 2003 року народження, вихованець гуртка 

«Юні зоологи», районний позашкільний заклад «Донський 

еколого-натуралістичний центр», за творчу роботу «Птах щастя». 

148. Наум Юліана Андріївна, 10 років, вихованка гуртка 

«Квітникарі-аранжувальники» Міська дитяча екологічна станція місто 

Івано-Франківськ, за творчу роботу «З Україною в серці». 

149. Перепелюк Каміла, 11 років, вихованка гуртка «Юні квітникарі» Міська 

дитяча екологічна станція місто Івано-Франківськ, за творчу роботу 

«Лісовичок-оберіг». 

150. Пилипів Констянтин Володимирович, 10 років, вихованка гуртка 

«Екологічна майстерня» Міська дитяча екологічна станція місто 

Івано-Франківськ, за творчу роботу «Берегиня». 

151. Чаплигіна Віра Андріївна, 2004 року народження, учениця індивідуального 

навчання Донецька область, село Петрівка Друга, за творчу роботу «Хатній 

оберіг». 

152. Мрічко Лілія Андріївна, вихованка Солотвинсьского Будинку дитячої та 

юнацької творчості Івано-Франківської області, за творчу роботу «Дари моря». 

153. Уманців Діана Андріївна, 10 років, вихованка Солотвинсьского Будинку 

дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області, за творчу роботу 

«Українська хатка». 

154. Гуртовська Софія Віталіївна, 2011 року народження, вихованка гуртка 

«Початкове технічне моделювання» Долинська районна Станція юних техніків 

Івано-Франківська область, за творчу роботу «А ми у двох». 
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155. Диндин Вікторія Іванівна, 2011 року народження, вихованка гуртка 

«Початкове технічне моделювання» Долинська районна Станція юних техніків 

Івано-Франківська область, за творчу роботу «Підкова – це щастя». 

156. Диндин Олександра Іванівна, 2013 року народження, вихованка гуртка 

«Початкове технічне моделювання» Долинська районна Станція юних техніків 

Івано-Франківська область, за творчу роботу «Щоб нам сумно не було, ми…». 

157. Мудряк Тетяна, 16 років, учениця Новоселицької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 3, за творчу роботу «Коляд, коляд, колядниця». 

158. Гуменюк Анна, вихованки гуртка «Еко-Арт» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Заставнівський міський центр еколого-естетичної 

творчості дітей та юнацтва», за творчу роботу «Щебетала пташечка …» 

159. Поліщук Олександра, вихованки гуртка «Еко-Арт» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Заставнівський міський центр 

еколого-естетичної творчості дітей та юнацтва» за творчу роботу «Щебетала 

пташечка …» 

160. Сторож Тіна, 12 років, вихованки гуртка «Еко-Арт» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Заставнівський міський центр 

еколого-естетичної творчості дітей та юнацтва», за творчу роботу «Щебетала 

пташечка …» 

161. Вихованці гуртка «Екогармонія» комунального закладу «Чернівецький 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, учні 7-Б 

класу комунальний заклад «спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат №2», 

за творчу роботу «Щирий дарунок». 

162. Кохан Мар’яна, 13 років, учениця 7 класу Заставнівського заклад загальної 

середньої освіти, за творчу роботу «Різдвяний дзвоник». 

163. Вихованці гуртка «Народна творчість» комунального закладу 

«Глибоцький районний будинок творчості дітей та юнацтва» на базі Кам’янської 

загальноосвітньої школи, за творчу роботу «Різдвяна зірка» 

164. Волошина Анастасія, учениця Кременчуцького ліцею № 30 «Олімп» імені 

Кременчуцької міської ради, за творчу роботу «Різдвяна зірка». 

165. Безросюк Катерина Юріївна, 2007 року народження, вихованка гуртка 

«Дизайн одягу» Позашкільного навчально-виховного об'єднання 

м.Кам’янець-Подільський Хмельницької області, за творчу роботу «Підкова» 

(оберіг). 

166. Разинькова Олена Василівна, учениця Нижньодуванського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Нижньодуванської селищної ради 

Сватівського району, Луганська область, за творчу роботу «Мельниця-скринька». 

