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

 

НАКАЗ 
м. Київ 

 

 

«12» квітня 2022 р.                                                                                          № 32

 

 

Про підсумки проведення 

Всеукраїнської виставки-конкурсу 

«Український сувенір» 

 

 Відповідно до затвердженого Міністерством освіти і науки України плану 

роботи НЕНЦ на 2022 рік, з 8 по 22 січня 2022 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 650 учасників: 

учні та учнівські колективи закладів позашкільної та загальної середньої освіти з 

двадцяти двох 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. 

 Не провели обласний конкурс Дніпропетровська область і відповідно 

направили 106 робіт на Всеукраїнський конкурс, а також Луганська область 

направила 92 роботи. Журі НЕНЦУМ зібрали найкращі роботи від цих областей і 

нагородило самі достойні, які відповідають умовам конкурсу.  

 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 1-11.  

 Додатки на 63 сторінках.  

 

 

 

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук, 

професор      В. В. Вербицький 
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Додаток 1 до наказу НЕНЦ 

№ 32 від 12.04.2022 р. 

Список переможців Всеукраїнської 

виставки-конкурсу «Український сувенір» 

для нагородження грамотою НЕНЦ 

за I місце учасники I вікової категорії 

(діти 6-11 років):

 

1. Колос Богдан Денисович, 10.02.2010 року народження, вихованець гуртка 

«Авіамоделювання» Комунального закладу «Шполянський центр дитячої 

та юнацької творчості учнівської молоді» Шполянської міської ради 

об’єднаної територіальної громади Черкаської області, за творчу роботу 

«Кухонна дощечка» (98 балів). 

2. Мельник Тетяна Богданівна, 9 років, вихованка гуртка «Основи кінології» 

Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Хмельницької області, за творчу роботу «Карпатське 

натхнення» (99 балів). 

3. Гелевата Анна Михайлівна, Ткачук Анастасія Вадимівна, учениці 

Кам’янець-Подільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 

Хмельницької області, за колективну творчу роботу «Вишита серветка…» 

(97 балів). 

4. Ткачук Анастасія Вадимівна, учениці Кам’янець-Подільської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 Хмельницької області, за 

колективну творчу роботу «Вишита серветка…» (97 балів). 

5. Федоров Дмитро, 11 років, учень Кам’янець-Подільського позашкільного 

навчально-виховного об’єднання Хмельницької області, за творчу роботу 

«Рушник вишиваний…» (98 балів). 

6. Свистуха Іванна, 2009 року народження, учениця Васильківської закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Очаківської міської ради 

Миколаївської області, за творчу роботу «Гердан в техніці бісероплетіння 

«Зірка Матері» (99 балів). 

7. Ракітіна Анна, 12 років, вихованка Будинку дитячої та юнацької творчості 

Баштанської міської ради Миколаївської області, за творчу роботу «Набір 

для кухні «Дивоцвіт» (98 балів). 

8. Кубин Софія, 11 років, вихованка Будинку дитячої та юнацької творчості 

Баштанської міської ради Миколаївської області, за творчу роботу «Набір 

для кухні «Дивоцвіт» (98 балів). 

9. Войденко Тетяна, 9 років, вихованка Будинку дитячої та юнацької 

творчості Баштанської міської ради Миколаївської області, за творчу 

роботу «Набір для кухні «Дивоцвіт» (98 балів). 

10. Костенко Ірина, 10 років, учениця Кривобалківського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Веснянської сільської ради Миколаївської 

області, за творчу роботу «Бажаниця» (99 балів). 

11. Волохова Юлія, 2010 року народження, вихованка Комунального закладу 

«Мелітопольський ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів» Запорізької обласної 
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ради Запорізької області, за колективну творчу роботу «Родина з 

дитятками, мов соняшник з зернятками» (96 балів). 

12. Сергєєва Єлизавета, 30.10.2010 року народження, вихованка 

Комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської 

міської ради, Запорізької обласної ради Запорізької області, за творчу 

роботу «Україна в серці» (98 балів). 

13. Рущак Ірина, 10 років, вихованка Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти» смт Міжгір’я Хустського району Закарпатської 

області, за творчу роботу «Прикраса для сестрички» (99 балів). 

14. Тиводар Варвара, 10 років, учениця Тячівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 2 Тячівської міської ради Закарпатської області, за творчу 

роботу «Берегиня роду» (97 балів). 

15. Пацкан Олександра Вікторівна, 10 років, вихованка Центру дитячої та 

юнацької творчості «Сузір’я» Хустської міської ради Закарпатської 

області, за творчу роботу «Лялька-мотанка «Княжна» (99 балів). 

16. Гуренко Валерія, 9 років, вихованка гуртка «Бісерне рукоділля» 

Комунального закладу «Валківський будинок дитячої та юнацької 

творчості» Валківської міської ради Харківської області, за творчу роботу 

«Кольє «Діадемка» бісероплетіння» (98 балів). 

17. Морля Ангеліна, 8 років, учениця Керстенецького закладу загальної 

середньої освіти І-ІІ ступенів, Чернівецької області, за творчу роботу 

«Українське село – серце України» (98 балів). 

18. Ярим Олександра, 7 років, учениця Болградського закладу загальної 

середньої освіти № 3 Болградської міської ради Боградського району 

Одеської області, за творчу роботу «Ляльки «Молодята весільні» (96 

балів). 

19. Кулик Олександр Андрійович, 8 років, вихованець гуртка «Природа 

рідного краю» Комунального закладу позашкільної освіти 

«Олександрівська станція юних техніків» Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області, на базі Бірківської філії 

комунального закладу «Олександрівське навчально-виховне об’єднання 

№ 2», за творчу роботу «Календар народних ляльок-мотанок» (99 балів). 

20. Тимченко Олександра Сергіївна, 2014 року народження, вихованка гуртка 

«Бісероплетіння» Добровеличківського центру дитячої та юнацької 

творчості Добровеличківської селищної ради Кіровоградської області, за 

творчу роботу «Україна – назавжди» (98 балів). 

21. Завертайло Андрій Анатолійович, 2012 року народження, вихованець 

гуртка «Бісероплетіння» Добровеличківського центру дитячої та юнацької 

творчості Добровеличківської селищної ради Кіровоградської області, за 

творчу роботу «Україна – назавжди» (98 балів). 

22. Манжула Анастасія, 10 років, учениця Трибухівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Трибухівської ОТГ Чортківського району 

Тернопільської області, за творчу роботу «Щедрий вечір» (96 балів). 

23. Бурлака Олександр, 10 років, учень навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 – дошкільний навчальний 

заклад» міста Хоростків Хоростківської міської ради Чортківського 
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району Тернопільської області, за творчу роботу «Ангели з соломи» (99 

балів). 

24. Барабаш Аріна, 8 років, вихованка гуртка декоративно-прикладного 

мистецтва «Лялька-мотанка» Комунального закладу «Дитячо-юнацький 

центр» Іванівської селищної ради Генічевського району Херсонської 

області, за творчу роботу «Панно «Веснянка» (96 балів). 

25. Махник Станіслав, 9 років, учень Зміївського закладу повної загальної 

середньої освіти Бериславської міської ради Бериславського району 

Херсонської області, за творчу роботу «Гердан в українському стилі» (99 

балів). 

26. Парасюк Ліна, 9 років, вихованка школи ремесел «Котилася торба» 

Комунального закладу позашкільної освтіи «Центр дитячої та юнацької 

творчості» Костопільської міської ради Рівненського району Рівненської 

області, за творчу роботу «Мамина радість» (100 балів). 

27. Курков Максим, вихованець гуртка «Художня кераміка» Комунального 

закладу позашкільної освіти «Коропський центр дитячої та юнацької 

творчості» Коропської селищної ради Чернігівської області, за творчу 

роботу «Козак-пасічник» (99 балів). 

28. Павлишин Марія, вихованка гуртка «Народна лялька» 

Івано-Франківського Центру позашкільної освіти Івано-Франківської 

селищної ради Яворівського району Львівської області, за творчу роботу 

«Лялька-колядники» (97 балів). 

29. Черемних Данило Вікторович, 26.11.2011 року народження, вихованець 

гуртка «Мистецтво нашого народу» Комунального закладу «Волноваський 

будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської міської 

територіальної громади Донецької області, за творчу роботу «А я дівчинка 

маленька, Україна – моя ненька…» (96 балів). 

30. Сланєвський Степан Олександрович, 03.01.2011 року  народження, 

вихованець гуртка «Художня обробка деревини» Комунального закладу 

«Позашкільний навчальний заклад Лисичанський центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді» Луганської області, за творчу роботу 

«Сімейний оберіг» (98 балів). 

31. Мельник Анастасія Сергіївна, 14.07.2015 року народження, вихованка 

гуртка «Творча майстерня» Комунального закладу «Позашкільний 

навчальний заклад Лисичанський центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді» Луганської області, за творчу роботу 

«Лялька-мотанка» (98 балів). 

32. Нікуліна Дарія, 17.03.2010 року народження, вихованка Народної творчої 

майстерні «Світ сувенірів» Васильківського міського центру дитячої та 

юнацької творчості Київської області, за творчу роботу «Весільні» (99 

балів). 

33. Путенко Віолетта, 25.02.2010 року народження, вихованка Народної 

творчої майстерні «Світ сувенірів» Васильківського міського центру 
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дитячої та юнацької творчості Київської області, за творчу роботу 

«Весільні» (99 балів). 

34. Назаренко Ангеліна Валеріївна, 23.07.2012 року народження, учениця 4 

класу, вихованка гуртка Сухобалківського ліцею Мостівської сільської 

ради Вознесенського району Миколаївської області, за творчу роботу 

«Скринька» (98 балів).  
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Додаток 2 до наказу НЕНЦ 

№ 32 від 12.04.2022 р. 

Список переможців Всеукраїнської 

виставки-конкурсу «Український сувенір» 

для нагородження грамотою НЕНЦ за ІI місце 

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

 

 

1. Оришич Іван Геннадійович, 10.04.2010 року народження, вихованець 

гуртка «Різьба по дереву» Звенигородського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Звенигородської міської ради Черкаської області, за 

творчу роботу «Деркач» (98 балів). 

2. Лахно Ілона, 04.04.2011 року народження, вихованка гуртка «Жива глина» 

Комунального закладу позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької 

творчості» Іркліївської сільської ради Черкаської області, за творчу роботу 

«Сім’я Панкоцьких» (86 балів). 

3. Зінько Марія, вихованка Ладижинського міжшкільного 

навчально-виробничого центру по розвитку художніх промислів та 

народних ремесел «Спадщина» Вінницької області, за творчу роботу 

«Набір меблів» (89 балів). 

4. Семенишина Лідія Володимирівна, 10 років, вихованка гуртка 

«Писанкарство» Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді Хмельницької області, за творчу роботу 

«Світанок» (86 балів). 

5. Михайленко Софія Сергіївна, 8 років, учениця Кам’янець-Подільської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17 Хмельницької області, за 

творчу роботу «Мотанка» (87 балів). 

6. Білотіл Дмитро Андрійович, 25.08.2011 року народження, учень 

Ясногородського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Єланецького району Миколаївської області, за творчу роботу 

«Ляльки-мотанки «Веснянка» і «Подорожниця» (89 балів). 

7. Чамата Руслана Віталіївна, 12.08.2009 року народження, учениця 

Ясногородського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Єланецького району Миколаївської області, за творчу роботу «Серветочка 

«Фіалочка» (99 балів). 

8. Тарасюк Анастасія, 11 років, вихованка Миколаївського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді на базі Лучівської 

філії Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Миколаївської області, за творчу 

роботу «Сувенірний глечик в таврійському розписі» (87 балів). 

9. Азієва Танзіла, 11 років, вихованка Будинку дитячої та юнацької творчості 

Баштанської міської ради Миколаївської області, за творчу роботу 

«Лялька Охиня» (89 балів). 
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10. Лось Єлизавета, 11 років, вихованка Будинку дитячої та юнацької 

творчості Баштанської міської ради Миколаївської області, за творчу 

роботу «Лялька Охиня» (89 балів). 

11. Троценко Римма, 11 років, вихованка Будинку дитячої та юнацької 

творчості Баштанської міської ради Миколаївської області, за творчу 

роботу «Киця-господиня» (89 балів). 

12. Сурова Діана, 11 років, учениця Нововасильківської гімназії 

«Перспектива» Павлівської сільської ради Запорізької області, за творчу 

роботу «Млин» (87 балів). 

13. Бобак Володимир, Герденич Еріка, 11 років, учні Худлівськогго закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Середнянської селищної ради 

Закарпатської області, за творчу роботу «Оберіг на щастя» (88 балів). 

14. Петраш Данієл Іванович, 11 років, вихованець Центру дитячої та юнацької 

творчості «Сузір’я» Хустської міської ради Закарпатської області, за 

творчу роботу «Мама…» (87 балів). 

15. Селіхова Антоніна, 13 років, вихованка гуртка «В’язання гачком» 

Комунального закладу - центру позашкільної роботи Путивльської міської 

ради Конотопського району Сумської області, за творчу роботу «Гарна 

господиня» (98 балів). 

16. Черняк Єлизавета, 13 років, вихованка гуртка «Плетіння з рогозу», 

Комунального закладу Сумської обласної ради Конотопської 

загальноосвітньої санаторної школи-інтернат І-ІІ ступенів, за творчу 

роботу «Панянка» (98 балів). 

17. Ворона Максим, 11 років, вихованець гуртка Художня обробка деревини», 

Центру дитячої та юнацької творчості Новослобідської сільської ради 

Конотопського району Сумської області, за творчу роботу «Яйце на 

підставці» (86 балів). 

18. Лукашенко Лев, 8 років, вихованець гуртка «Валяння вовни» 

Красноградського центру дитячої та юнацької творчості Красноградської 

міської ради Харківської області, за творчу роботу «Маки» світильник, 

валяння вовни (89 балів). 

19. Васелович Богдан Ілліч, 27.08.2011 року народження, вихованець гуртка 

«Художня кераміка Буковини» Сторожинецького центру дитячо-юнацької 

творчості міста Сторожинець Чернівецької області, за творчу роботу 

«Тигреня-символ 2022» (89 балів). 

20. Чорний Олександр, 04.03.2012 року народження, учень Шебутинецького 

ліцею Чернівецької області, за творчу роботу «Новорічний сувенір» (88 

балів). 

21. Бутенко Каміла, учениця Проценківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Зіньківської міської ради Полтавської області, за творчу роботу 

«Лялька «Берегиня» (87 балів). 

22. Ніколаєва Яна, учениця Градизької гімназії імені Героя України 

Олександра Білаша, Градизької гімназії селищної ради Кременчуцького 

району Полтавської області, за творчу роботу «Оберіг на весь рік» (86 

балів). 
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23. Ромась Софія, учениця Сагайдацького навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Шишацької селищної ради Полтавської області (86 

балів). 

24. Вергелес Єлизавета Олексіївна, учениця Комунального закладу 

«Базар’янського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» 

Тузлівської сільської ради Одеської області, за творчу роботу «У вихорі 

танцю» (85 балів). 

25. Покаленко Софія Сергіївна, 2011 року народження, вихованка зразкового 

художнього колективу «Аплікація соломкою» Новомиргородського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Новомиргородської міської 

ради Кіровоградської області, за творчу роботу «Сувенір лялька «Лялька із 

бабусиної скриньки» (89 балів). 

26. Чорноусько Дарина Вячеславівна, 2015 року народження, вихованка 

гуртка «Природа через призму мистецтва» Світловодської станції юних 

натуралістів Кіровоградської області, за творчу роботу «Веселі курчата» 

(87 балів). 

27. Галамай Артем, 27.10.2010 року народження, вихованець гуртка 

«Гончарик» Новоархангельського будинку дитячої та юнацької творчості 

Опорного закладу освіти «Новоархангельський навчально-виховний 

комплекс «заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – гімназія» 

Новоархангельської селищної ради Голованівського району 

Кіровоградської області, за творчу роботу «Село! І серце відпочине! Село 

на нашій Україні – неначе писанка, село…» (89 балів). 

