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

НАКАЗ
м. Київ

«26» травня 2020 р.

№ 37

Про підсумки проведення
Всеукраїнського конкурсу
«Україна рушникова»
Відповідно до затвердженого Міністерством освіти і науки України плану роботи
НЕНЦ на 2020 рік, з 08 по 22 січня 2020 року Школа народних ремесел Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України провела конкурс
«Україна рушникова» (далі — конкурс), (положення, затверджене методичною радою
НЕНЦ, протокол № 3 від 28.08.2019 року).
У Всеукраїнському конкурсі взяли участь 74 учасники з п’ятнадцяти областей
України. На огляд широкого загалу учнівської молоді, педагогів, батьків, гостей Центру
були представлені яскраві творчі роботи, які відповідають визначенню «Рушник
святкової обрядовості», «Подарунковий рушник», «Утиральник», які є зразками
традиційних і копіями стародавніх рушників. В роботах поєднуються національні
художні та виховні традиції із елементами творчого доповнненя сучасними елементами
та матеріалами.
Всеукраїнський конкурс «Україна рушникова» 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.
Журі конкурсу відмітило високий естетичний рівень виконання конкурсних робіт,
традиційність, символіку, пошуково-дослідницький підхід при виконанні давніх
родинних, музейних зразків рушників, творчу самореалізацію, високий рівень подачі і
оформлення робіт.
На підставі рішення журі Всеукраїнського конкурсу «Україна рушникова»,
НАКАЗУЮ:
1

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 добрих родинних цінностей
І. Нагородити Дипломами Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України переможців та призерів
учасників Всеукраїнського конкурсу «Україна рушникова»
за I місце:
1. Змієвський Мар’ян Стефанович, вихованець «Опорного навчального закладу
«Биківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, гурток
«Вишиванка», Житомирська область, Романівський район, за творчу роботу
«Весільний рушник для свата» (96 балів).
2. Лавренко Марта Андріївна, учениця Бортницької початкової школи,
Привільненська об’єднана територіальна громада, Рівненська область, село
Привільне, за творчу роботу «Мій улюблений рушник» (98 балів).
3. Рябуха Анна, учениця Новгород-Сіверської державної гімназії ім. К.Д.
Ушинського Чернігівської області, за творчу роботу «Копія весільного рушника
моєї прабабусі Кудрявець Віри Дем’янівни 1931 року народження» (100 балів).
4. Рибалко Анна Юріївна, вихованка гуртка «Майстерня художньої вишивки та
бісероплетіння» комунального закладу Сумський Палац дітей та юнацтва,
Сумської області, за творчу роботу «Рушничок «Різдвяний» (96 балів).
5. Мельничук Ангеліна Сергіївна, учениця Довговільського навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний
заклад», Рівненська область, за творчу роботу «Копія рушника, що передається
від матері до дочки в нашій сім’ї» (100 балів).
6. Борна Анна Віталіївна, учениця Нікопольського професійного ліцею, група №
178, Дніпропетровська область, місто Нікополь, за творчу роботу «Рушник
весільний» (98 балів).
7. Чиженко Олена Петрівна, учениця Литвинівського закладу загальної середньої
освіти Жашківської міської ради Черкаської області, за творчу роботу «Хліб і
сіль» (100 балів).
8. Фефелова Владислава Романівна, учениця комунального закладу «Чернігівський
навчально-реабілітаційний центр № 2» Чернігівської міської ради Чернігівської
області, за творчу роботу «Святковий Спас» (100 балів).
9. Прохорчук Христина Едуардівна, вихованка Сарненського районного ліцею
"Лідер" Сарненської районної ради Рівненської області, за творчу роботу «Несе
Галя воду» (100 балів).
10.Микитюк Євгенія Миколаївна, вихованка гуртка «Народні ремесла України»
Бродівського центру дитячої та юнацької творчості, Львівська область, місто
Броди, за творчу роботу «Весільний рушник вишитий за старовинною схемою
надрукованою у книзі з бібліотеки» (100 балів).
11.Куть Василина Михайлівна, вихованка гуртка «Народні ремесла України»
Бродівського центру дитячої та юнацької творчості, Львівська область, місто
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Броди, за творчу роботу «Рушник утиральник вишитий за старовинною схемою
надрукованою у журналі «Українська вишивка» (100 балів).