167. Корчак Дарина, 2004 року народження,  вихованка гуртка «Дизайн одягу» 

Позашкільного навчально-виховного об'єднання м. Кам’янець-Подільський 

Хмельницької області, за творчу роботу «Підкова» (оберіг). 

168. Вихованці гуртків «Творча майстерня» і «Природа — джерело творчості» 

Скала-Подільського дитячого парку Скала-Подільської ОТГ Борщівського 

району Тернопільської області за творчу роботу «Незвичайна скарбничка 

зимова» (керівники гуртків Харатін Ірина Олексіївна і Стефина Валентина 

Григорівна). 
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Додаток 13 до наказу НЕНЦ 

№18 від 21.02.2020 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»; грамоти надаються: 

 

1. Іванченко Ольгу Володимирівну, керівнку гуртка «Народна творчість» 

Новоодеської районної станції юних натуралістів Новоодеської районної ради 

Миколаївської області. 

2. Полячек Вікторію Михайлівну, керівнику гуртка «Фотонатуралісти» 

Солотвинського будинку дитячої та юнацької творчості. 

3. Пономаренко Володимира Олексійовича, керівнику гуртка «Зразковий 

художній колектив» ДУМ (Кераміка) місто Миколаїв. 

4. Іванець Тетяну Володимирівну, керівнику гуртка імені Т.Г. Шевченко 

«Гончарство» Куцуруський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів імені Т.Г. Шевченко. 

5. Дєнєжко Наталію Миколаївну, Грейгівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Вітовського району. 

6. Вербу Оксану Олександрівну, керівнику гуртка «Чарівниця» Будинок дитячої 

та юнацької творчості Баштанської міської ради. 

7. Ємельянову Ірину Борисівну, керівнику гуртка «Природа і творчість» 

Миколаївська область. 

8.  Ємельянову Ірину Борисівну, керівнику гуртка «Природа і творчість» 

Миколаївська область. 

9. Тимошенко Галину Володимирівну, керівнику гуртка Народний художній 

колектив-студія декоративно-прикладного мистецтва «Сходинки» міста Черкаси. 

10. Трикашову Оксану, керівнику гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Онуфріївського районного центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської 

області. 

11. Чернієнко Ольгу Володимирівну, керівнику гуртка «Декоративно-прикладне 

мистецтво» комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Бобринецької міської ради Кіровоградської області. 

12. Жарун Михайлу, керівнику гуртка «Художня обробка деревини» ліцею «Нова 

школа» Катеринівської сільської ради Кіровоградської області. 

13. Кудрі Дмитру Володимировичу, керівнику гуртка «Художнє різблення» 

Олександрійського Центру дитячої та юнацької творчості імені О. Шакала. 

14. Дерев’яненко Олексію, керівнику гуртка «Гончарик» Знам’янського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області. 

15. Марковській Ларисі, керівнику гуртка «Дивоцвіт» Гайворонського Центру 

дитячої та юнацької творчості Кіровогорадської області. 
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16. Кубрак Надію Сергіївну, класному керівнику Дудчинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Тавричанської сільської ради Каховського району 

Херсонської області. 

17. Снєгірьовій Ірині Іванівні, керівнику гуртка «Фантазії з бісеру» місто Кривий 

Ріг. 

18. Чирській Нелі Володимирівні, керівнику гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Луцької міської ради комунального закладу «Луцький міський центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради». 

19. Литвинчук Ользі Михайлівні, керівнику гуртка зразковий художній колектив 

«Кераміка» комунального позашкільного навчального закладу «Станція юних 

техніків Тернівського району» Криворізької міської ради. 

20. Валах Ірині Ігорівні, керівнику гуртка «Природа, фантазія, творчість» 

комунальний заклад Львівського обласного району «Львіського обласного 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді». 

21. Ковтало Галині Богданівні, вихователю Ходорівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 імені Героя України Романа Точина. 

22. Лань Ігорю Степановичу, керівнику гуртка «Художній вітраж» Городоцька 

МАМ ім. П. Андрусіва. 

23. Фединій Надії Григорівні, керівнику гуртка «Кераміка» МАМ м. Комарно 

Городоцького району. 

24. Корицькій Марині Асхатівні, вчителю початкових класів загальноосвітньої 

школиІ-ІІІ ступенів № 2 Донецької області міста Лиман. 