28. Баринова Вероніка, 9 років, вихованка гуртка «Країна Фантазії» Станції 

юних натуралістів Каховської міської ради Каховського району 

Херсонської області, за творчу роботу «Веселі українці» (99 балів). 

29. Лукашов Сергій, учень Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Корюківської міської ради Чернігівської області, за творчу 

роботу «Ляльки-мотанки» (89 балів). 

30. Савчук Катерина, вихованка гуртка «Виготовлення прикрас» 

Козелецького будинку творчості дітей та юнацтва Козелецької селищної 

ради Козелецького району Чернігівської області, за творчу роботу 

«Снігурі прилетіли» (88 балів). 

31. Хоменко Дмитро, учень Іржавецької філії Носівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів № 5 Носівської міської ради Чернігівської 

області, за творчу роботу «Везу сіно я корівці – рада й кізонька і вівці» (77 

балів). 

32. Мося Денис, вихованець зразкового колективу декоративно-ужиткового 

мистецтва «Вітрила творчості» Сновського Центру дитячої та юнацької 

творчості Сновської міської ради Чернігівської області, за творчу роботу 

«Шкатулка» (87 балів). 

33. Коробчук Захар, вихованець гуртка «Кераміка» Бориславського центру 

дитячої та юнацької творчості Дрогобицького району Львівської області, 

за творчу роботу «Зимова хатинка» (86 балів). 
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34. Бернадська Вероніка, учениця Червоноградської загальноосвітньої школи 

І ступеня № 11 Червоноградського району Львівської області, за творчу 

роботу «Свята родина» (85 балів). 

35. Винник Ангеліна, учениця Червоноградської загальноосвітньої школи І 

ступеня № 11 Червоноградського району Львівської області, за творчу 

роботу «Лялька-мотанка» (87 балів). 

36. Остапів Ірина, 10 років, вихованка гуртка «Намистинка» Сокальського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Червоноградського району 

Львівської області, за творчу роботу «Гобелен «Новорічний» (85 балів). 

37. Кондратенко Ксенія Олександрівна, 01.03.2012 року народження, 

вихованка гуртка «Лялька-мотанка» Комунального закладу 

«Волноваський будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської 

міської територіальної громади Донецької області, за творчу роботу 

«Лялька-мотанка «Макоша» (86 балів). 

38. Пушкар Вероніка Василівна, 26.02.2014 року народження, вихованка 

гуртка «Веселка» Комунального закладу «Волноваський будинок дитячої 

та юнацької творчості» Волноваської міської територіальної громади 

Донецької області, за творчу роботу «За нашим садом грає півник» (86 

балів). 

39. Голощапова Аделія Іванівна, 16.07.2011 року народження, вихованка 

гуртка «Рукотвори» Комунального закладу «Позашкільний навчальний 

заклад Лисичанський центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді» Луганської області, за творчу роботу «Веснянка» (87 балів). 

40. Зінченко Уляна Валеріївна, 23.02.2011 року народження, вихованка гуртка 

«Природа рідного краю» Сєвєродонецького міського Центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Луганської області, 

за творчу роботу «Оксамитова вишня» (88 балів). 

41. Павленко Євгеній Олександрович, 18.10.2010 року народження, 

вихованець дизайн – студії «Колорит» Центру позашкільної освіти 

«Веселка» Таращанської міської ради Київської області, за творчу роботу 

«Веснянка» (89 балів). 

42. Буторіна Зоряна Дмитрівна, 01.04.2015 року народження, вихованка 

гуртка «Дизайн композицій» Переяслівського будинку художньої 

творчості дітей, юнацтва та молоді Київської області, за творчу роботу 

«Замріяна» (89 балів). 

43. Зубченко Ксенія Романівна, 07.02.2012 року народження, вихованка студії 

«Арт-декор» Ставищенського комунального закладу позашкільної освіти 

«КРОКУС» Ставищенської селищної ради Білоцерківського району 

Київської області, за творчу роботу «Кувадка» (87 балів). 

44. Іваненко Анна Анатоліївна, 06.01.2010 року народження, вихованка 

зразкового художнього гуртка «Вироби з бісеру» Центру дитячої та 
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юнацької творчості Іванківської селищної ради Київської області, за 

творчу роботу «Набір «А волошки – сині-сині». (88 балів). 

45. Проценко Гліб, 11 років, вихованець гуртка «Витинанка» Школи народних 

ремесел Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді м. Києва, за творчу роботу «Весняне відродження» (88 балів). 

46. Базилева Ліза, 11 років, вихованка гуртка «Лялька-мотанка» Школи 

народних ремесел Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді м. Києва, за творчу роботу «Мавка» (87 балів). 

47. Мішина Варвара Костянтинівна, 24.12.2010 року народження, вихованка 

зразкового художнього колективу «Кераміка» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків Тернівського 

району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за творчу 

роботу «Іграшка «Двоє на коні» (89 балів). 

48. Носкова Аліса Миколаївна, 07.09.2010 року народження, вихованка 

народного художнього колективу студії образотворчих мистецтв 

«Журавочка» Комунального позашкільного навчального закладу 

«Міський палац дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» Криворізької 

міської ради Дніпропетровської області, за творчу роботу «Миколай 

летить святий» (88 балів). 

49. Буханець Роман Володимирович, 27.02.2011 року народження, вихованець 

народного художнього колективу студії образотворчих мистецтв 

«Журавочка» Комунального позашкільного навчального закладу 

«Міський палац дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» Криворізької 

міської ради Дніпропетровської області, за творчу роботу «Вершник на 

пташці» (89 балів). 

50. Раковенко Варвара Євгенівна, 03.08.2011 року народження, вихованка 

народного художнього колективу студії образотворчих мистецтв 

«Журавочка» Комунального позашкільного навчального закладу 

«Міський палац дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» Криворізької 

міської ради Дніпропетровської області, за творчу роботу 

«Собачка-свищик» (89 балів). 

51. Бандюк Анна Валеріївна, 02.03.2010 року народження, вихованка гуртка 

«Початкове технічне моделювання» Олександрівського ліцею 

Гречаноподівської сільської ради Криворізького району 

Дніпропетровської області, за творчу роботу «Витинанка «Зозуля хвалить 

півня за те, що хвалить він зозулю» (86 балів). 

52. Іваник Микола Євгенійович, 07.06.2011 року народження, вихованець 

Олександрівського ліцею Гречаноподівської сільської ради Криворізького 

району Дніпропетровської області, за творчу роботу «Україна – колиска 

талановитих людей» (86 балів). 
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53. Ломачевська Дарина Євгеніївна, 29.05.2010 року народження, вихованка 

гуртка «Класний майстер» Комунального позашкільного навчального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості «Гармонія» Криворізької 

міської ради Дніпропетровської області, за творчу роботу «Квіткове диво» 

(89 балів). 

54. Пікінер Інна Русланівна, 11.08.2010 року народження, вихованка гуртка 

«Інтер’єрна іграшка» Комунального позашкільного навчального закладу 

Центру дитячої та юнацької творчості «Мрія» м. Кривого Рогу 

Дніпропетровської області, за творчу роботу «Матуся» (89 балів). 

55. Піонтковська Марія Олександрівна, 28.10.2011 року народження, 

вихованка гуртка «Попелюшка» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Міський палац дитячої та юнацької творчості 

«Горицвіт» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за 

творчу роботу «Ткацький пояс «Пташечки» (89 балів). 
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Додаток 3 до наказу НЕНЦ 

№ 32 від 12.04.2022 р. 

Список переможців Всеукраїнської 

виставки-конкурсу «Український сувенір» 

для нагородження грамотою НЕНЦ 

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

 

 

1. Дубінчок Михайло Андрійович, 24.08.2010 року народження, вихованець 

гуртка «Столяри-конструктори» Звенигородського центру дитячої та 

юнацької творчості Звенигородської міської ради Черкаської області, за 

творчу роботу «Тигреня» (76 балів). 

2. Маляренко Софія, 9 років, вихованка гуртка «Диво-скринька» Центру 

дитячої та молодіжної творчості Корсунь-Шевченківської міської ради 

Черкаської області, за творчу роботу «Бабусина скриня» (76 балів). 

3. Внученко Аріна, вихованка гуртка «Квіти рідного краю» з елементами 

рукоділля Вінницької обласної станції юних натуралістів Вінницької 

області, за творчу роботу «Низанка» (79 балів). 

4. Літвінчук Вікторія Олександрівна, 9 років, вихованка гуртка 

«Писанкарство» Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді Хмельницької області, за творчу роботу 

«Квітка» (75 балів). 

5. Літвінчук Вікторія Олександрівна, 9 років, вихованка гуртка 

«Писанкарство» Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді Хмельницької області, за творчу роботу 

«Квітка» (75 балів). 

6. Коваленко Анастасія, 10 років, вихованка гуртка «Аплікація соломкою» 

Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Хмельницької області, за творчу роботу «Янгол» (79 

балів). 

7. Шкіль Софія Любомирівна, 28.11.2012 року народження, учениця 

Кам’янець-Подільського навчально-виховного комплексу № 9 ім. А.М. 

Трояна Хмельницької області, за творчу роботу «Тигреня» (74 бали). 

8. Самбур Тарас Романович, 10 років, учень Кам’янець-Подільської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 Хмельницької області, за 

творчу роботу «Лялька-господиня» (75 балів). 

9. Лось Єлизавета, 11 років, вихованка Будинку дитячої та юнацької 

творчості Баштанської міської ради Миколаївської області, за творчу 

роботу «Набір «Українській панянці» (78 балів). 

10. Мізіна Альона, 10 років, вихованка закладу позашкільної освіти «Центр 

дитячої та юнацької творчості» Токмацької міської ради, Запорізької 

області, за творчу роботу «Хазяїн» (75 балів). 
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11. Соловйова Уляна, 6 років, вихованка Комунального закладу 

«Навчально-виховного комплексу «Єлисеївська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Коларівської сільської 

ради Запорізької області, за творчу роботу «Соняшники» (73 бали). 

12. Заїченко Нікіта, 9 років, вихованець Комунального закладу 

«Гуляйпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Гуляйпільської 

міської ради Запорізької обласної ради, за творчу роботу «Козак» (74 

бали). 

13. Тарак Іван, 30.07.2012 року народження, вихованець Комунального 

закладу «Партизанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів» 

Приморської міської ради Запорізької області, за творчу роботу «Козак» 

(74 бали). 

14. Білич Іван, 9 років, учень Лазівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Тячівської міської ради Закарпатської області, за творчу роботу «Сова» (74 

бали). 

15. Сьомкіна Мирослава, 8 років, вихованка гуртка «Народна творчість» при 

Білківському закладі загальної середньої освіти Закарпатського обласного 

центру дитячої творчості «ПАДІЮН» Закарпатської області, за творчу 

роботу «Ніжність ланів» (76 балів). 

16. Довженко Максим, 11 років, вихованець гуртка «Юні Майстри» 

Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Роменської 

міської ради Сумської області, за творчу роботу «Коник із соломи» (76 

балів). 

17. Косарєв Павло, 11 років, вихованець гуртка «Декоративно-прикладне 

мистецво» Комунального закладу «Недригайлівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Недригайлівської селищної ради Сумської області», за 

творчі роботи «Весела Оксана» та «Вусатий Василь» (75 балів). 

18. Няглова Владислава, 10 років, вихованка гуртка «Паперопластика» 

Комунального закладу- центру позашкільної роботи Путивльської міської 

ради, за творчу роботу «Козак» (76 балів). 

19. Маричева Мар’яна, вихованка Вишгородського міського Центру 

художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт» Київської 

області, за творчу роботу «Торбинка» (77 балів). 

20. Якименко Надія, 9 років, вихованка Комунального закладу «Павлівська 

гімназія» Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської 

області, за творчу роботу «Господарочка» «Лялька-мотанка» (76 балів). 

21. Анастасія Невинна, 8 років, вихованка гуртка «Народна творчість» 

Комунального закладу «Павлівська гімназія» Богодухівської міської ради 

Богодухівського району Харківської області, за творчу роботу «Півник» 

картина, вишивка хрестиком (75 балів). 

22. Борисівська Вікторія, 10 років, вихованка гуртка «Декоративно-ужиткове 

мистецво» Комунального закладу «Лозівська станція юних натуралістів» 

Лозівської міської ради Харківської області, за творчу роботу «Ключниця 

«Українська хата» солоне тісто (75 балів). 
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23. Кунєва Камалія, 9 років, вихованка Комунального закладу «Глушківський 

ліцей» Курилівської сільської ради Куп’янського району Харківської 

області, за творчу роботу «Маки мого дитинства» (78 балів). 

24. Ніконович Ольга, 8 років, вихованка Комунального закладу «Станція 

юних техніків № 1 Харківської міської ради» Харківської області, за 

творчу роботу «Травнички» (76 балів). 

25. Гавриленко Марія, 9 років, вихованка Комунального закладу 

«Богодухівського центру дитячої та юнацької творчості» Богодухівської 

міської ради Харківської області, за творчу роботу «Коник» (75 балів). 

26. Кривчанська Софія, 2010 року народження, учениця Сокирянскої гімназії 

Чернівецької області, за творчу роботу Стилізована ялинка «Етностиль» 

(79 балів). 

27. Маєр Давід, 10 років, вихованець творчої студії «Попелюшка» 

Комунального закладу «Путильський будинок творчості» Чернівецької 

області, за творчу роботу «Коник гривастий» (79 балів). 

28. Дмитрієва Ксенія Евгенівна, 12 років, вихованка гуртка «Народні ремесла» 

Комунального закладу «Центр позашкільної освіти Новоселицької міської 

ради Чернівецького району Чернівецької області», за творчу роботу 

«Буковинський танок» (87 балів). 

29. Гарага Лія Павлівна, 13 років, вихованка гуртка «Народні ремесла» 

Комунального закладу «Центр позашкільної освіти Новоселицької міської 

ради Чернівецького району Чернівецької області», за творчу роботу 

«Буковинський танок» (87 балів). 

30. Нікітович Адріан Віталійович, 11.02.2002 року народження, учень 

Новоселицького ліцею № 1 Новоселицької міської ради Чернівецького 

району Чернівецької області Новоселицької ТГ, за творчу роботу «Коза 

дереза» (88 балів). 

31. Бур’ян Евеліна, вихованка гуртка народної ляльки «Етнолялька» 

Хорольського центру дитячої та юнацької творчості Хорольської міської 

ради Полтавської області (76 балів). 

32. Губенко Данило, учень Пирогіського ліцею Глобинської міської ради 

Кременчуцького району Полтавської області, за творчу роботу «Вперед – 

до добробуту» (75 балів). 

33. Дубина Володимир, учень Проценківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Зіньківської міської ради Полтавської області (74 бали). 

34. Хакімова Марія, учениця 4 класу Глобинської гімназії № 1 імені В.Є. 

Курченка Глобинської міської ради Кременчуцького району Полтавської 

області, за творчу роботу «Новорічні смаколики для воїна» (75 балів). 

35. Цись Анастасія, учениця Хорольського центру дитячої та юнацької 

творчості Хорольської міської ради Полтавської області, за творчу роботу 

«З Різдвом» (75 балів). 

36. Павлова Ярослава Володимирівна, ученця Одеської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 77 Одеської міської ради Одеської області, за 

творчу роботу «Конячки бажань» (76 балів). 
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37. Задорожній Тимофій Володимирович, учень Одеської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 77 Одеської міської ради Одеської області, за 

творчу роботу «Конячки бажань» (76 балів). 

38. Хабічева Анна, учениця Зеленогірського опорного закладу загальної 

середньої освіти Зеленогірської селищної ради Подільського району 

Одеської області, за творчу роботу «Лісове диво» (75 балів). 

39. Сутула Артем Андрійович, 16.07.2011 року народження, вихованець 

народного художнього колективу-студії декоративно-прикладного 

мистецтва «Сходинки» позашкільного навчального закладу 

«Багатопрофільний молодіжний центр» Черкаської міської ради, за творчу 

роботу «Динозавр» (76 балів). 