12.Красовська Катерина Вікторівна, вихованка комунального закладу
«Сарненського районного Будинку дітей та молоді», гурток «Пальчиковий театр»
Рівненська область, місто Сарни, за творчу роботу «Умиватися пора» (100 балів).
13.Полюхович Людмила Валеріївна, учениця Дібрівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Рівненська область, село Дібрівськ, за творчу роботу «Квіти щастя»
(100 балів).
14.Сердюк Артем Русланович, вихованець гуртка «Творці веселого настрою»
Талалаївського Центру дитячої та юнацької творчості Талалаївської селищної
ради, Чернігівської області, селище міського типу Талалаївка, за творчу роботу
«Державні символи» (98 балів).
15.Дударь Анна Андріївна, представник міської Ради старшокласників
Новгород-Сіверського
Центру
дитячої
та
юнацької
творчості
Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області, за творчу роботу
«Мотиви сіверського краю» (100 балів).
16.Куліш Надія Василівна, вихованка гуртка «Юні майстрині» Глухівського
ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою» Сумська
область, за творчу роботу «Копія рушника, що вишивала моя прабабуся» (99
балів).
17.Кость Анна, вихованка комунального закладу «Іванівської гімназії»
Привільненської сільської ради Дубенського району Рівненської області, за
творчу роботу «Весільний рушник під калач, яким зустрічають молодих після
вінчання» (99 балів).
18.Калашник Вікторія Вікторівна, вихованка Центру дитячої та юнацької творчості
Чорнобаївської районної ради Черкаської області, за творчу роботу «Символ
життя і щастя» (99 балів).
19.Красовська Єлизавета Сергіївна, вихованка студії «Барвінок» Комунального
навчального закладу «Центр позашкільної освіти» Вербківської сільської ради
Павлоградського району Дніпропетровської області, за творчі роботи «Рушник
«Берегиня»» (98 балів).
20.Саржан Інна Олександрівна, вихованка Державний професійно-технічний
навчальний
заклад
"Царичанський
аграрний
професійний
ліцей"
Дніпропетровська область, селище міського типу Царичанка, за творчу роботу
«Рушник святкової обрядовості» (99 балів).
21.Саржан Інна Олександрівна, вихованка Державний професійно-технічний
навчальний
заклад
"Царичанський
аграрний
професійний
ліцей"
Дніпропетровська область, селище міського типу Царичанка, за творчу роботу
«Утиральник сільський» (97 балів).
22.Горецька Анастасія Іванівна, вихованка гуртка «Українська народна вишивка»
Козелецького будинку творчості дітей та юнацтва Козелецької районної ради
Чернігівської області, за творчу роботу «Рушник «Чернігівські візерунки» (100
балів).
23.Сочивець Олена Олександрівна, вихованка гуртка «Українська народна вишивка»
Козелецького будинку творчості дітей та юнацтва Козелецької районної ради
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Чернігівської області, за творчу роботу «Рушник святкової обрядовості» (98
балів).
24.Черкашина Дар’я Андріївна, вихованка зразкового творчого об’єднання
«Українська вишиванка» комунального закладу позашкільної освіти
Тростянецької міської ради «Палац дітей та юнацтва», Сумської області, за
творчу роботу «Весільний рушник» (98 балів).
25.Синявіна Аня Володимирівна, вихованка зразкового творчого об’єднання
«Українська вишиванка» комунального закладу позашкільної освіти
Тростянецької міської ради «Палац дітей та юнацтва», Сумської області, за
творчу роботу «Спасівський рушник» (96 балів).
26.Ляшенко Ярослава Олександрівна, учениця Носівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 2 Носівської міської ради Чернігівської області, за творчу роботу
«Весільний рушник» (98 балів).
27.Жовніренко Олеся, учениця комунального закладу «Запорізький обласний центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради
місто Запоріжжя, за творчу роботу «На щастя, на добру долю» (99 балів).
28.Сухопар Катерина, учениця Енергодарського навчально-виховного комплексу №
1 Енергодарської міської ради Запорізької області, за творчу роботу «Коханому»
(99 балів).