25. Мустафіні Наталії Федорівні, керівнику гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Івано-Франківського міського центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді. 

26. Плітко Людмилі Андріївні, керівнику гуртка «Декоративний розпис» міста 

Ладижин, Ладижинського міжшкільного навчально-виробничого центру 

«Спадщина». 

27. Кренделєву Миколі Олексійовичу, керівнику гуртка «Різблення по дереву» 

міста Ладижин, Ладижинського міжшкільного навчально-виробничого центру 

«Спадщина». 

28. Шпак-Косаківській Наталії Миколаївні, керівнику гуртка «Автентична 

вишивка та народне мистецтво» Вінницької обласної станції юних натуралістів 

Вінницької обласної державної адміністрації. 

29. Ліхачовій Ользі Анатоліївні, керівнику гуртка «Етнолялька» комунального 

закладу «Рубіжанська обласна загальноосвітня чанаторна школа-інтернат І-ІІІ 

ступенів» Луганської області, міста Рібіжне. 

30. Клименко Антоніні Володимирівні, керівнику гуртка «Народна творчість» 

Сватівського районного молодіжного центру «Слобожанська духовна криниця 

імені М. Щепенка, Луганської області». 

32. Вишневській Марині Миколаївні, керівнику гуртка «Чарівники» року 

комунального закладу «Волноваський районний будинок дитячої та юнацької 

творчості» Волноваської районної ради Донецької області, місто Волноваха. 

33. Зуєвій Наталії Юріївні, керівнику гуртка зразкового художнього колективу 

арт-студії «Місячне сяйво» Центр позашкільної роботи Краматорської міської 

ради Донецької області, міста Краматорськ. 
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34. Тимченко Ніні Олексіївні, керівника гуртка «Художня вишивка» 

Вишгородського районного Центру художнього творчості дітей, юнацтва та 

молоді «Дивосвіт». 

35. Парфенюк Олександру Кириловичу, керівнику гуртка «Народний колектив 

гуртка «Різблення по дереву» Сквирського районного центру дитячої та 

юнацької творчості, Київська область, місто Сквира. 

36. Лабазі Ользі Петрівні, керівнику гуртка «Мистецьке спрямування» Київської 

області, міста Біла Церква. 

37. Яцюк Наталії Вікторівні, керівнику гуртка «Валяння вовни» Сквирський 

районний центр дитячої та юнацької творчості Київської області, міста Сквира. 

38. Спасьонову Ярославу Сергіївну, керівнику гуртка «Гончарик» Богуславський 

районний центр дитячої та юнацької творчості, Київської області, міста 

Богуслав. 

39. Кучанському Ігореві Леонідовичу, керівнику гуртка «Народна студія 

декоративного розпису «Цвіт папороті» Сквирського районного центру дитячої 

та юнацької творчості, Київська область, місто Сквира. 

40. Мосієнко Любов Володимирівні, керівнику гуртка «Петриківський розпис» 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді міста Києва. 

41. Павленко Юлії Сергіївні, керівнику гуртка «Дизайн-студія «Колорит» 

Таращанського районний центр творчості дітей та юнацтва Київська область. 

42. Гороховській Світлані Валентинівні, керівнику гуртка «Дизайн та 

конструювання іграшки» Таращанського районний центр творчості дітей та 

юнацтва Київська область. 

43. Савчук Тетяні Миколаївні, керівнику гуртка «Моделювання 

іграшок-сувенірів» Івано-Франківський міський центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді міста Івано-Франківськ. 

44. Сізьоміній Наталії Сергіївні, керівнику гуртка «Студія «Перлина» 

Івано-Франківський міський центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді міста Івано-Франківськ 

45. Жихор Віктору Івановичу, керівнику гуртка «Художня кераміка» 

комунального закладу позашкільної освіти «Коропський центр дитячої та 

юнацької творчоті» Коропської селищної ради Чернігівської області. 

46. Курачик Людмилі Аркадіївні, керівнику гуртка «Дизайн одягу» комунального 

закладу «Сарненський Будинок дітей та молоді» Сарненської районної ради. 