40. Кукса Вікторія Сергіївна, 2012 року народження, вихованка гуртка 

«Забава» Смолинського ліцею № 2 Смолинської селищної ради 

Кіровоградської області, за творчу роботу «Янгол-охоронець» (79 балів). 

41. Карпенко Неля Сергіївна, 2011 року народження, вихованка гуртка 

«Художня обробка деревини» Володимирської філії Ліцею «Нова школа» 

Катеринівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської 

області, за творчу роботу «Брязкальце» (78 балів). 

42. Татарова Анна Дмитрівна, 2010 року народження, вихованка гуртка 

«Етно-Арт» Комунального закладу Навчально-виховного об’єднання № 6 

«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центру естетичного 

виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області, за творчу роботу «Панно «Прилітайте до оселі, лебеді, як мрії…» 

(79 балів). 

43. Сімончик Ангеліна Євгенівна, 2011 року народження, вихованка гуртка 

«Мистецтво нашаго народу» Соколівського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Соколівської сільської ради Кропивницького району 

Кіровоградської області, за творчу роботу «Курка-пакетниця» (74 бали). 

44. Філімончук Єлизавета Віталіївна, 2012 року народження, вихованка гурка 

«Екостиль» Комунального закладу «Компаніївсье навчально-виховне 

об’єднання» Компаніївської селищної ради Кіровоградської області, за 

творчу роботу «Набір екоіграшок для немовлят» (79 балів). 

45. Толкачов Денис Олегович, 08.06.2014 року народження, вихованець 

гуртка «Природа рідного краю» Комунального закладу «Кіровоградський 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

міста Кропивницького Кіровоградської області, за творчу роботу 

«Лялька-мотанка «Наречена» (79 балів). 

46. Лабадзе Багратіон, 7 років, учень опорного закладу «Чаплинського ліцею» 

Чаплинської селищної ради Каховського району Херсонської області, за 

творчу роботу «Українські страви» (75 балів). 

47. Сандуленко Домініка, 7 років, учениця загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 3 Новокаховської міської ради Каховського району 

Херсонської області, за творчу роботу «Віночок» (79 балів). 

48. Кубатко Василіса, 7 років, учениця загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 1 Новокаховської міської ради Каховського району Херсонської 

області, за творчу роботу «Скринька доброти» (77 балів). 
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49. Луцик Богдана, 8 років, учениця опорного закладу Чаплинської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Чаплинської селищної ради 

Каховського району Херсонської області, за творчу роботу «Українкою я 

народилася» (76 балів). 

50. Брехт Євгенія, 8 років, учениця Михайлівського ліцею Новомиколаївської 

сільської ради Скадовського району Херсонської області, за творчу роботу 

«Дівоча прикраса» (76 балів). 

51. Рогальська Марія, 11 років, учениця опорного закладу «Чаплинського 

ліцею» Чаплинської селищної ради Каховського району Херсонської 

області, за творчу роботу «Наречена» (77 балів). 

52. Волощук Дар’я, 11 років, вихованка гуртка «Палітра» Комунального 

закладу «Чаплинський селищний будинок творчості дітей та юнацтва» 

Чаплинської селищної ради Каховського району Херсонської області, за 

творчу роботу «Розпис дощечки і ложечки в техніці Петриківського 

розпису» (79 балів). 

53. Вознюк Ангеліна, 7 років, учениця Комунального закладу «Іваннівська 

гімназія» Привільненської сільської ради Дубенського району Рівненської 

області, за творчу роботу «Скринька для прикрас» (75 балів). 

54. Мурянка Анастасія, 10 років, вихованка гуртка «Природа в 

бісероплетінні» Бориславського Центру дитячої та юнацької творчості 

Дрогобицького району Львівської області, за творчу роботу «Ангел» (76 

балів). 

55. Паньків Дарина, 9 років, вихованка гуртка «Майстерня подарунків» 

Сколівського Центру дитячої та юнацької творчості Стрийського району 

Львівської області, за творчу роботу «Сучасні дизайнерські вироби», (75 

балів). 

56. Шароварський Максим, 27.07.2012 року народження, вихованець гуртка 

«Веселка творчості» Комунального закладу «Волноваський будинок 

дитячої та юнацької творчості» Волноваської міської територіальної 

громади Донецької області, за творчу роботу «Мій янгол» (76 балів). 

57. Юрченко Богдан Ігорович, 19.08.2010 року народження, вихованець 

гуртка «Акварелька» Комунального закладу «Волноваський будинок 

дитячої та юнацької творчості» Волноваської міської територіальної 

громади Донецької області, за творчу роботу «Настінне панно «Родюче 

поле» (77 балів). 

58. Соловйова Софія Костянтинівна, 26.12.2014 року народження, учениця 1 

класу Новопсковського газопроводського ліцею Новопсковської селищної 

ради Старобільського району Луганської області, за творчу роботу 

«Дитячі забавки» (76 балів). 

59. Знакован Олександр Миколайович, 08.11.2011 року народження, 

вихованець Новокраснянського ліцею Кремінської міської ради 

Луганської області, за творчу роботу «На щастя, на здоров’я!» (75 балів). 
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60. Літовченко Арсеній Русланович, 18.04.2012 року народження, вихованець 

гуртка «MASTERKLASS», учень 3-А класу Попаснянського ліцею №21 

Луганської області, за творчу роботу «Півник-музика» (75 балів). 

61. Вихованці гуртка «Традиції нашого краю» Новопсковського ОЗО 

«Новопсковський ліцей» Луганської області, за творчу роботу 

«Лялька-ведуха» (75 балів). 

62. Сивоконь Софія Михайлівна, 18.12.2015 року народження, вихованка 

Риб’янцівського ліцею Старобільського району Луганської області, за 

творчу роботу «Скринька-україночка» (77 балів). 

63. Сивоконь Алєксандра Михайлівна, 13.05.2014 року народження, 

вихованка Риб’янцівського ліцею Старобільського району Луганської 

області, за творчу роботу «Берегиня» (76 балів). 

64. Журавльова Вероніка Олександрівна, 06.02.2013 року народження, 

учениця 2 класу Ліснополянського ліцею Марківської селищної ради 

Луганської області, за творчу роботу «Лялька-мотанка» (74 бали). 

65. Абрамович Станіслав Артемович, 05.09.2012 року народження, учень 4 

класу Ліснополянського ліцею Марківської селищної ради Луганської 

області, за творчу роботу «Лялька-мотанка «Чарівниця» (73 бали). 

66. Віслогузова Ганна Іванівна, 25.02.2011 року народження, вихованка 

гуртка «Виготовлення сувенірів» Сєвєродонецького міського Центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Луганської області, 

за творчу роботу «Тарахкальце» (77 балів). 

67. Гмиря Юліана Юріївна, 31.10.2011 року народження, вихованка гуртка 

«Екодизайн» Васильківської міської станції юних натуралістів 

Васильківської міської ради Київської області, за творчу роботу 

«Сережки-мотанки «Берегиня» (79 балів). 

68. Попруга Анастасія Михайлівна, 03.02.2011 року народження, вихованка 

народного художнього колективу «Модульне оригамі» Комунального 

закладу «Центр позашкільної освіти» Тетіївської міської ради Київської 

області, за творчу роботу «Майстриня» (76 балів). 

69. Кулаківський Святослав Валерійович, 21.01.2010 року народження, 

вихованець народного художнього колективу «Модульне оригамі» 

Комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Тетіївської міської 

ради Київської області, за творчу роботу «Майстриня» (76 балів). 

70. Стьобало Анна Олексіївна, 24.12.2010 року народження, вихованка 

народного художнього колективу «Модульне оригамі» Комунального 

закладу «Центр позашкільної освіти» Тетіївської міської ради Київської 

області, за творчу роботу «Майстриня» (76 балів). 

71. Скурська Діана Ігорівна, 23.10.2011 року народження, вихованка 

народного художнього колективу «Модульне оригамі» Комунального 
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закладу «Центр позашкільної освіти» Тетіївської міської ради Київської 

області, за творчу роботу «Майстриня» (76 балів). 

72. Дудчик Анна, 11 років, вихованка школи рукомистецтва «Креатив» 

Центру позашкільної освіти та професійного самовизначення учнівської 

молоді «Соняшник» Білоцерківської міської ради Київської області, за 

творчу роботу «Диво-птаха» (79 балів). 

73. Микитюк Софія, 11 років, вихованка школи рукомистецтва «Креатив» 

Центру позашкільної освіти та професійного самовизначення учнівської 

молоді «Соняшник» Білоцерківської міської ради Київської області, за 

творчу роботу «Диво-птаха» (79 балів). 

74. Люба Анна Іллівна, 28.11.2012 року народження, вихованка гуртка 

«Природа і фантазія» Фастівської станції юних натуралістів Київської 

області, за творчу роботу «Конячка на паличці «Маківка» (78 балів). 

75. Коробко Марк, 10 років, вихованець зразкової студії образотворчого 

мистецтва «Берестяночка» Центру позашкільної освіти та професійного 

самовизначення учнівської молоді «Соняшник» Білоцерківської міської 

ради Київської області, за творчу роботу «Лялька-мотанка 

«Годувальниця» (79 балів). 

76. Нахаба Амелі, 18.01.2015 року народження, учениця відділу 

образотворчого мистецтва Комунального позашкільного навчального 

закладу «Іванковичівська школа мистецтв» Обухівського району 

Феодосіївської ради Київської області, за творчу роботу «Українська 

новорічна ялинка» (76 балів). 

77. Тиш Радомир, 22.05.2014 року народження, учень відділу образотворчого 

мистецтва Комунального позашкільного навчального закладу 

«Іванковичівська школа мистецтв» Обухівського району Феодосіївської 

ради Київської області, за творчу роботу «Українська новорічна ялинка» 

(76 балів). 

78. Сальник Яна Сергіївна, 29.06.2013 року народження, вихованка гуртка 

«Театр мод «Зоряночка» Центру позашкільної освіти «Веселка 

Таращанської міської ради Київської області, за творчу роботу «Дівчина 

весна» (79 балів). 

79. Троян Софія Сергіївна, 19.08.2010 року народження, вихованка гуртка 

«Петриківський розпис» Центру позашкільної освіти «Веселка» 

Таращанської міської ради Київської області, за творчу роботу «Тигр у 

квітах» (78 балів). 

80. Щербатюк Назар, вихованець гуртка «Еко-дизайн» Таращанської станції 

юних натуралістів Білоцерківського району Київської області, за творчу 

роботу «Український глечик» (76 балів). 
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81. Кондратенко Дар’я Олександрівна, 21.06.2012 року народження, 

вихованка Комунального закладу «Сватівський ліцей №1» Луганської 

області, за творчу роботу «Лялька-мотанка» (78 балів). 

82. Хміль Дар’я, 11 років, вихованка народного художнього колективу ТО 

«Світ іграшки» Центру технічної творчості та професійної орієнтації 

шкільної молоді Дарницького району м.Києва Київської області, за творчу 

роботу «Колядники» (78 балів). 

83. Рябуха Мілана, 10 років, вихованка гуртка «Вишивка стрічками» Центру 

технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді 

Дарницького району м.Києва Київської області, за творчу роботу «Півник» 

(74 бали). 

84. Лазоренко Вікторія, 10 років, вихованка гуртка «Декоративне мистецтво» 

Центру технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді 

Дарницького району м.Києва Київської області, за творчу роботу 

«Писанки «Світове дерево» (76 балів). 

85. Путря Тереза Сергіївна, 15.07.2014 року народження, вихованка 

зразкового художнього колективу «Кераміка» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків Тернівського 

району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за творчу 

роботу «Дзвіночок «Коза під кольоровим снігом» (79 балів). 

86. Полонська Дар’я Олександрівна, 10.02.2013 року народження, вихованка 

Народного художнього колективу студії образотворчих мистецтв 

«Журавочка» Комунального позашкільного навчального закладу 

«Міський палац дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» Криворізької 

міської ради Дніпропетровської області, за творчу роботу «Козлик та вівця 

бува і така сім’я» (79 балів). 

87. Прудковська Катерина Андріївна, 14.09.2014 року народження, вихованка 

Народного художнього колективу студії образотворчих мистецтв 

«Журавочка» Комунального позашкільного навчального закладу 

«Міський палац дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» Криворізької 

міської ради Дніпропетровської області, за творчу роботу «Козлик та вівця 

бува і така сім’я» (79 балів). 

88. Барко Анна Вячеславівна, 6 років, вихованка гуртка «Писанкарство» 

Комунального закладу освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр 

дітей та учнівської молоді» м. Дніпро Дніпропетровської області, за 

творчу роботу «Спогади про літо» (75 балів). 

89. Барко Тетяна Вячеславівна, 10 років, вихованка гуртка «Писанкарство» 

Комунального закладу освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр 

дітей та учнівської молоді» м. Дніпро Дніпропетровської області, за 

творчу роботу «Зоряне коло» (78 балів). 
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90. Гутаров Микола, 11 років, вихованець гуртка «Майстри та майстрині» 

Богданівського ліцею Богданівської сільської ради Павлоградського 

району Дніпропетровської області, за творчу роботу «Млин» (74 бали). 

91. Богомазова Софія, 11 років, вихованка гуртка «Майстри та майстрині» 

Богданівського ліцею Богданівської сільської ради Павлоградського 

району Дніпропетровської області, за творчу роботу «Набір для кухні» (75 

балів). 

92. Галушка Софія Олександрівна, 22.06.2011 року народження, вихованка 

гуртка «Класний майстер» Комунального позашкільного навчального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості «Гармонія» Криворізької 

міської ради Дніпропетровської області, за творчу роботу «Дівоче чільце» 

(79 балів). 

93. Ванжа Настя, 11.06.2015 року народження, вихованка ЗХКГ «Фантазії з 

бісеру» Комунального позашкільного навчального закладу Центру дитячої 

та юнацької творчості «Мрія» м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, 

за творчу роботу «Дівочий комплект «Криворіжжя» (79 балів). 

94. Ванжа Данило, 03.09.2011 року народження, вихованець ЗХКГ «Фантазії з 

бісеру» Комунального позашкільного навчального закладу Центру дитячої 

та юнацької творчості «Мрія» м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, 

за творчу роботу «Дівочий комплект «Криворіжжя» (79 балів). 

95. Кепша Артем Романович, 08.10.2012 року народження, вихованець 

Долинської Станції юних техніків Долинсько міської ради 

Івано-Франківської області, за творчу роботу «Рухома іграшка Півник» (74 

бали). 

96. Провальна Анна Станіславівна, 6 років, вихованка гуртка 

«Паперопластика» Дошкільного навчального закладу №15 «Гуцулочка» м. 

Івано-Франківська Івано-Франківської області, за творчу роботу 

«Декоративна картина «Різдвяний вертеп» (75 балів). 

97. Іванус Уляна Михайлівна, 15.04.2014 року народження, вихованка гуртка 

«Народні ремесла України» Центру позашкільної освіти Богородчанської 

селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області, за 

творчу роботу «Святий Миколай» (76 балів). 

98. Костенко Дарина Іванівна, 13.03.2015 року народження, вихованка гуртка 

«Народні ремесла України» Центру позашкільної освіти Богородчанської 

селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області, за 

творчу роботу «Лялька-мотанка» (77 балів). 

99. Василик Антоніна Василівна, 28.04.2013 року народження, вихованка 

гуртка «Народні ремесла України» Центру позашкільної освіти 

Богородчанської селищної ради Івано-Франківського району 

Івано-Франківської області, за творчу роботу «Коник» (75 балів). 
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100. Міхалат Злата Валеріївна, 23.08.2013 року народження, вихованка 

гуртка «Фітодизайн» Міської дитячої екологічної станції м. 

Івано-Франківська Івано-Франківської області, за творчу роботу 

«Ялинка-шкатулка» (75 балів). 

101. Кухта Віктор Богданович, 03.10.2011 року народження, вихованець 

гуртка «Юні винахідники» Долинської станції юних техніків Долинської 

міської ради Івано-Франківської області, за творчу роботу «Півник» (76 

балів). 