29.Сухопар Катерина, учениця Енергодарського навчально-виховного комплексу №
1 Енергодарської міської ради Запорізької області, за творчу роботу «Бабусина
молодість» (99 балів).
30.Беззубець Валерія Руславівна, вихованка гуртка «Майстерня художньої вишивки
та бісероплетіння» комунального закладу Сумський Палац дітей та юнацтва,
Сумської області, за творчу роботу «Рушничок «Великодній» (98 балів).
31.Речембей Каріна Андріївна, вихованка гуртка «Майстерня художньої вишивки та
бісероплетіння» комунального закладу Сумський Палац дітей та юнацтва,
Сумської області, за творчу роботу «Рушничок «Великодній» (98 балів).
32.Острівна Ксенія Володимирівна, вихованка гуртка «Майстерня художньої
вишивки та бісероплетіння» комунального закладу Сумський Палац дітей та
юнацтва, Сумської області, за творчу роботу «Рушничок «Зірчастий» (100 балів).
33.Лазебна Валерія Юріївна, вихованка гуртка «Майстерня художньої вишивки та
бісероплетіння» комунального закладу Сумський Палац дітей та юнацтва,
Сумської області, за творчу роботу «Рушничок «Дерево життя» (100 балів).
за ІI місце:
1. Сафонова Ніна Сергіївна, учениця Бортницької початкової школи,
Привільненська об’єднана територіальна громада, Рівненська область, село
Привільне, за творчу роботу «Пасхальний рушник» (86 балів).
2. Ковальчук Василь Васильович, вихованець гуртка «Народні ремесла України»,
Бродівського центру дитячої та юнацької творчості, Львівська область, місто Броди,
за творчу роботу «Хрещенський рушник. Вишитий за схемою бібліотечної книги»
(88 балів).
3. Вальків Марія Андріївна, вихованка Бродівського центру дитячої та юнацької
творчості, гурток «Художня вишивка», Львівська область, місто Броди, за творчу
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роботу «Рушник вишитий за схемами з книги С. Нечипоренка «Українська
вишивка» (88 балів).
4. Голота Єгор Олексійович, вихованка комунального закладу «Чкаловської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чкаловської сільської ради Веселівського
району Запорізької області, за творчу роботу «Хліб-сіль на вишитому рушнику – то
висока ознака гостинності українського народу» (89 балів).
5. Козіна Уляна Дмитрівна, вихованка гуртка «Майстерня художньої вишивки та
бісероплетіння» комунального закладу Сумський Палац дітей та юнацтва, Сумської
області, за творчу роботу «Рушничок «Різдвяна зірка» (85 балів).
6. Мусієнко Віталіна Андріївна, вихованка гуртка «Майстерня художньої вишивки
та бісероплетіння» комунального закладу Сумський Палац дітей та юнацтва,
Сумської області, за творчу роботу «Рушничок «Різдво» (86 балів).
7. Шинкаренко Ганна Олександрівна, вихованка гуртка «Майстерня художньої
вишивки та бісероплетіння» комунального закладу Сумський Палац дітей та
юнацтва, Сумської області, за творчу роботу «Рушничок «Різдво» (98 балів).
8. Трошина Анастасія Андріївна, учениця «Пологівської спеціалізованої
різнопрофільної школи І-ІІІ ступенів № 2» Запорізької області, місто Пологи, за
творчу роботу «Подарунковий рушник» (87 балів).
9. Лобасюк Ангеліна Павлівна, вихованка Сарненського районного ліцею "Лідер"
Сарненської районної ради Рівненської області, за творчу роботу «Поліський
орнамент» (89 балів).
10.
Бриж Валентина Василівна, вихованка Сарненського районного ліцею
"Лідер" Сарненської районної ради Рівненської області, за творчу роботу «Копія
рушника, що вишивала моя бабуся» (88 балів).
11.
Ригайло Ганна Олексіївна, вихованка Збаразького районного комунального
будинку дитячої та юнацької творчості, гурток «Художня вишивка», за творчу
роботу «Обрядовий рушник для зустрічі гостей» (89 балів).
12.