47. Фрейберчук Ірині Миколаївні, керівнику зразкового художнього колективу 

«М’яка іграшка» Центр технічної творчості та професійної орієнтації шкільної 

молоді Дарницького району міста Києва. 

48. Кібиш Тетяні Григорівні, керівнику гуртка «Чарівний олівець» 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 3 Рівненської області, місто Сарни. 

49. Якуші Наталії Михайлівні, керівнику гуртка зразкового творчого об’єднання 

«Флористична майстерня «Адоніс» Броварська міська рада Київської області 

Дитячий естетико-натуралістичний центр «Камелія» місто Бровари. 

50. Косміковій Марії Андріївні, керівнику гуртка «Соломоплетіння» 

Овідіопольського районного Будинку дитячої та юнацької творчості 

Овідіопольського району Одеської області. 
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51. Ворохта Лесі Ярославівні, керівнику Рахівського районного центру 

науково-технічної творчості. 

52. Горенко Марії Антонівні, керівнику зразкового художнього колективу 

«Слобожаночка» Ізюмський центр дитячої та юнацької творчості Ізюмської 

міської ради Харківської області. 

53. Верзуновій Тетяній Станіславівні, комунальний заклад освіти «Криворізький 

ліцей-інтернат для сільської молоді» Дніпропетровської області. 

54. Більчак Наталії Василівні, вчителю образотворчого мистецтва 

Надвірнянської загальної середньої школи № 1, Івано-Франківська область, місто 

Надвірна. 

55. Радомській Валентині Іванівні, керівнику відділення графічного дизайну 

викладач живопису та малюнку. 

56. Ющик Наталії Анатоліївні, керівнику закладу загальної середньої освіти 

Волинської області, міста Луцьк. 

57. Башинській Людмилі Миколаївні, керівнику гуртка «Народний художній 

колектив «Калейдоскоп майстерності» Будинок дитячої творчості місто Київ. 

58. Проніковій Ользі Костянтинівні, керівнику гуртка «Квілінг» Лебединський 

центр позашкільної освіти Лебединської міської ради Сумської області. 

59. Полуніній Ірині Володимирівні, керівнику гуртка «Фітодизайн» Міська 

дитяча екологічна станція місто Івано-Франківськ. 

60. Міхневичу Андрієві Львовичу, вчителю трудового навчання Кам’янківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Підволочиської селищної ради 

Тернопільської області. 
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Додаток 14 до наказу НЕНЦ 

№18 від 21.02.2020 р. 

Список учасників Всеукраїнської виставки-конкурсу  

«Український сувенір» для нагородження грамотою центру: 

 

 

1. Тернопільський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді місто Тернопіль, Тернопільська область. 

2. Миколаївський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 

місто Миколаїв. 

3. Комунальний позашкільний заклад освіти «Центр художньо-естетичної 

творчості учнівської молоді Перещепинської міської ради Дніпропетровської 

області. 

4. Комунальник заклад «Кіровоградський обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді». 

5. Комунальному закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді». 

6. Івано-Франківський міський центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді місто Івано-Франківськ. 

7. Вінницька обласна станція юних натуралістів, Вінницької обласної державної 

адміністрації. 

8. Комунальний заклад «Волноваський районний будинок дитячої та юнацької 

творчості» Волноваської районної ради Донецької області, місто Волноваха. 

9. Хустський районний еколого-туристичний центр учнівської молоді 

Закарпатської області. 

10. Комунальний заклад «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради, 

місто Рівне. 

11. Центр технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді 

Дарницького району міста Києва. 

12. Дитячий естетико-натуралістичний центр «Камелія» Броварської міської 

ради Київської області, місто Бровари. 

13. Студія образотворчих мистецтв «Журавочка» Комунальний позашкільний 

навчальний заклад Міський палац дитячої та юнацької творчості "Горицвіт" 

Криворізької міської ради. 

14. Шепетівський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді, Шепетівської міської ради, місто Шепетівка. 

15. Комунальний заклад «Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради, місто Запоріжжя. 

16. Волинський обласний еколого-натуралістичний центр Волинської обласної 

державної адміністрації, місто Луцьк. 

17. Комунальний заклад Київської обласної ради «Центр творчості дітей та 

юнацтва Київщини» Київська область, місто Біла Церква. 