102. Бойцун Вероніка Юріївна, 01.12.2010 року народження, вихованка 

гуртка «Юні винахідники» Долинської станції юних техніків Долинської 

міської ради Івано-Франківської області, за творчу роботу «Півник» (76 

балів). 

103. Дмитрук Анна Мар’янівна, 05.10.2012 року народження, вихованка 

гуртка «Виготовлення сувенірів» Центру позашкільної освіти 

Надвірнянської міської ради Івано-Франківської області, за творчу роботу 

«Україночки» (78 балів). 

104. Соколовська Анелія Романівна, 13.12.2012 року народження, 

вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів» Центру позашкільної освіти 

Надвірнянської міської ради Івано-Франківської області, за творчу роботу 

«Україночки» (78 балів). 

105. Огоренко Артур Андрійович, 30.08.2011 року народження, 

вихованець гуртка «Конструювання транспортної техніки» Долинської 

Станції юних техніків Івано-Франківської області, за творчу роботу 

«Господарі сільського двору» (76 балів). 

106. Пехник Юліана Євгенівна, 08.08.2012 року народження, вихованка 

гуртка народної іграшки Долинського будинку дитячої та юнацької 

творчості Долинської міської ради Івано-Франківської області, за творчу 

роботу «Веселий півник» (75 балів). 

107. Трушковський Павло Андрійович, 12.07.2011 року народження, 

вихованець гуртка «Я пізнаю світ» Фастівської станції юних натуралістів 

Київської області, за творчу роботу «Корзина «Мальовниче смачне село» 

(76 балів). 

108. Корнієнко Софія Сергіївна, 11. Червня 2013 року народженні, 

Перекупенко Анна-Марія Сергіївна, 23 грудня 2012 року народження, 

вихованки гуртка «Соломоплетіння» Комунального закладу позашкільної 

освіти Гребінківської селищної ради «Центр дитячо-юнацької творчості» 

Київської області, за творчу роботу «Хліб-сіль добрим людям» (76 балів). 
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Додаток 4 до наказу НЕНЦ 

№ 32 від 12.04.2022 р. 

Список переможців Всеукраїнської виставки-конкурсу 

«Український сувенір» для нагородження грамотою НЕНЦ 

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

 

 

1. Рибак Іван, 29.06.2005 року народження, учень «Ватутінського ліцею № 2 

ім. М.Ф. Ватутіна» Ватутінської міської ради Черкаської області, за творчу 

роботу «Коник стрибунець» (97 балів). 

2. Ільченко Ірина Миколаївна, 21.07.2009 року народження, вихованка 

гуртка «Бісероплетіння» Центру дитячої та юнацької творчості 

Драбівської селищної ради Черкаської області, за творчу роботу Гердан 

«Тризуб» (99 балів). 

3. Гнатюк Анастасія, вихованка гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Комунального закладу «Писарівський ліцей» Вінницького району 

Вінницької області, за творчу роботу Гердан «Чарівна скринька» (98 

балів). 

4. Гойда Агата, вихованка гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Комунального закладу «Писарівський ліцей» Вінницького району 

Вінницької області, за творчу роботу Гердан «Чарівна скринька» (98 

балів). 

5. Манзюк Дарина, вихованка гуртка Ладижинського міжшкільного 

навчально-виробничого центру по розвитку художніх промислів та 

народних ремесел «Спадщина» Вінницької області, за творчу роботу 

«Таріль «Український світанок» (99 балів). 

6. Мельник Марія Богданівна, 12 років, вихованка гуртка «Основи кінології» 

Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Хмельницької області, за творчу роботу «Карпатське 

натхнення» (99 балів). 

7. Кучеренко Наталя, 2009 року народження, вихованка Комунального 

закладу «Мелітопольського ліцею-інтернат ІІ-ІІІ ступенів» Запорізької 

обласної ради Запорізької області, за творчу роботу «Родина з дитятками, 

мов соняшник з зернятками» (96 балів). 

8. Хмарник Ніколетта, 13 років, вихованка гуртка «Моя майстерня» 

Горбівського закладу загальної середньої освіти Колочавської сільської 

ради Закарпатської області, за творчу роботу «Віночок-оберіг» (100 балів). 

9. Кушнір Лілія, 12 років, учениця Волосянського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Закарпатської області, за творчу роботу 

«Лялька-мотанка» (98 балів). 

10. Шпир Антоніна, 16 років, вихованка гуртка «Відповідальне споживання» 

Комунального закладу позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької 
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творчості «Сузір’я» Хустської міської ради Закарпатської області, за 

творчу роботу «Вишиваний рушник Хустщини» (99 балів). 

11. Липкан Олена Олександрівна, 13 років, вихованка Комунального закладу 

позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» 

Хустської міської ради Закарпатської області, за творчу роботу 

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

12. Петраш Андріана Іванівна, 12 років, вихованка Комунального закладу 

позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» 

Хустської міської ради Закарпатської області, за творчу роботу «Серветка» 

(100 балів). 

13. Ткаченко Софія, 16 років, вихованка гуртка «Квілінг» Лебединського 

центру позашкільної освіти Лебединської міської ради Сумської області, 

за творчу роботу «Скринька» (99 балів). 

14. Шнайдер Владислава, 13 років, вихованка гуртка «Бісерне рукоділля» 

Комунального закладу «Валківський будинок дитячої та юнацької 

творчості» Валківської міської ради Харківської області, за творчу роботу 

«Гердан «Український» (98 балів). 

15. Білецька Яна, 14 років, вихованка гуртка «Бісерне рукоділля» вихованка 

Комунального закладу «Валківського будинку дитячої та юнацької 

творчості» Валківської міської ради Харківської області, за творчу роботу 

«Комир «Вишиванка» (99 балів). 

16. Матяшенко Алла, 16 років, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Комунального закладу «Валківського будинку дитячої та юнацької 

творчості Валківської міської ради Харківської області, за творчу роботу 

«Рушник» бісероплетіння (99 балів). 

17. Геворкян Ємма, 10 клас, учениця Андріївського ліцею № 1 Донецької 

селищної ради Ізюмського району Харківської області, за творчу роботу 

«Серветка «Півники» (98 балів). 

18. Нарожна Вікторія, 15 років, вихованка Комунального закладу 

«Гетьманівського ліцею» Шевченківської селищної ради Куп’янського 

району Харківської області, за творчу роботу «Пасок» бісероплетіння, (98 

балів). 

19. Лозовінський Дмитро Дмитрович, 14 років, учень Новоселицького ліцею 

№ 2 Новоселицької міської ради Чернівецької області, за творчу роботу 

«Коник-качалка» (98 балів). 

20. Глоба Анастасія, учениця Глобинського ліцею № 1 імені В.Є. Курченка 

Глобинської міської ради Кременчуцького району Полтавської області, за 

творчу роботу «Гердан святковий» (99 балів). 

21. Сніжко Сергій, учень Глобинського ліцею № 5 Глобинської міської ради 

Кременчуцького району Полтавської області, за творчу роботу «Козацька 

булава» (100 балів). 
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22. Бузган Артем, вихованець гуртка «Художній розпис», учень ЦПО 

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, за творчу 

роботу «Тигрик-Сніжок» (97 балів). 

23. Петрюк Софія, вихованка гуртка «Художній розпис», учениця ЦПО 

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, за творчу 

роботу «Тигрик-Сніжок» (97 балів). 

24. Сівцева Анна Миколаївна, 15 років, учениця Комунального закладу 

«Ананьївський спеціалізованого ліцей спортивного профіля Одеської 

обласної ради» Ананьївської міської ради Подільського району Одеської 

області, за творчу роботу «Перше Різдво» (99 балів). 

25. Супрун Анастасія Олексіївна, 12 років, учениця Піщанського закладу 

загальної середньої освіти Подільського району Одеської області, за 

творчу роботу «Нова радість стала, яка не бувала, над вертепом зірка ясна 

світлом засіяла» (99 балів). 

26. Маковенко Юлія Володимирівна, 12 років, учениця Піщанського закладу 

загальної середньої освіти Подільського району Одеської області, за 

творчу роботу «Нова радість стала, яка не бувала, над вертепом зірка ясна 

світлом засіяла» (99 балів). 

27. Попеля Ілля Назарович, 04.09.2009 року народження, вихованець 

народного художнього колективу-студії декоративно-прикладного 

мистецтва «Сходинки» позашкільного навчального закладу 

«Багатопрофільний молодіжний центр» Черкаської міської ради, за творчу 

роботу «Зимовий олень» (93 бали). 

28. Кутова Марія Олександрівна, 04.09.2005 року народження, вихованка 

народного художнього колективу-студії декоративно-прикладного 

мистецтва «Сходинки» позашкільного навчального закладу 

«Багатопрофільний молодіжний центр» Черкаської міської ради, за творчу 

роботу «Баранець» (93 бали). 

29. Пріхно Владислава Сергіївна, 25.06.2007 року народження, вихованка 

народного художнього колективу-студії декоративно-прикладного 

мистецтва «Сходинки» позашкільного навчального закладу 

«Багатопрофільний молодіжний центр» Черкаської міської ради, за творчу 

роботу «Галинка» (92 бали). 

30. Просяник Катерина, 12 років, вихованка гуртка «Килимарство» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Олександрівської міської ради 

Кіровоградської області, за творчу роботу «Тканий міні-килимок» (98 

балів). 

31. Мітасова Ангеліна Григорівна, 2008 року народження, вихованка гуртка 

«Аплікація соломкою» Комунального закладу «Новопразького будинку 

дитячої та юнацької творчості Новопразької селищної ради 

Олександрівського району Кіровоградської області», за творчу роботу 

«Картина «Півник-молодець, червоний гребінець» (97 балів). 

32. Макаренко Артем Геннадійович, 2006 року народження, учень 9 класу 

Пантаївського ліцею Пантаївської селищної ради Олександрівського 

району Кіровоградської області, за творчу роботу «Скринька» (99 балів). 
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33. Чубан Богдан, 14 років, учень Кам’янківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Підволочиської селищної ради Тернопільського району, за творчу роботу 

«Галицька іграшка «Яворівська забавка» (96 балів). 

34. Кожем’як Валерія, 12 років, вихованка гуртка «Природа і фантазія» 

Комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» Херсонської обласної ради Херсонської області, за 

творчу роботу «Я мила, спокійна, подушечка снодійна. А ще… я 

незвичайна, бо я – новорічна» (98 балів). 

35. Литвиненко Євген, 13 років, учень Мирненської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Мирненської селищної ради Скадовського району 

Херсонської області, за творчу роботу «Колоскове диво» (99 балів). 

36. Щербак Дар’я, 13 років, учениця Комунального закладу 

«Князегригорівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» 

Великолепетиської селищної ради Каховського району Херсонської 

області, за творчу роботу «Святий Миколай, до нас в гості завітай» (97 

балів). 

37. Коваленко Дар’я, 14 років, учениця Комунального закладу 

«Князегригорівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» 

Великолепетинської селищної ради Каховського району Херсонської 

області, за творчу роботу «Лялька-мотанка «Княгиня Анна Ярославна» (98 

балів). 

38. Калініна Вероніка, 13 років, вихованка гуртка «Дивоколо» Комунального 

закладу «Степанський будинок дітей та молоді» Степанської селищної 

ради Сарненського району Рівненської області, за творчу роботу «Разом 

ми віра, разом ми сила» (97 балів). 

39. Бережна Ольга, 13 років, вихованка гуртка «Український сувенір» 

Комунального закладу «Степанський будинок дітей та молоді» 

Степанської селищної ради Сарненського району Рівненської області, за 

творчу роботу «Степанська наречена» (99 балів). 

40. Полховський Іван, 14 років, вихованець гуртка «Натхнення» 

Здолбунівського центру творчості дітей та юнацтва Рівненського району 

Рівненської області, за творчу роботу «Ключниця» (99 балів). 

41. Рак Анастасія, вихованка гуртка Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти» Новобілоуської сільської ради Чернігівської області, 

за творчу роботу «Картина «Козачок» (96 балів). 

42. Шемендюк Богдан, вихованець гуртка «Трудовичок» Новобілоуського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Новобілоуської сільської 

ради, за творчу роботу «Сувенір «Булава козацька» (97 балів). 

43. Галаган Світлана, вихованка гуртка «Художня вишивка» Талалаївського 

центру дитячої та юнацької творчості талалаївської селищної ради 

Прилуцького району Чернігівської області, за творчу роботу «Сувенір 

«Героям слава» (98 балів). 

44. Гречаник Олексій, учень Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 20 

Чернігівської області, за творчу роботу «Виріб «Медальниця» (97 балів). 
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45. Пелепець Софія, 13 років, вихованка гуртка «Народні ремесла України» 

Яворівського Центру дитячої та юнацької творчості Яворівського району 

Львівської області, за творчу роботу «Лялька-десятиручка» (98 балів). 

46. Лукачек Діана, учениця Воютицького закладу загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів імені Ігоря Добровольського Бісковицької сільської ради 

Самбірського району Львівської області, за творчу роботу «Ялинкові 

прикраси» (99 балів). 

47. Гуменюк Наталія, 12 років, вихованка гуртка «Берегиня» Лопатинського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Червоноградського району 

Львівської області, за творчу роботу «Лялька-десятиручка» (97 балів). 

48. Фостяк Аліна, 15 років, вихованка гуртка «Художній витраж» Городоцької 

малої академії мистецтв імені П. Андрусіва Львівського району Львівської 

області, за творчу роботу «Ангелик» (98 балів). 

49. Гришекіна Єлизавета, 14 років, вихованка зразкового художнього 

колективу ТО «Світ іграшки» Центру технічної творчості та професійної 

орієнтації шкільної молоді Дарницького району м. Києва, за творчу роботу 

«Материнство» (99 балів). 

50. Гришекіна Єлизавета, 14 років, вихованка гуртка «Гончари» Центру 

технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді 

Дарницького району м. Києва Київської області, за творчу роботу «Плитка 

за мотивами Косівської кераміки» (99 балів).  

51. Титар Олена Андріївна, 03.06.2005 року народження, вихованка 

Ольгинського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Ольгинської селищної територіальної громади Волноваського району 

Донецької області, за творчу роботу «Україночка» (97 балів). 

52. Біневська Карина Миколаївна, 30.06.2006 року народження, вихованка 

гуртка «Чарівна скринька» Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Удачненської селищної ради Покровського району Донецької 

області, за творчу роботу «Лялька – мотанка» (97 балів). 

53. Філіппова Карина Олександрівна, 10.09.2005 року народження, вихованка 

гуртка «Чарівна скринька» Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Удачненської селищної ради Покровського району Донецької 

області, за творчу роботу «Диво-яйце» (96 балів). 

54. Акулінін Ярослав Романович, 04.01.2010 року народження, вихованка 

Старобільського ліцею №2 Старобільської міської ради Луганської 

області, за творчу роботу «Писанка» (98 балів). 

55. Вихованці гуртка «Чарівна майстерня» Сєвєродонецького міського 

Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Луганської 

області, за творчу роботу «Помічниця майстрині» (99 балів). 

56. Пушняк Назарій Віталійович, 14.02.2007 року народження, вихованець 

гуртка «Гончарики» Миронівського центру дитячої та юнацької творчості 
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Миронівської міської ради Київської області, за творчу роботу 

«Куманець» (98 балів). 

57. Козак Олександр Артурович, 12.09.2007 року народження, вихованець 

народної школи писанкарства «Дивосвіт» Васильківського міського 

центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за творчу роботу 

«Мрія» (100 балів). 

58. Станищук Софія Миколаївна, 08.01.2007 року народження, вихованка 

гуртка «Різьблення по дереву» Сквирського центру дитячої та юнацької 

творчості Київської області, за творчу роботу «Декоративна скриня» (100 

балів). 

59. Вихованці гуртка «Оберіг» Центру творчості дітей та юнацтва ім. 

Д.Туптала Макарівської селищної ради Київської області, за творчу роботу 

«Він і Вона. Єднає їх наш український оберіг» (97 балів). 

60. Горбань Софія, 22.10.2008 року народження, вихованка гуртка «Креатив» 

Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 

Білоцерківської міської ради Київської області, за творчу роботу 

«Авторська лялька «Сувенір» (100 балів). 