Богомолов Олександр Сергійович, вихованець гуртка «Юні зоологи»
позашкільного навчально-виховного об’єднання міста Кам’янець-Подільський,
Хмельницька область, місто Кам’янець-Подільський, за творчу роботу «Копія
рушника, що вишивала моя бабуся» (89 балів).
13.
Змієвська Неллі Сергіївна, вихованка Сєвєроднецького міського центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді місто Сєвєродонецьк, за
творчу роботу «Квіти Луганщини» (86 балів).
14.
Євтушенко Ірина, вихованка комунального закладу «Іванівської гімназії»
Привільненської сільської ради Дубенського району Рівненської області, за творчу
роботу «Обрядовий рушник на корзинку» (89 балів).
15.
Кот Маргарита Юріївна, вихованка гуртка «Юнга» закладу позашкільної
освіти «Клуб юних моряків «Екватор» з флотилією Енергодарської міської ради
Запорізької області, місто Запоріжжя, за творчу роботу «На щастя, на долю» (87
балів).
16.
Волошко Ганна Олександрівна, вихованка гуртка «Майстерня художньої
вишивки та бісероплетіння» комунального закладу Сумський Палац дітей та
юнацтва, Сумської області, за творчу роботу «Рушничок «Подарунковий» (84 бали).
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17.
Мараховська Яна Русланівна, вихованка Шепетівського міського центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Хмельницької області, за
творчу роботу «Утиральник», (87 балів).
18.
Мараховська Яна Русланівна, вихованка Шепетівського міського центру
еколого-натуралістично творчості учнівської молоді Хмельницької області, за
творчу роботу «Рушник святкової обрядовості», (87 балів).
за ІІI місце:
1. Охріменко Анна Олександрівна, учениця Прилуцький заклад загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів № 10 (ліцей № 10) Прилуцької міської ради Чернігівської
області, гурток «Умілі рученята», за творчу роботу «Подарунковий рушник»
оздоблений рослинним орнаментом (троянда – символ краси і чистоти) (76 балів).
2. Андрущенко Вероніка Іванівна, учениця Прилуцький заклад загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів № 10 (ліцей № 10) Прилуцької міської ради Чернігівської
області, «Гурток умілі рученята», за творчу роботу «Подарунковий рушник»
оздоблений геометричним орнаментом (Ромб знак плодовитості і родючості) 76
балів.
3. Кучинська Ірина Валеріївна, вихованка гуртка «Вишиванка», «Опорного
навчального закладу «Биківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів,
за творчу роботу «Спасівський рушник» (75 балів).
4. Кубай Анастасія Юріївна, вихованка гуртка «Народна творчість», закладу
загальної середньої освіти село Заболоття, Вараської міської ради Рівненської
області за творчу роботу «Мамин оберіг» (74 бали).
5. Кабанова Дарина Володимирівна, учениця Бортницької початкової школи,
Привільненська об’єднана територіальна громада, Рівненська область, село
Привільне, за творчу роботу «Пасхальний рушник» (76 балів).
6. Рибак Юлія Володимирівна, вихованка гуртка «Народні ремесла України»,
Бродівського центру дитячої та юнацької творчості, Львівська область, місто
Броди, за творчу роботу «Рушник вишитий за схемою вишивки рівенського
полісся» (79 балів).
7. Янчин Катерина Миколаївна, Рибак Юлія Володимирівна, вихованка
Бродівського центру дитячої та юнацької творчості, гурток «Рушник вишитий за
схемою з книги М. Чумарної. Вишивка притаманна регіону Галичини» (78 балів).
8. Кравчук Валерія Олександрівна, вихованка гуртка «Народні ремесла України»,
комунального закладу «Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької
творчості» Вінницької районної ради, за творчу роботу «Доброго ранку, родино!»
(78 балів).
9. Червона Марія Василівна, вихованка гуртка «Основи екологічних знань»
комунального позашкільного навчального закладу Крупецький центр дитячої та
юнацької творчості «Креатив» Крупецької сільської ради Радивилівського району
Рівненської області, за творчу роботу «Квіткова доля» (76 балів).
10.Пасько Анастасія Віталіївна, вихованка гуртка «Майстерня художньої вишивки
та бісероплетіння» комунального закладу Сумський Палац дітей та юнацтва,
Сумської області, за творчу роботу «Рушничок «Великодній» (75 балів).
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11.Бриж Валентина Василівна, вихованка Сарненського районного ліцею "Лідер"
Сарненської районної ради Рівненської області, за творчу роботу «Хтось маки
цілував біля воріт» (79 балів).
12.Прозапас Катерина Вікторівна, вихованка гуртка «Художня вишивка»
комунального закладу «Сарненського районного Будинку дітей та молоді»,
Рівненська область, місто Сарни, за творчу роботу «На щастя, на долю» (98 балів).
13.Якименко Анастасія Максимівна, вихованець навчально-виховного комплексу
«Ліцей – спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10» Марганецької
міської ради Дніпропетровської області, місто Марганець, за творчу роботу
«Рушничок-утиральник «Виноград», вишитий за мотивами стародавньої вишивки
Дніпропетровщини, схема малюнку з бабусиного архіву (75 балів).
14.Шуляк Ірина Олександрівна, вихованка гуртка «Флористика» комунального
закладу «Центр дитячої та юнацької творчості № 4 Харківської міської ради»
Харківської області, за творчу роботу «Рушник «Берегиня» (76 балів).
15.Троцюк Ганна Миколаївна, вихованка гуртка «Витинанка» Центру розвитку та
творчості дітей і юнацтва селища міського типу Голоби, Волинської області, за
творчу роботу «Щедрий Спас» (76 балів).
16.Музичук Катерина Олександрівна, вихованка гуртка «Витинанка» Центру
розвитку та творчості дітей і юнацтва селища міського типу Голоби, Волинської
області, за творчу роботу «Великодні барви» (74 бали).
17.Осіюк Юліана Сергіївна, вихованка гуртка «Витинанка» Центру розвитку та
творчості дітей і юнацтва селища міського типу Голоби, Волинської області, за
творчу роботу «Великодні барви» (74 бали).
18.Винник Ілона В’ячеславівна, вихованка студії «Барвінок» Комунального
навчального закладу «Центр позашкільної освіти» Вербківської сільської ради
Павлоградського району Дніпропетровської області, за творчу роботу «Рушник
«Христос воскрес»» (77 балів).
19.Кушнір Катерина Русланівна, учениця Яринівської загальноосвітньої школи І-ІІ
ступенів Рівненської області, місто Сарни, за творчу роботу «За зразком прабабусі
Маньки» (78 балів).
20.Марущак Анна Сергіївна, вихованка гуртка «Червона калина» Бершадської
районної станції юних натуралістів на базі Ставківської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів, за творчу роботу «Логотип НЕНЦ у вишивці» (77 балів).
21.Горецька Анастасія Іванівна, вихованка гуртка «Українська народна вишивка»
Козелецького будинку творчості дітей та юнацтва Козелецької районної ради
Чернігівської області, за творчу роботу «Рушник «Петриківський розпис» (78
балів).
22.Скидан Наталія Владиславівна, вихованка Козелецького будинку творчості дітей
та юнацтва Козелецької районної ради Чернігівської області, за творчу роботу
«Рушник «Достатку та миру» вишивка хрестиком за авторською схемою (76
балів).
23.Ляшенко Ярослава Олександрівна, учениця Носівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 2 Носівської міської ради Чернігівської області, за творчу роботу
«Рушник під коровай для зустрічі гостей» (77 балів).
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ІІ. Грамотами Національного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Міністерства освіти і науки України учасників Всеукраїнського конкурсу
«Україна рушникова»
1. Колектив учнів 9 класу, комунального закладу «Запорізька спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат № 2» Запорізької обласної ради, місто Запоріжжя,
за творчу роботу «Квіти Хортиці», керівник Терпелюк Антоніна Єгорівна.
ІІІ. Грамотами Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Міністерства освіти і науки України учасників Всеукраїнського конкурсу
«Україна рушникова» керівників гуртків та інших творчих спільнот в галузі
позашкільної освіти, а також педагогів закладів загальної середньої освіти
1.
Шишка Людмила Григорівна, вчитель трудового навчання Довговільського
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад, Рівненська область.
2.