61. Савчук Ангеліна Віталіївна, 14.07.2006 року народження, вихованка 

гуртка «Прикрась свій дім» Комунального закладу «Центр позашкільної 

освіти» Тетіївської міської ради Київської області, за творчу роботу «25 

сестер» (100 балів). 

62. Богушевський Максім Вікторович, 23.10.2008 рокі народження, 

вихованець гуртка «Умілі ручки» Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти» Тетіївської міської ради Київської області, за творчу 

роботу «Калинове диво» (100 балів). 

63. Ковальова Богдана Володимирівна, 01.03.2006 року народження, 

вихованка гуртка «Декоративно-образотворче мистецтво» Сватівського 

міського молодіжного центру «Слобожанська духовна криниця імені 

Миколи Щепенка» Луганської області, за творчу роботу «Гердан «Мрія» 

(99 балів). 

64. Сердюк Софія, 15 років, вихованка гуртка «Образотворче мистецтво. 

Петриківськой розпис» Школи народних ремесел Національного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді м. Києва Київської 

області, за творчу роботу «В очікуванні дива» (99 балів). 

65. Проценко Єгор, 13 років, вихованець гуртка «Витинанка» Школи 

народних ремесел Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді м. Києва Київської області, за творчу роботу «Мудрість» 

(99 балів). 

66. Загорний Антон Андрійович, 14 років, вихованець гуртка «Різьблення по 

дереву» Школи народних ремесел Національного 
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еколого-натуралістичного центру учнівської молоді м. Києва Київської 

області, за творчу роботу «Настільна лампа з письмовим приладдям» (100 

балів).  

67. Аношина Анна Вікторівна, 14 років, учениця 9-В класу Спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням 

англійської мови Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького 

району Полтавської області, за творчу роботу «Вишиванка для ляльки» (99 

балів). 

68. Юшкевич Ксенія Ігорівна, 02.05.2007 року народження, вихованка 

зразкового художнього колективу «Кераміка» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків Тернівського 

району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за творчу 

роботу «Композиція «Буває, що й корова літає!» (98 балів). 

69. Дід Анастасія Вадимівна, 22.05.2007 року народження, вихованка гуртка 

«Українська народна вишивка» Балівського ліцею Слобожанської 

селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області, за 

творчу роботу «Подарунковий рушник «Гостинність» (100 балів). 

70. Клюшева Анастасія Сергіївна, 17.02.2006 року народження, вихованка 

гуртка «Фантазії з бісеру» Комунального позашкільного навчального 

закладу Центру дитячої та юнацької творчості «Мрія» м. Кривого Рогу 

Дніпропетровської області, за творчу роботу «Пояс дівочий «Етно-стиль» 

(99 балів). 

71. Гресько Анастасія Миколаївна, 13 років, учениця 7-Б класу Криворізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №19 Дніпропетровської області, за 

творчу роботу «Рушник «Зустрічаємо весну» (97 балів). 

72. Сайгак Анастасія Юріївна, 14 року, учениця 9-А класу Криворізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №122 Дніпропетровської області, за 

творчу роботу «Обрядовий рушник» (100 балів). 

73. Гордієнко Данило Сергійович, 14 років, учень 9-А класу, вихованець 

гуртка «Сувенір» Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№119 Дніпропетровської області, за творчу роботу «Утиральник» (99 

балів). 

74. Калініченко Тетяна Юріївна, 16 років, учениця 10-А класу, вихованка 

гуртка «Сувенір» Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№119 Дніпропетровської області, за творчу роботу «Подарунковий 

рушник» (98 балів). 

75. Сваричевська Вікторія Андріївна, 30.09.2006 року народження, вихованка 

ЗКХ студії «Рукоділля» Комунального позашкільного навчального 

закладу «Міський палац дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» 
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Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за творчу роботу 

«Жіночі прикраси» (100 балів). 

76. Лопатюк Аврора Василівна, 30.05.2008 року народження, вихованка 

Зразкового творчого об’єднання «Флористична майстерня «Адоніс» 

Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія» Броварської 

міської ради Броварського району Київської області, за творчу роботу 

«Лунає дзвінко пісня українська…» (98 балів). 

77. Заболотна Дар’я, 13 років, вихованка гуртка «Флористика та живопис» 

Стрілківського закладу загальноосвітньої середньої освіти Генічеської 

міської ради Генічеського району Херсонської області, за творчу роботу 

«Великодній кошик» (94 бали).  

 

 

  

  



31 
 

 

Додаток 5 до наказу НЕНЦ 

№ 32 від 12.04.2022 р. 

Список переможців Всеукраїнської виставки-конкурсу 

«Український сувенір» для нагородження грамотою НЕНЦ 

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

 

1. Терещук Анна Олександрівна, 09.08.2009 року народження, вихованка 

гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» Будинку дитячої та юнацької 

творчості Христинівської міської ради міста Христинівка Уманського 

району Черкаської області, за творчу роботу «Подарункова дощечка» (89 

балів). 

2. Михальченко Владислав, учень 9 класу, Красносільський опорного 

закладу загальної середньої освіти Бершадської міської ОТГ Вінницької 

області, за творчу роботу «Рухома іграшка «На ярмарок» (89 балів). 

3. Красиворон Аліна Олександрівна, 07.06.2009 року народження, вихованка 

гуртка «Фарби природи» міської станції юних натуралівстів міста 

Миколаєва Миколаївської області, за творчу роботу «Півень» (88 балів). 

4. Мартинчук Дарина, 15 років, вихованка гуртка «Декоративно-ужиткове 

мистецтво» Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді, за творчу роботу «Ляльковий хоровод» (88 

балів). 

5. Дідик Анна Володимирівна, 12 років, вихованка гуртка «Юні майстри 

народних ремесел» Шепетівського міського центру еколого-натура- 

лістичної творчості учнівської молоді Хмельницької області, за творчу 

роботу «Лялька-Весняночка» (89 балів). 

6. Шкіль Анастасія Любомирівна, 03.03.2006, учениця державного 

навчального закладу «Подільський центр професійно-технічної освіти» 

міста Кам’янець-Подільський Хмельницької області, за творчу роботу 

«Символ року» «Скарбничка родинної творчості» (89 балів). 

7. Величко Владислава, 12 років, учениця Кам’янець-Подільської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Хмельницької області, за 

творчу роботу «Великодній сувенір» «Скарбничка родинної творчості» (87 

балів). 

8. Шкіль Софія Любомирівна, 10.04.2009, вихованка 

Кам’янець-Подільського навчально-виховного комплексу № 9 ім. А.М. 

Трояна Хмельницької області, Кам’янець-Подільський, за творчу роботу 

«Зимонька», «Мотанка» (88 балів). 

9. Агафонова Варвара, 2005 року народження, учениця Васильківської 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Очаківської міської ради 
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Миколаївської області, за творчу роботу «Чаювання по-кінбурнські з 

таврійським присмаком» (89 балів). 

10. Цогла Вікторія, 13 років, вихованка гуртка «Писанкарство» 

Великоберезнянської селищної ради Ужгородського району Закарпатської 

області, за творчу роботу «Писаночки-шкрябаночки» (86 балів). 

11. Воронін Вадим, 13 років, вихованець гуртка «Художня обробка деревини» 

Центру дитячої та юнацької творчості Новослобідської сільської ради 

Конотопського району Сумської області, за творчу роботу «Великоднє 

яйце» (86 балів). 

12. Свиридкін Олександр, 13 років, вихованець гуртка «Художня обробка 

деревини» Центру дитячої та юнацької творчості Новослобідської 

сільської ради Конотопського району Сумської області, за творчу роботу 

«Великоднє яйце» (86 балів). 

13. Черняк Єлизавета, 13 років, вихованка гуртка «Домовичок» Комунального 

закладу Сумської обласної ради Конотопської загальноосвітньої 

санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів, за творчу роботу «Ялинкові 

прикраси «Різдвяні мотиви» (86 балів). 

14. Моргун Любомир, 14 років, вихованець гуртка «Образотворче мистецтво» 

Красноградського центру дитячої та юнацької творчості Красноградської 

міської ради Харківської області, за творчу роботу «Старець» (87 балів). 

15. Барбат Марія, 15 років, вихованка Комунального закладу «Глушківський 

ліцей» Курилівської сільської ради Куп’янського району Харківської 

області, за творчу роботу «Веселий друг» (86 балів). 

16. Шкурко Олександр, 12 років, вихованець гуртка «В’язання» 

Шевченківського будинку дитячої та юнацької творчості Шевченківської 

селищної ради Куп’янського району Харківської області, за творчу роботу 

«Козаки» (89 балів). 

17. Шуляк Ірина, 16 років, вихованка гуртка «Юні флористи» Комунального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості № 4 Харківської міської 

ради Харківської області (88 балів). 

18. Стьобайло Софія, вихованка екологічного гуртка «Екологічна варта» 

Горбівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів – дошкільній навчальний заклад» Градизької селищної ради 

Глобинського району Полтавської області (86 балів). 

19. Решетніченко Анастасія, 14 років, вихованка гуртка «Сучасний 

HANDMADE», Комунального закладу «Татарбунарський будинок дитячої 

та юнацької творчості» Татарбунарської міської ради Одеської області, за 

творчу роботу «Різдвяна кізочка» (86 балів). 
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20. Денисенко Марія Іллівна, 13 років, вихованка гуртка «Чарівний клубочок» 

Тарутинської селищної ради Болградського району Одеської області, за 

творчу роботу «Новорічні іграшки Тиграша з Тигриком» (86 балів). 

21. Оцвей Єлізавета Владленівна, 13.06.2006 року народження, вихованка 

гуртка «Креативики» позашкільного навчального закладу 

«Багатопрофільний молодіжний центр» Черкаської міської ради 

Черкаської області, за творчу роботу «Набір біжутерії» (87 балів). 

22. Потерайко Богдан Сергійович, 2009 року народження, учень 7 класу, 

Комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання № 35 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, за творчі роботи 

«Свистульки: «Вареник», «Українська хата», «Півник», (88 балів). 

23. Стріленко Олександра Олександрівна, 2007 року народження, вихованка 

гуртка образотворчого мистецтва «Арт-компот» Комунального закладу 

позашкільної освіти «Дивосвіт» Первозванівської сільської ради 

Кіровоградської області, за творчу роботу «Скарбнички «Кіт і лисиця» (87 

балів). 

24. Корчінська Анна Станіславівна, 2007 року народження, вихованка гуртка 

образотворчого мистецтва «Арт-компот» Комунального закладу 

позашкільної освіти «Дивосвіт» Первозванівської сільської ради 

Кіровоградської області, за творчу роботу «Скарбнички «Кіт і лисиця» (87 

балів). 

25. Бабейка Олександра Олександрівна, 2008 року народження, вихованка 

гуртка «Чарівний пензлик» Комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Бобринецької міської ради Кіровоградської області, 

за творчу роботу «Півник» (88 балів). 

26. Тюхтій Ірина, 13 років, вихованка гуртка «Фарбований лис» 

Комунального закладу «Жорнівська гімназія» Варковицької сільської ради 

Дубенського району Рівненської області, за творчу роботу 

«Лялька-мотанка «Наречена» (89 балів). 

27. Кардаш Олександр, 12 років, учень Чудельської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Вирівської сільської ради Сарненського району Рівненської 

області, за творчу роботу «Лялька-мотанка «Берегиня» (88 балів). 

28. Лапюк Орися, 13 років, вихованка студії «Оберіг» Комунального закладу 

«Гощанький центр позашкільної освіти» Гощанської селищної ради 

Рівненського району Рівненської області, за творчу роботу «Десятиручка» 

(87 балів). 

29. Конончук Іванна, 14 років, учениця Миротинської гімназії Здовбицької 

сільської ради Рівненського району Рівненської області, за творчу роботу 

«Ялинкові прикраси» (89 балів). 

30. Бобровська Софія, вихованка гуртка «У світі кімнатних рослин» 

Комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної 

ради, за творчу роботу «Різдвяний янгол» (88 балів). 

31. Анна Гулак, вихованка гуртка «Фантазія» Киїнського опорного закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Костянтина Светенка 



34 
 

Киїнської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області, за 

творчу роботу «Лялька-мотанка «Травниця» (87 балів). 

32. Волинець Дар’я, 13 років, вихованка зразкового художнього колективу 

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

шкільної молоді Дарницького району м. Києва, за творчу роботу «Лялька 

«Котигорошко» (89 балів). 

33. Комісар Антоніна, 12 років, вихованка гуртка, «Креативне рукоділля», 

Центру технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді 

Дарницького району м. Києва, за творчу роботу «Гаманець для паперових 

грошей» (87 балів).  

34. Цивкалюк Катерина, 13 років, вихованка зразкового художнього 

колективу гуртка «М’яка іграшка» Центру технічної творчості та 

професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району м. Києва, за 

творчу роботу «Лялька «Марічка», (87 балів). 

35. Войткова Оксана Миколаївна, 14 років, вихованка закладу загальної 

середньої освіти І-ІІ ступенів ВЦА міста Торецьк Бахмутського району 

Донецької області, за творчу роботу «Ваза з квітами» (86 балів). 

36. Орехова Поліна Станіславівна, 13.12.2009 року народження, вихованка 

гуртка «Конструювання і технологія ляльки та іграшки» Центру 

позашкільної роботи міста  Краматорська Донецької області, за творчу 

роботу «Лялька-мотанка» (88 балів). 

37. Заволока Вікторія Євгеніївна, 04.05.2007 року народження, вихованка 

гуртка трудового навчання «Чарівна майстерня» Загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області, за творчу 

роботу «Український козачок» (88 балів). 

38. Євсюкова Кароліна Віталіївна, 27.05.2009 року народження, вихованка 

Старобільського ліцею №2 Старобільської міської ради Луганської 

області, за творчу роботу «Україночка» (86 балів). 

39. Франц Дар’я Антонівна, 21.07.2008 року народження, вихованка 

Кремінського ліцею №3 Кремінської міської ради Луганської області, за 

творчу роботу «Український колодязь» (86 балів). 

40. Туркевич Максим Андрійович, 25.07.2008 року народження, вихованець 

гуртка «Юні флористи» Сєвєродонецького міського Центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Луганської області, 

за творчу роботу «Парасолька спогадів» (89 балів). 

41. Голобородько Олександра, 15.10. 2006 року народження, вихованка гуртка 

«Фітодизайн» Сєвєродонецького міського Центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Луганської області, 

за творчу роботу «Тепло» (89 балів). 

42. Дідківська Марта Дмитрівна, 05.04.2009 року народження, вихованка 

гуртка «Золоте руно» Васильківської міської станції юних техніків 
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Київської області, за творчу роботу «Сумка-шопер «Смачно і корисно» (89 

балів). 

43. Бобровіцька Мішель Олександрівна, 15.11.2006 року народження, 

вихованка гуртка «Бісероплетіння» Миронівського центру дитячої та 

юнацької творчості Миронівської міської ради Київської області, за творчу 

роботу «Україночка» (88 балів). 

44. Литвинець Дарина Володимирівна, 12.09.2008 року народження, 

вихованка дизайн-студії «Стильна штучка» Ставищенського 

комунального закладу позашкільної освіти «КРОКУС» Ставищенської 

селищної ради Білоцерківського району Київської області, за творчу 

роботу «Панна» (88 балів). 

45. Козельська Софія Андріївна, 30.09.2005 року народження, вихованка 

гуртка «Валяння вовни» Сквирського центру дитячої та юнацької 

творчості Київської області, за творчу роботу «Панно «Сонях» (89 балів). 

46. Базась Анастасія Олександрівна, 12.03.2007 року народження, вихованка 

гуртка «Народна творчість» Центру дитячої та юнацької творчості 

Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області, 

за творчу роботу «Дівчина» (89 балів). 

47. Смалько Кіра Віталіївна, 01.12.2008 року народження, вихованка 

Комунального закладу «Сватівський ліцей №7» Сватівської міської ради 

Луганської області, за творчу роботу «Дерево роду» (87 балів). 

48. Волинець Дар’я, 13 років, вихованка зразкового художнього колективу 

«М'яка іграшка» Центру технічної творчості та професійної орієнтації 

шкільної молоді Дарницького району м. Києва, за творчу роботу «Лялька 

«Котигорошко» (89 балів). 

49. Дорофеєва Анна Максимівна, 26.07.2005 року народження, вихованка 

STEM – гуртка «Країна творчості» Зеленодольського професійного ліцею 

Криворізького району Дніпропетровської області, за творчу роботу 

«Сільські розваги» (89 балів). 

50. Антоненко Дарина Андріївна, 19.09.2010 року народження, вихованка 

Народного художнього колективу студії образотворчих мистецтв 

«Журавочка» Комунального позашкільного навчального закладу 

«Міський палац дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» Криворізької 

міської ради Дніпропетровської області, за творчу роботу «Чудо-кит» (88 

балів).  

51. Чиннова Марина Олександрівна, 18.04.2008 року народження, вихованка 

народного художнього колективу студії образотворчих мистецтв 

«Журавочка» Комунального позашкільного навчального закладу 

«Міський палац дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» Криворізької 
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міської ради Дніпропетровської області, за творчу роботу «Рік минулий та 

новий» (88 балів). 

52. Шепель Каріна Тарасівна, 12 років, вихованка гуртка «Стрічечка» студії 

«Барвінок» Комунального закладу позашкільної освіти «Центр творчості 

дітей та юнацтва «Сузір’я» Вербківської сільської ради Павлоградського 

району Дніпропетровської області, за творчу роботу «Весільний рушник» 

(89 балів). 

53. Шепель Альбіна Тарасівна, 12 років, вихованка гуртка «Іграшки-сувеніри» 

студії «Перлина» Народного художнього колективу студії образотворчих 

мистецтв «Журавочка» Комунального позашкільного навчального закладу 

«Міський палац дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» Криворізької 

міської ради Дніпропетровської області, за творчу роботу «Господиня» (87 

балів). 

54. Копайгора Інна Андріївна, 22.06.2007 року народження, вихованка 

Іларіонівської філії І-ІІ ступенів Комунального опорного навчального 

закладу «Іларіонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Іларіонівської селищної ради Синельниківського району 

Дніпропетровської області, за творчу роботу «Кошик плету – щастя 

знайду» (86 балів). 

55. Барко Дарія Вячеславівна, 13 років, вихованка гуртка «Писанкарство» 

Комунального закладу освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр 

дітей та учнівської молоді» м. Дніпро Дніпропетровської області, за 

творчу роботу «Хрести» (86 балів). 

56. Романенко Олександра Сергіївна, 14.07.2007 року народження, вихованка 

гуртка «Фантазії з бісеру» Комунального позашкільного навчального 

закладу Центру дитячої та юнацької творчості «Мрія» м. Кривого Рогу 

Дніпропетровської області, за творчу роботу «Дівоча шийна прикраса 

«Руданочка» (89 балів). 

57. Граченко Віолетта Сергіївна, 16.11.2007 року народження, вихованка 

гуртка «Фантазії з бісеру» Комунального позашкільного навчального 

закладу Центру дитячої та юнацької творчості «Мрія» м. Кривого Рогу 

Дніпропетровської області, за творчу роботу «Джгут» (88 балів). 

58. Барташ Валерія Олександрівна, 17.01.2008 року народження, вихованка 

гуртка «Моделювання одягу» Комунального позашкільного навчального 

закладу Центру дитячої та юнацької творчості «Мрія» м. Кривого Рогу 

Дніпропетровської області, за творчу роботу «Лялька-мотанка» (89 балів). 

59. Малахова Єлизавета Кирилівна, 03.07.2003 року народження, вихованка 

гуртка «Візерунки» Комунального позашкільного навчального закладу 

«Міський палац дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» Криворізької 
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міської ради Дніпропетровської області, за творчу роботу «Прикраса 

«Весняночка» (89 балів). 

60. Наум Юліана Андріївна, 03.02.2009 року народження, вихованка гуртка 

«Квітникарі-аранжувальники» Міської дитячої екологічної станції м. 

Івано-Франківська Івано-Франківської області, за творчу роботу 

«Гуцульський Гостинець» (86 балів). 

61. Креховецька Софія Юріївна, 03.04.2007 року народження, вихованка 

гуртка «Екологічно-безпечні технології та ресурсозбереження» 

Долинської станції юних техніків Долинської міської ради 

Івано-Франківської області, за творчу роботу «Лялька-мотанка «Воля» (89 

балів). 

62. Мізунський Максим Русланович, 23.05.2008 року народження, вихованець 

гуртка «Технологія токарної обробки деревини» Долинської станції юних 

техніків Долинської міської ради Івано-Франківської області, за творчу 

роботу «Щедра осінь» (89 балів). 

63. Пастух Руслан Миколайович, 01.09.2008 року народження, вихованець 

гуртка «Технологія токарної обробки деревини» Долинської станції юних 

техніків Долинської міської ради Івано-Франківської області, за творчу 

роботу «Щедра осінь» (89 балів). 

64. Пуканюк Анна Михайлівна, 15 років, вихованка гуртка 

«Декоративно-ужиткове мистецтво» Центру позашкільної освіти 

Надвірнянської міської ради Івано-Франківської області, за творчу роботу 

«Лялька-мотанка» (89 балів). 

65. Катрій Владислав Вікторович, 08.10.2008 року народження, вихованець 

гуртка «Конструювання транспортної техніки» Долинської Станції юних 

техніків м. Долина Івано-Франківської області, за творчу роботу 

«Українська пара» (89 балів). 

66. Гаврилків Вікторія Петрівна, 01.04.2010 року народження, вихованка 

гуртка «Юні аграрії» Івано-Франківського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської 

області, за творчу роботу «Український сувенір» (88 балів). 

67. Сафанюк Анастасія Сергіївна, 25.06.2009 року народження, вихованка 

Зразкового творчого об’єднання «Флористична майстерня «Адоніс» 

Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія» Броварської 

міської ради Броварського району Київської області, за творчу роботу 

«Дім святково прикрашаю, у родину щастя закликаю» (87 балів). 

 

 

 

 



38 
 

Додаток 6 до наказу НЕНЦ 

№ 32 від 12.04.2022 р. 

Список переможців Всеукраїнської виставки-конкурсу 

«Український сувенір» для нагородження грамотою НЕНЦ 

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

 

1. Білик Ярослав, 16 років, вихованець Комунального закладу позашкільної 

освіти «Мурованокуриловецький будинок дитячої та юнацької творчості» 

Вінницької області, за творчу роботу «Півень у квітах» (78 балів). 

2. Кравченко Зоряна, 12 років, вихованка гуртка «Плетіння з верби» 

Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Хмельницької області, за творчу роботу «Плетений 

органайзер» (76 балів). 

3. П’єскова Марія, 12 років, вихованка Миколаївського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді на базі Лучівської 

філії Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Миколаївської області, за творчу 

роботу «Родина їжачків» (76 балів). 

4. Букевич Артем, 14 років, вихованець гуртка «Гончарство» Центру 

позашкільної освіти Галицинівської сільської ради Вітовського району 

Миколаївської області, за творчу роботу «Іграшка «Кобзар» (79 балів). 

5. Фішков Єгор Сергійович, 12 років, вихованець гуртка «Столяр» Центру 

позашкільної освіти Галицинівської сільської ради Вітовського району 

Миколаївської області, за творчу роботу «Іграшка-каталка «Півник» (75 

балів). 

6. Борисенко Оксана Олександрівна, 12 років, вихованка гуртка «Витинанка» 

Центру позашкільної освіти Галицинівської сільської ради Вітовського 

району Миколаївської області, за творчу роботу «Іграшка-каталка 

«Півник» (79 балів). 

7. Ходус Єгор, вихованець Великобілозерської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів» Роздольської сільської ради Запорізької області, за творчу 

роботу «Улюблена іграшка» (74 бали). 

8. Лисенко Ганна, вихованка Комунального закладу «Навчально-виховного 

комплексу «Єлисеївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Коларівської сільської ради 

Приморського району Запорізької області, за творчу роботу «Домовик 

Кузя» (75 балів). 

9. Димитрова Наталя, 13.10.2006 року народження, вихованка Комунального 

закладу «Центру позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради, 

Запорізької області, за творчу роботу «Коза-дереза» (73 бали). 

10. Сторожук Поліна, 16 років, вихованка Семенівського ліцею Павлівської 

сільської ради Запорізького району Запорізької області, за творчу роботу 

«Коза-дереза» (74 бали). 
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11. Шимон Іван Іванович, 14 років, вихованець Центру дитячої та юнацької 

творчості «Сузір’я» Хустської міської ради Закарпатської області, за 

творчу роботу «З Новим роком та Різдвом Христовим» (77 балів). 

12. Гомон Міла, 14 років, вихованка зразкового художнього колективу 

«Слобожаночка» Ізюмського центру дитячої та юнацької творчості 

Ізюмської міської ради Харківської області, за творчу роботу «Кисет», 

вишивка хрестиком (79 балів). 

13. Жеребна Анастасія, 12 років, вихованка гуртка «Народні ремесла» 

Комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Новоселицької 

територіальної громади Чернівецької області, за творчу роботу «Мотиви 

Карпат» (74 бали). 

14. Аврам Ярослав Валерійович, 04.12.2008 року народження, учень 

Назарівської загальноосвітньої філії Карлівського закладу загальної 

середньої освтіи І-ІІІ ступенів Соколівської сільської ради 

Кропивницького району Кіровоградської області, за творчу роботу 

«Чумацький віз» (76 балів). 

15. Артеменко Ярослава, 13 років, вихованка гуртка «Дослідники 

запоповідних стежок Херсонщини» Комунального закладу «Центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської 

обласної ради, за творчу роботу «Сувенір – батьківська хата» (79 балів). 

16. Єфімчук Катерина, 14 років, учениця спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 8 з поглибленим вивченням англійської мови 

Новокаховської міської ради Каховського району Херсонської області, за 

творчу роботу «Янгол добра» (76 балів). 

17. Вовк Анастасія, 14 років, вихованка гуртка «Майстрині» Киселівського 

ліцею Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської 

області, за творчу роботу «Господиня» (77 балів). 

18. Бережна Ольга, 13 років, вихованка гуртка «Веселі ідеї» Комунального 

закладу «Степанський будинок дітей та молоді» Степанської селищної 

ради Сарненської району Рівненської області, за творчу роботу 

«Мотанка-багаторучка» (78 балів). 

19. Сиротюк Максим, 13 років, учень Володимирецького ліцею «Колегіум» 

Володимирецької селищної ради Вараського району Рівненської області, 

за творчу роботу «Ключниця» (78 балів). 

20. Антонюк Олександра, 14 років, учениця Мирогощанського ліцею 

Мирогощанської сільської ради Дубенського району Рівненської області, 

за творчу роботу «Півник і Голосисте Горлечко» (79 балів). 

21. Ярмощук Анастасія, 14 років, гурток «Юні дослідники біорізноманіття» 

Комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної 

ради на базі Новоукраїнського ліцею Ярославицької сільської ради 
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Дубенського району Рівненської області, за творчу роботу «Грайливі 

курочки» (76 балів). 

22. Боднар Юлія, учениця Гранки-Кутівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Новороздільської міської ради Стрийського району Львівської області, за 

творчу роботу «Скарбничка родинної творчості» (76 балів). 

23. Єрмолаєва Анастасія Андріївна, 24.12.2005 року народження, вихованка 

гуртка декоративно-ужиткового мистецтва «Джерельце» Комунального 

закладу «Волноваський будинок дитячої та юнацької творчості» 

Волноваської міської територіальної громади Донецької області, за творчу 

роботу «Янгол-охоронець» (76 балів). 

24. Ткаченко Надія, 12 років, вихованка народного художнього колективу 

«Світлиця» Будинку дитячої творчості Шевченківського району міста 

Києва, за творчу роботу «Еко-сумка, торбинка в стилі «Трипілля» (76 

балів). 

25. Капустин Станіслав, 05.12.09 року народження, вихованець Рибинського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Волноваської міської 

територіальної громади Донецької області, за творчу роботу «Пасхальний 

кошик» (75 балів). 

26. Солодухова Софія, 15 років, вихованка гуртка «Чарівна майстерня» 

Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості м. 

Слов’янська» Краматорського району Донецької області, за творчу роботу 

«Україночка» (76 балів). 

27. Кіча Кароліна Олегівна, 14 років, учениця 9 класу Лиманського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» №1 Лиманської міської ради Донецької 

області, за творчу роботу «Надійний захисник» (75 балів). 

28. Радченко Анастасія Вікторівна, 03.10.2007 року народження, вихованка 

гуртка «Флористика плюс» Закладу позашкільної освіти «Донський 

еколого-натуралістичний центр» Волноваського району Донецької 

області, за творчу роботу «Ляльку-мотанку мотаю» (76 балів).  

29. Лихацька Марина Євгенівна, 03.11.2009 року народження, вихованка 

гуртка «Бісероплетіння» Комунального закладу «Новопсковський 

будинок дитячої та юнацької творчості Новопсковської селищної ради 

Луганської області, за творчу роботу «Вийся-вийся, голочко, вишиваю 

долечку. Візерунок рясно – буде доля красна» (78 балів). 

30. Ревякіна Тетяна Юріївна, 14.03.2007 року народження, вихованка 

Попаснянського ліцею №21 Попаснянської міської територіальної 

громади Сєвєродонецького району Луганської області, за творчу роботу 

«Лялька-мотанка» (76 балів). 

31. Зельська Юліанна Вадимівна, 27.04.2005 року народження, вихованка 

гуртка «Юні квітникарі» Сєвєродонецького міського Центру 
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еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Луганської області, 

за творчу роботу «Різдвяні ангели» (78 балів). 

32. Свиридова Катерина Романівна, 03.11.2009 року народження, вихованка 

гуртка «Виготовлення сувенірів» Сєвєродонецького міського Центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Луганської області, 

за творчу роботу «Лялька-оберіг «Дівчинка на Щастя» (76 балів). 

33. Проніна Катерина Олександрівна, 18.06.2009 року народження, вихованка 

гуртка «Паперопластика» Комунального закладу Фастівської міської ради 

«Фастівський центр позашкільної роботи» Київської області, за творчу 

роботу «Механічна іграшка «Веселі півники» (79 балів). 

34. Лупеха Максим Максимович, 12.02.2007 року народження, вихованець 

гуртка «Різьблення по дереву» Васильківської міської станції юних 

техніків Київської області, за творчу роботу «Дитинство мого прадідуся» 

(79 балів). 

35. Мельниченко Олександра Анатоліївна, 27.04.2009 року народження, 

вихованка гуртка «Вишивка стрічками» Центру дитячої та юнацької 

творчості Іванківської селищної ради Київської області, за творчу роботу 

«Кольє «Квіти сонця» (79 балів). 

36. Кругляк Валерія Михайлівна, 22.03. 2009 року народження, вихованка 

гуртка «Екодизайн» Васильківської міської станції юних натуралістів 

Васильківської міської ради Київської області, за творчу роботу «Сережки 

«Солохи» (79 балів). 

37. Шапран Ангеліна Петрівна, 15.07.2009 року народження, вихованка 

гуртка «Бісерне сяйво» Богуславського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Богуславської міської ради Київської області, за 

творчу роботу «Чарівниця осінь» (79 балів). 

38. Ястремська Софія Володимирівна, 17.09.2007 року народження, вихованка 

гуртка «Бісероплетіння» Комунального закладу Кагарлицької міської ради 

«Кагарлицький центр дитячої та юнацької творчості» Обухівського району 

Київської області, за творчу роботу «Гердан «Осінні барви Карпат» (79 

балів). 

39. Нешпор Ольга Олегівна, 06.06.2007 року народження, вихованка гуртка 

«Рукотвори» Сквирського центру дитячої та юнацької творчості Київської 

області, за творчу роботу «Декоративна подушка «Вдень та вночі» (78 

балів). 