Виперайленко Ольга Миколаївна, викладач спецдисципліни за професіями
сфери обслуговування Нікопольського професійного ліцею, Дніпропетровська
область, місто Нікополь.
3.
Змієвська Ірина Миколаївна, керівник гуртка «Опорного навчального
закладу «Биківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, гурток
«Вишиванка», Житомирська область, Романівський район
4.
Галушко Юлія Миколаївна, вчитель праці комунального закладу
«Чернігівський навчально-реабілітаційний центр № 2» Чернігівської міської ради
Чернігівської області.
5.
Зіневич Оксана Петрівна, вчитель Сарненського районного ліцею "Лідер"
Сарненської районної ради Рівненської області.
6.
Теслюк Людмила Леонідівна, вчитель Бортницької початкової школи
Привільненської об’єднаної територіальної громади, Рівненська область, село
Привільне.
7.
Тесля Наталія Ярославівна, керівник гуртка "Народні ремесла України"
Бродівського Центру дитячої та юнацької творчості Львівської області, місто Броди.
8.
Мойсеєць Катерина Валентинівна, керівник гуртка «Художня вишивка»
комунального закладу «Сарненський районний Будинок дітей та молоді» Рівненська
область, місто Сарни.
9.
Красовська Лариса Яківна, керівник гуртка «Пальчиковий театр»
комунального закладу «Сарненський районний Будинок дітей та молоді» Рівненська
область, місто Сарни.
10.
Смаглюк Оксана Віталіївна, вчитель Дібрівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Рівненська область, село Дібрівськ.
11.
Сердюк Лариса Анатоліївна, керівник гуртка «Творці веселого настрою»,
Талалаївського Центру дитячої та юнацької творчості Талалаївської селищної ради,
Чернігівської області, селище міського типу Талалаївка.
12.
Дударь Катерина Миколаївна, культорганізатор Новгород-Сіверського
Центру дитячої та юнацької творчості Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської
області.
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13.
Кекух Валентина Миколаївна, вчитель Новгород-Сіверської державної
гімназії ім. К.Д. Ушинського Чернігівської області.
14.
Зуєва Марина Василівна, вихователь Глухівського ліцею-інтернату з
посиленою військово-фізичною підготовкою Сумської області.
15.
Стовба Тетяна Іванівна, керівник студії «Барвінок» Комунального
навчального закладу «Центр позашкільної освіти» Вербківської сільської ради
Павлоградського району Дніпропетровської області.
16.
Дем’яненко Світлана Михалівна, керівник гутрка «Українська народна
вишивка» Козелецького будинку творчості дітей та юнацтва Козелецької селищної
ради Чернігівської області.
17.
Мараховська Юлія Юріївна, керівник зразкового творчого об’єднання
«Українська вишиванка» Комунального закладу позашкільної освіти Тростянецької
міської ради «Палац дітей та юнацтва» Сумської області.
18.
Бабенко Наталія Володимирівна, керівник гуртка «Майстерня художньої
вишивки та бісероплетіння» комунального закладу Сумський Палац дітей та юнацтва,
Сумської області.
ІV. Грамотами Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Міністерства освіти і науки України учасників Всеукраїнського конкурсу
«Україна рушникова» заклади загальної середньої і позашкільної освіти
1. Рівненський Довговільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад.
2. Бродівський центр дитячої та юнацької творчості, Львівська область, місто Броди.
3. Козелецький будинок творчості дітей та юнацтва Козелецької селищної ради
Чернігівської області.
4. Комунальний заклад «Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради.
5. Комунальний заклад Сумський Палац дітей та юнацтва Сумської області.
6. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Царичанський аграрний
професійний ліцей» селище міського типу Царичанка, Дніпропетровська область.
7. Позашкільне навчально-виховне об’єднання міста Кам’янець-Подільський,
Хмельницька область, місто Кам’янець-Подільський.
8. Комунальний заклад «Сарненський районний будинок дітей та молоді»
Рівненської області, місто Сарни.
9. Дібрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів село Дібрівськ, Рівненська
область.
10.Новгород-Сіверський Центр дитячої та юнацької творчості Новгород-Сіверської
міської ради Чернігівської області.

Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук,
професор

В. В. Вербицький
9