40. Кравець Аліна Олександрівна, 08.02.2007 року народження, вихованка 

Студії художнього валяння Вишгородського міського центру 

художньо-естетичної творчості учнівської молоді «Джерело» Київської 

області, за творчу роботу «Білий лелека» (79 балів). 
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41. Папуша Інна Вікторівна, 06.03.2009 року народження, вихованка гуртка 

«Текстильна лялька» Богуславського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Богуславської міської ради Київської області, за 

творчу роботу «Українкою я народилася» (79 балів). 

42. Школьна Марія Миколаївна, 20.11.2008 року народження, вихованка 

гуртка «Чарівниця» Центру позашкільної освіти «Веселка Таращанської 

міської ради Київської області, за творчу роботу «Киця – пакетниця» (79 

балів). 

43. Прима Анастасія, 14 років, вихованка Народного художнього колективу 

ТО «Світ іграшки» Центру технічної творчості та професійної орієнтації 

шкільної молоді Дарницького району м. Києва Київської області, за творчу 

роботу «Материнаство» (79 балів). 

44. Волинець Дар’я, 13 років, вихованка зразкового художнього колективу 

«Берегиня» Центру технічної творчості та професійної орієнтації шкільної 

молоді Дарницького району м.Києва Київської області, за творчу роботу 

«Лялька «Укрїночка» (78 балів). 

45. Маліца Анатолій Володимирович, 01.12.2007 року народження, 

вихованець Народного художнього колективу студії образотворчих 

мистецтв «Журавочка» Комунального позашкільного навчального закладу 

«Міський палац дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» Криворізької 

міської ради Дніпропетровської області, за творчу роботу «Незабутня 

розвага» (78 балів). 

46. Однорог Катерина Юріївна, 12 років, вихованка Роздорського ліцею 

Роздорської селищної ради Синельниківського району Дніпропетровської 

області, за творчу роботу «Український сувенір» (79 балів). 

47. Малєєва Єлизавета Сергіївна, 08.05.2008 року народження, вихованка ЗКХ 

студії «Рукоділля» Комунального позашкільного навчального закладу 

«Міський палац дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» Криворізької 

міської ради Дніпропетровської області, за творчу роботу «Петриківська 

пташка» (79 балів). 

48. Гавриляк Ольга Андріївна, 19.07.2009 року народження, вихованка гуртка 

«Народні ремесла України» Центру позашкільної освіти Богородчанської 

селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області, за 

творчу роботу «Коза-дереза» (74 бали). 

49. Мрічко Лілія, 14 років, вихованка гуртка «Флористика» Солотвинського 

Центру позашкільної освіти Солотвинської селищної ради 

Івано-Франківського району Івано-Франківської області, за творчу роботу 

«Берегиня» (78 балів). 

50. Кухта Ірина Богданівна, 02.06.2007 року народження, вихованка гуртка 

«Господарочка» Долинського будинку дитячої та юнацької творчості 
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Долинської міської ради Івано-Франківської області, за творчу роботу 

«Різдвяний Ангел» (76 балів). 

51. Стасько Христина Олегівна, 06.06.2009 року народження, вихованка 

Зразкового творчого об’єднання «Флористична майстерня «Адоніс» 

Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія» Броварської 

міської ради Броварського району Київської області, за творчу роботу 

«Літні спогади» (77 балів). 

52. Одинець Анна Петрівна, 07.10.2009 року народження, вихованка гуртка 

«Дизайн композицій» Переяславського будинку художньої творчості 

дітей, юнацтва та молоді Київської області, за творчу роботу 

«Обжинковий дідух» (77 балів). 
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Додаток 7 до наказу НЕНЦ 

№ 32 від 12.04.2022 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. Закерничний Михайло, вихованець Ладижинського міжшкільного 

навчально-виробничого центру по розвитку художніх промислів та 

народних ремесел «Спадщина» Вінницької області, за творчу роботу 

«Скринька для прикрас» (100 балів). 

2. Ясенко Сергій, 17 років, учень Червоно-Долинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Миколаївської області, за творчу роботу «Лавка» (99 

балів). 

3. Козуб Альбіна Іванівна, 26.03.1983 року народження, учениця 

Топорівського ліцею Топорівської сільської ради Новоселицького району 

Чернівецької області, за творчу роботу «Там, де вирує любов» (98 балів). 

4. Безкоровайна Олександра Олегівна, 39 років, керівник гуртка «Еко art» 

Станції юних натуралістів Каховської міської ради Каховського району 

Херсонської області, за творчу роботу «Панянка» (100 балів). 

5. Горшевікова Уляна Ростиславівна, 31.08.2004 року народження, 

вихованка гуртка «Майстерня бісеронанизування» Фастівської школи 

народної майстерності Київської області, за творчу роботу «Чорнобривці 

із рідного краю» (100 балів). 

6. Мялук Дарина Володимирівна, 13.05.2004 року народження, вихованка 

народної студії декоративного розпису «Цвіт папороті» Сквирського 

центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за творчу роботу 

«Куманець» (99 балів). 

7. Спасьонова Ярослава Сергіївна, 01.02.1981 року народження, керівник 

гуртка «Гончарик» Богуславського районного центру дитячої та юнацької 

творчості Богуславської міської ради Київської області, за творчу роботу 

«Фляга козацька «Промінь надії» (99 балів). 

8. Данілова Ольга Миколаївна, 12.02.1953 року народження, викладач 

відділу образотворчого мистецтва Комунального позашкільного 

навчального закладу «Іванковичівська школа мистецтв Обухівського 

району Феодосіївської ради Київської області на базі Хотівського 

академічного ліцею ім. Левка Лук’яненка, за творчу роботу «Дівчина 

Катруся» (99 балів).  

9. Фрейберчук Ірина Миколаївна, керівник зразкового художнього 

колективу «М’яка іграшка» Центру технічної творчості та професійної 

орієнтації шкільної молоді Дарницького району м.Києва Київської області, 

за творчі роботи «Лялька «Катерина» та «Лялька «Оксана» (100 балів). 
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10. Тищенко Тетяна Володимирівна, керівник народного художнього 

колективу ТО «М’яка іграшка» Центру технічної творчості та професійної 

орієнтації шкільної молоді Дарницького району м.Києва Київської області, 

за творчі роботи «Шита лялька» та «Мотанка «Порадниця» (99 балів). 

11. Дєгтярьова Галина Андріївна, керівник зразкового художнього колективу 

ТО «Берегиня» Центру технічної творчості та професійної орієнтації 

шкільної молоді Дарницького району м.Києва Київської області, за творчу 

роботу «Гердан «Соняшники» (99 балів). 

12. Литвинчук Ольга Михайлівна, 22.12.1977 року народження, керівник 

зразкового художнього колективу «Кераміка» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків Тернівського 

району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за творчу 

роботу «Композиція «Керамічна писанка» (100 балів).  

13. Гого Сара Артурівна, 18.01.2005 року народження, здобувачка освіти 

КО-12 («Кухар. Офіціант») ІІ курсу Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Царичанський аграрний ліцей» смт Царичанка 

Дніпровського району Дніпропетровської області, за творчу роботу 

«Дощечка розписна в петриківському стилі» (96 балів). 

14. Кульнєва Софія Русланівна, 17.10.2003 року народження, студентка 

БДЗ-11-21 «Графічний дизайн» Національної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв м. Києва, за творчу роботу «Натюрморт» (100 балів). 

15. Понімаскіна Дарина Костянтинівна, студентка групи Х-21-1 

Професійно-технічного училища №79 смт Петриківка Дніпропетровської 

області, за творчу роботу Козацька ложка» (98 балів). 

16. Малишко Лідія Іванівна, 25.06.1994 року народження, вихованка 

Іларіонівського ліцею Іларіонівської селищної ради Синельниківського 

району Дніпропетровської області, за творчу роботу «Лялька-мотанка» (98 

балів). 

17. Гордієнко Марія Олегівна, 29.10.1994 року народження, керівник гуртка 

«Миколаївський розпис» Новомосковського клубу культури 

Дніпропетровської області, за творчу роботу «Миколаївський дивоцвіт» 

(99 балів). 

18. Саюк Тетяна Іванівна, 28.10.1969 року народження, керівник гуртка 

«Веселка» Комунального позашкільного навчального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості «Гармонія» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за творчу роботу «Берегіня» (98 балів). 

19. Павленко Ірина Валеріївна, 14.08.1994 року народження, керівник гуртка 

«Попелюшка» Комунального позашкільного навчального закладу 

«Міський палац дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» Криворізької 
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міської ради Дніпропетровської області, за творчу роботу «Прикраса 

«Перше кохання» (100 балів). 
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Додаток 8 до наказу НЕНЦ 

№ 32 від 12.04.2022 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. Бурлака Катерина Романівна, студентка групи Х-20 

Професійно-технічного училища №79 смт Петриківка Дніпропетровської 

області, за творчу роботу «Сватальна пляшка» (76 балів). 

3. Рева Надія Євгенівна, 25.07.2003 року народження, вихованка ЗКХ студії 

«Рукоділля» Комунального позашкільного навчального закладу «Міський 

палац дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за творчу роботу «Сонце» (79 балів). 
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Додаток 9 до наказу НЕНЦ  

№ 31 від 12.04.2022 р. 

Список учасників Всеукраїнської виставки-конкурсу  

«Український сувенір» для нагородження грамотою НЕНЦ  

в номінації «Подарунок воїну»  

 

 

1. Тарликова Поліна Іванівна, 12.03.2010 року народження, учениця 6-В 

класу Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Канівської 

міської ради Черкаської області, за творчу роботу «Ходить коник по 

лужку, по зеленім бережку». 

2. Хотіна Ольга Володимирівна, учениця 10 класу, Городинська Тетяна 

Ігорівна, учениця 9 класу, Воронюк Антоніна Володимирівна, учениця 11 

класу, Саворчук Анна Вадимівна, учениця 10 класу, вихованки гуртка 

«Дизайн одягу» Кам’янець-Подільського позашкільного 

навчально-виховного об’єднання Хмельницької області, за колективну 

творчу роботу «Сувенір «Скарбничка родинної творчості». 

3. Чернюк Вікторія Вадимівна, 12.10.2009 року народження, вихованка 

Комунального закладу «Дитячий-юнацький центр туризму та екологічної 

роботи» міста Славути Хмельницької області, за творчу роботу «Символ 

року «Тигреня». 

4. Задворна Юлія Юріївна, 06.05.2010 року народження, вихованка 

Комунального закладу «Дитячий-юнацький центр туризму та екологічної 

роботи» міста Славути Хмельницької області, за творчу роботу 

«Ангел-охоронець». 

5. Нікітчук Дмитро Олександрович, 30.04.2013 року народження, вихованець 

Комунального закладу «Дитячий-юнацький центр туризму та екологічної 

роботи» міста Славути Хмельницької області, за творчу роботу «Цілюща 

криниця-оберіг». 

6. Вихованці гуртків «Народна творчість», «Майстри-чарівники» 

Комунальної установи Дунаєвецької міської ради «Центр позашкільної 

освіти» Хмельницької області. за творчу роботу «Кавовий домовичок». 

7. Вихованці гуртка «Юні українознавці», Комунальної установи 

Дунаєвецької міської ради «Центр позашкільної освіти» Хмельницької 

області, за творчу роботу «Підкова щастя». 

8. Дорошенко Роман Андрійович, 2006 року народження, вихованець 

Комунального закладу Борисівського ліцею Плужненської сільської ради 

Шепетівського району Хмельницької області, за творчу роботу 

«Господині в радість». 

9. Гунда Сергій Анатолійович, 27.04.2009 року народження, учень 

Ясногородського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Миколаївської області, за творчу роботу «Поличка для ключів «Затишний 

дім». 
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10. Фіанцева Єва, 08.09.2011 року народження, вихованка Запорізької гімназії 

№ 42 Запорізької міської ради Запорізької області, за творчу роботу 

«Квітуча Україна». 

11. Михалчич Аліна, вихованка гуртка «Юні охоронці природи» 

Буштинського еколого-натуралістичного центру Закарпатської області, за 

творчу роботу «Лялька-мотанка». 

12. Салей Анастасія, учениця 3 класу, Тереблянської початкової школи І 

ступенів Закарпатської області, за творчу роботу «Веселі ялиночки». 

13. Колективна робота вихованців гуртка «Виготовлення іграшок-сувенірів» 

Іршавського міського центру позашкільної освіти Закарпатської області, 

за творчу роботу «Коза-колядниця». 

14. Антал Аліна, 11 років, Центру дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» 

Хустської міської ради Закарпатської області, за творчу роботу «Ялинкова 

прикраса». 

15. Гурток «Амігірумі» (колективна робота, молодша вікова група) вихованці 

Центру позашкільної освіти Чкалівської селищної ради Чугуївського 

району Харківської області, за творчу роботу «Пасок». 

16. Татченко Кристина, 9 років, вихованка гуртка «Писанкарство» 

Комунального закладу «Лозівської станції юних натуралістів» Лозівської 

міської ради, за творчу роботу «Дерево життя». 

17. Піцул Денис, 10 років, вихованець гуртка «Художня вишивка» 

Опришенської загальноосвітньої школи Глибоцької територіальної 

громади Чернівецької області, за творчу роботу «Янгол – Берегиня 

українського народу». 

18. Вихованці гуртка «Чарівні квіти» філії Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у Полтавському 

районі, за творчу роботу «Берегиня». 

19. Гур’янов Олексій, вихованець гуртка «Декоративно-ужиткового 

мистецтва» Градизької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Градизької селищної ради, за творчу роботу «Оберіг на щастя». 

20. Дрок Вікторія, Дешк Олександра, учениці Бугаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Градизької селищної ради Глобинського району 

Полтавської області, за творчу роботу «Подарунок воїну». 

21. Іващенко Дар’я, вихованка гуртка «Паперопластика» Градизької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Градизької селищної ради 

Глобинського району Полтавської області, за творчу роботу 

«Янгел-охоронець для воїна». 

22. Колективна робота учнів 6 класу Манжеліївського ліцею імені Героя 

Радянського Союзу О.О. Чайки Глобинської міської ради Полтавської 

області, за творчу роботу «Журавлине коло – коло журавлине». 

23. Шакун Марина, вихованка гуртка «Фітодизайн» Глобинського центру 

дитячої та юнацької творчості Глобинської міської ради Полтавської 

області, за творчу роботу «Хай рік новий із миру розпочнеться». 

24. Смагіна Софія Владиславівна, 15.12.2010 року народження, вихованка 

гуртка «Майстерня в’язання» позашкільного навчального закладу 
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«Багатопрофільний молодіжний центр» Черкаської міської ради, за творчу 

роботу «Ангел-охоронець». 

25. Колективна робота вихованців гуртків «Сувенірна майстерня», 

«Конструювання і моделювання одягу», Монастирського будинку дитячої 

та юнацької творчості Чортківського району Тернопільської області, за 

творчу роботу «Різдво в лемківській родині». 

26. Вихованці гуртка «Рукоділля» Комунального закладу «Будинок дитячої та 

юнацької творчості» Копичинецької міської ради Чортківського району, 

Тернопільської області, за творчу роботу «Ялинкові оздоби». 

27. Учні 7 класу Андрушівськго закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Шумської ОТГ Кременецького району, за творчу роботу «Дідух 

«Різдвяний оберіг». 

28. Тимошенко Валерія, 8 років, учениця Новотроїцького ліцею № 2 

Новотроїцької селищної ради Генічеського району Херсонської області, за 

творчу роботу «Оберіг». 

29. Чумаченко Еріка, 8 років, вихованка гуртка «Творча майстерня «Креатив» 

Комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» Херсонської обласної ради, за творчу роботу «На 

захисті країни». 

30. Ковпанець Маліка, 9 років, вихованка гуртка «Писанкарство» 

Комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» Херсонської обласної ради, за творчу роботу «Слава 

Героям України». 

31. Колотій Анастасія, 10 років, вихованка гуртка «Юні флористи» 

Комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» Херсонської обласної ради, за творчу роботу «Сувенір 

– пасхальне яйце». 

32. Учнів 7 класу Роздольненського закладу середньої освіти Каховської 

міської ради Каховського району Херсонськох області, за творчу роботу 

«Солом’яне диво». 

33. Павучик Поліна, 10 років, учениця Благодатненського 

навчально-виховного комплексу «Гімназія-заклад дошкільної освіти» 

Іванівської селищної ради Генічеського району Херсонської області, за 

творчу роботу «Воля». 

34. Колективна робота учнів 8-11 класів, Комунального закладу 

«Малоходачківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» 

Великобірківської селищної ради Тернопільського району, за творчу 

роботу «Україна колядує». 

35. Ткач Артем, 10 років, вихованець гуртка «Фантазійний всесвіт рукоділля» 

Центру дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Вараського 

району Рівненської області, за творчу роботу «Новорічне диво». 

36. Парута Лідія, 9 років, вихованка гуртка «Художньої вишивки» 

Стрийського Будинку дитячої та юнацької творчості Стрийського району 

Львівської області, за творчу роботу «Серце вишите». 

37. Нестеренко Олександра Володимирівна, 12.01.2005 року народження, 

вихованка гуртка «Скарби України» Професійно – технічного училища 
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№71смт. Божедарівка Кам’янського району Дніпропетровської області, за 

творчу роботу «Стрічками єднаймо Україну!».  

38. Коцаренко Віталіна Євгеніївна, 08.08.2012 року народження, вихованка 

гуртка декоративно-ужиткового мистецтва закладу загальної середньої 

освіти «Олександрівська гімназія», Вербківської сільської ради 

Павлоградського району Дніпропетровської області, за творчу роботу 

«Лялька-мотанка Наречена (Княгиня)». 

39. Кирилюк Лев Олександрович, 15.01.2009 року народження, вихованець 

студії образотворчого мистецтва «Веселка» Олександрівського ліцею 

Гречаноподівської сільської ради Криворізького району 

Дніпропетровської області, за творчу роботу «Паличка «Козак». 

40. Петриченко Дмитро Валентинович, 29.06.2006 року народження, 

вихованець гуртка «Скарбничка народної творчості» Олександрівського 

ліцею Гречаноподівської сільської ради Криворізького району 

Дніпропетровської області, за творчу роботу «Лялька-стовбушка». 

41. Савченко Діана Олексіївна, 15 років, вихованка Роздорського ліцею 

Роздорської селищної ради Синельниківського району Дніпропетровської 

області, за творчу роботу «Рукавичка сувенірна». 

42. Калачова Альона Олександрівна, 13 років, вихованка Роздорського ліцею 

Роздорської селищної ради Синельниківського району Дніпропетровської 

області, за творчу роботу «Український сувенір». 

43. Бірюков Микола Олексійович, 05.01.2014 року народження, учень 2 класу 

Підгородненського ліцею №4 Підгородненської міської ради 

Дніпропетровської області, за творчу роботу «Булава». 

44. Вілкова Ангеліна Сергіївна, 24.06.2012 року народження, вихованка 

гуртка «Іграшка-сувенір» Комунального позашкільного навчального 

закладу Центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» Криворізької 

міської ради Дніпропетровської області, за творчу роботу «Петрусь та 

Одарочка». 

45. Гомжина Ганна Вікторівна, 23.10.2014 року народження, вихованка гуртка 

«Сонячна палітра» Комунального позашкільного навчального закладу 

Центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за творчу роботу «Коник з вишивкою». 

46. Гончарова Євгенія Сергіївна, 22.06.2006 року народження, вихованка 

гуртка «Чарівна голка», учениця 10 класу Павлоградської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 Дніпропетровської області, за 

творчу роботу «Іграшка «Козачок». 

47. Єрохова Аріна Олександрівна, 03.02.2009 року народження, вихованка 

гуртка «Майстриня» Комунального позашкільного навчального закладу 
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«Центр дитячої та юнацької творчості «Терноцвіт» Криворізької міської 

ради Дніпропетровської області, за творчу роботу «Різдвяний янгол». 

48. Семенова Кіра Валентинівна, 10.03.2011 року народження, учениця 5-В 

класу Криворізької спеціалізованої школи І- ІІІ ступенів №74 

Дніпропетровської області, за творчу роботу «Медведик та зірка». 

49. Занора Емілія Артемівна, 22.01.2011 року народження, учениця 5-В класу 

Криворізької спеціалізованої школи І- ІІІ ступенів №74 Дніпропетровської 

області, за творчу роботу «Новорічні кульки». 

50. Студенікіна Златослава Юріївна, 05.05.2012 року народження, вихованка 

гуртка «Природа і фантазія, Комунального позашкільного навчального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості «Сонях» Криворізької 

міської ради Дніпропетровської області, за творчу роботу «Різдвяний 

дзвін».  

51. Ситник Наталія Денисівна, 20.09.2010 року народження, вихованка гуртка 

«Інетр’єрна вишивка» Комунального позашкільного навчального закладу 

Центру дитячої та юнацької творчості «Мрія» м. Кривого Рогу 

Дніпропетровської області, за творчу роботу «Зимова вишенька». 

52. Копчунова Аріна, 20.05. 2014 року народження, вихованка гуртка народної 

іграшки «Лелеченька» Комунального закладу позашкільної освіти 

«Будинок творчості дітей та юнацтва» Покровської міської ради 

Дніпропетровської області, за творчу роботу «Коза Маланка». 

53. Юзьков Ренат, 23.07.2007 року народження, вихованець гуртка народної 

іграшки «Лелеченька» Комунального закладу позашкільної освіти 

«Будинок творчості дітей та юнацтва» Покровської міської ради 

Дніпропетровської області, за творчу роботу «Козьма і Дем’ян». 

54. Володькіна Мілана Олександрівна, 17.03.2016 року народження, 

вихованка Комунального закладу дошкільної освіти загального розвитку 

(ясла-садок) «Золотий півник» Васильківської селищної ради 

Дніпропетровської області, за творчу роботу «Сучасна новорічна 

етноіграшка своїми руками «Сердечка доброти». 

55. Бабенко Анна Євгеніївна, 20.11.2015 року народження, вихованка 

Комунального закладу дошкільної освіти загального розвитку (ясла-садок) 

«Золотий півник» Васильківської селищної ради Дніпропетровської 

області, за творчу роботу «Сучасна етноіграшка своїми руками «Курочка 

Ряба». 

56. Шевченко Поліна Борисівна, 25.07.2009, вихованка гуртка 

«Конструювання та моделювання одягу» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Станція юних техніків Покровського району» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за творчу роботу 

«Лялька-мотанка». 
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57. Пилипів Костянтин Володимирович, 25.11.2009 року народження, 

вихованець гуртка «Природа рідного краю» Міської дитячої екологічної 

станції м. Івано-Франківська Івано-Франківської області, за творчу роботу 

«Декоративна ваза для сухоцвітів». 

58. Наум Юліана Андріївна, 03.02.2009 року народження, вихованка гуртка 

«Квітникарі-аранжувальники» Міської дитячої екологічної станції м. 

Івано-Франківська Івано-Франківської області, за творчу роботи «Хатинка 

скарбів» та «Голянище - лісовий будинок». 

59. Лівчинська Анна, 11 років, вихованка гуртка «Народні ремесла України» 

Солотвинського Центру позашкільної освіти Солотвинської селищної 

ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області, за творчу 

роботу «Веселковий поні». 

60. Опалюх Уляна, 11 років, вихованка гуртка «Народні ремесла України» 

Солотвинського Центру позашкільної освіти Солотвинської селищної 

ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області, за творчу 

роботу «Весняна пташка». 

61. Храмцова Крістіна, 9 років, вихованка гуртка «Писанкарство» 

Солотвинського Центру позашкільної освіти Солотвинської селищної 

ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області, за творчу 

роботу «Подарунок воїну АТО». 

62. Пелипенко Евеліна Олексіївна, 13 років, учениця 8 класу Лиманського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» №1 Лиманської міської ради Донецької 

області, за творчу роботу «Мій рідний край – Україна» (без балів). 

63. Стрільцов Єгор Віталійович, 17.04.2010 року народження, учень 6 класу 

класу Новопсковського газопроводського ліцею Новопсковської селищної 

ради Старобільського району Луганської області, за творчу роботу «Хай 

щаслива буде Україна». 

64. Лєбєдєва Анастасія Андріївна, 19.04.2012 року народження, учениця 

Марківської гімназії Марківської селищної ради Старобільського району 

Луганської області, за творчу роботу «Золота підкова». 

65. Майорова Дар’я Олександрівна, 13.02.2013 року народження, вихованка 

гуртка «Тістопластика» Сєвєродонецького міського Центру дитячої та 

юнацької творчості Луганської області, за творчу роботу «Сувенір 

«Квіткове коло». 

66. Федорущенко Дар’я Олександрівна, 25.10.20011 року народження, 

вихованка Зразкового художнього колективу «Флористика» 

Комунального закладу «Новопсковський будинок дитячої та юнацької 

творчості Новопсковської селищної ради» Старобільського району 
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Луганської області, за творчу роботу «Килимок «Вишуканий рум’янець 

троянд або Магія перетворення». 

67. Голяченко Антон Сергійович, 21.02.2012 року народження, учень 4 класу 

Ліснополянського ліцею Марківської селищної ради Луганської області, за 

творчу роботу «Лялька-оберіг «Янголятко». 

68. Кобушка Ельвіра Артемівна, 30.07.2011 року народження, вихованка 

Микільського закладу середньої освіти І-ІІІ ступенів Міловської селищної 

ради Старобільського району Луганської області, за творчу роботу 

«Символ року». 

69. Моргунов Мирослав Олександрович, 21.03.2011 року народження, 

вихованець  Микільського закладу середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Міловської селищної ради Старобільського району Луганської області, за 

творчі роботи «Різдвяний ріжок» та «Ялинка для хлопців з передової». 

70. Зіньківський Олександр Олегович, 18.01.2008 року народження, 

вихованець Зориківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Міловської селищної ради Луганської області, за творчу роботу 

«Лялька-мотанка». 

71. Грибенко Вікторія Олександрівна, 15.06.2008 року народження, вихованка 

гуртка «Умілі руки» Лиманського ліцею Старобільської міської ради 

Луганської області, за творчу роботу «Домовичок-казкар». 

72. Сковородка Олександра Юріївна, 09.11.2007 року народження, учениця 8 

класу Новопсковського газопроводського ліцею Новопсковської селищної 

ради Старобільського району Луганської області, за творчу роботу 

«Козачок-оберіг». 

73. Нікулін Ілля Олександрович, 28.04.2008 року народження, вихованець 

Зразкового художнього колективу «Флористика» Комунального закладу 

«Новопсковський будинок дитячої та юнацької творчості Новопсковської 

селищної ради» Старобільського району Луганської області, за творчу 

роботу «Оберіг «Розкіш». 

74. Кравцова Еліна Андріївна, 06.05.2005 року народження, вихованка 

Зразкового художнього колективу «Флористика» Комунального закладу 

«Новопсковський будинок дитячої та юнацької творчості Новопсковської 

селищної ради» Старобільського району Луганської області, за творчу 

роботу «Фоторамка «Вінтажна ніжність». 
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Додаток 10 до наказу НЕНЦ 

№ 32 від 12.04.2022 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. Поєдинок Микола Петрович, керівник гуртка «Різьба по дереву», 

Звенигородського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Звенигородської міської ради Черкаської області. 

2. Кравченко Олег Іванович, керівник гуртка «Різьба по дереву», 

«Ватутінського ліцею № 2 ім. М.Ф. Ватутіна» Ватутінської міської ради 

Черкаської області. 

3. Кардаш Максим Миколайович, керівник гуртка «Авіамоделювання» 

Комунального закладу «Шполянський центр дитячої та юнацької 

творчості учнівської молоді» Шполянської міської ради об’єднаної 

територіальної громади Черкаської області. 

4. Лолашвілі Лариса Павлівна, керівник гуртка «Бісероплетіння» Центру 

дитячої та юнацької творчості Драбівської селищної ради Черкаської 

області. 

5. Заєць Галига Антонівна, керівник гуртка «Декоративно-ужиткове 

мистецтво» Вінницької ОТГ Вінницького районного комунального 

закладу «Писарівський ліцей» Вінницької області. 

6. Манзюк Ірина Андріївна, керівник гуртка Ладижинського міжшкільного 

навчально-виробничого центру по розвитку художніх промислів та 

народних ремесел «Спадщина» Вінницької області. 

7. Кренделєв Микола Олексійович, керівник гуртка Ладижинського 

міжшкільного навчально-виробничого центру по розвитку художніх 

промислів та народних ремесел «Спадщина» Вінницької області. 

8. Беляєва Ольга Михайлівна, керівник гуртка «Основи кінології» 

Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Хмельницької області. 

9. Білотіл Світлана Григорівна, учитель Ясногородського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Єланецького району Миколаївської області. 

10. Лахтіонова Ірина Вікторівна, учитель Васильківськго закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Очаківської міської ради Миколаївської 

області. 

11. Пацаляк Ольга Леонідівна, вчитель Червоно-Долинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Миколаївської області. 
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12. Ракітіна Наталя Михайлівна, вихователь Будинку дитячої та юнацької 

творчості Баштанської міської ради Миколаївської області. 

13. Глушко Сергій Володимирович, вчитель Центру позашкільної освіти 

Галицинівської сільської ради Вітовського району Миколаївської області. 

14. Вербицька Зоя Володимирівна, керівник гуртка народних ремесел 

«Колорит» «Зразкового художнього колективу» Кривобалківського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Веснянської сільської 

ради Миколаївської області. 

15. Жукова Олена Євгенівна, вчитель Комунального закладу 

«Мелітопольський ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів» Запорізької обласної 

ради запоріської області. 

16. Ковальова Юлія Анатоліївна, вчитель Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької обласної 

ради. 

17. Секереш Мар’яна Михайлівна, керівник гуртка «Моя майстерня» 

Горбівського закладу загальної середньої освіти Колочавської міської 

ради Закарпатської області. 

18. Гавріш Марія Іванівна, керівник комунального закладу «Центру 

позашкільної освіти» смт. Міжгір’я Хустського району Закарпатської 

області. 

19. Плиска Галина Степанівна, вчитель Тячівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 

Тячівської міської ради Закарпатської області. 

20. Чума Н.В., вчитель Волосянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Закарпатської області. 

21. Шнір Лариса Іванівна, керівник гуртка «Відповідальне споживання» 

Комунального закладу позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької 

освіти «Сузір’я» Хуської міської ради, Закарпатської області. 

22. Петраш Світлана Михайлівна, керівник гуртка Комунального закладу 

позашкільної освіти Центру дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» 

Хустської міської ради Закарпатської області. 

23. Попович Оксана Василівна, керівник гуртка Комунального закладу 

позашкільної освіти Центру дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» 

Хустської міської ради Закарпатської області. 

24. Пронікова Ольга Костянтинівна, керівник гуртка «Квілінг» Лебединського 

центру позашкільної освіти Лебединської міської ради Сумської області.  

25. Радченко Алла Юріївна, керівник гуртка «В’язання гачком» Комунального 

закладу центру позашкільної роботи Путивльської міської ради 

Конотопського району Сумської області. 

26. Дроздовський Ігор Георгійович, керівник гуртка «Плетіння з рогозу» 

Комунального закладу Сумської обласної ради Конотопської 

загальноосвітньої санаторної школи-інтернат І-ІІ ступенів Сумської 

області. 

27. Кодацька Світлана Олексіївна, керівник гуртка «Бісерне рукоділля» 

комунального закладу «Валківський будинок дитячої та юнацької 

творчості» Валківської міської ради Харківської області. 
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28. Ганущак Наталія Йосипівна, керівник гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Комунального закладу «Валківський будинок дитячої та юнацької 

творчості» Валківської міської ради Харківської області. 

29. Гуденко Наталя Євгенівна, керівник гуртка Комунального закладу 

«Гетьманівського ліцею» Шевченківської селищної ради Куп’янського 

району. 

30. Настюк Наталія Анатоліївна, вчитель Керстенецького закладу загальної 

середньої освіти І-ІІ ступенів Чернівецької області. 

31. Довганюк Валерій Олексійович, вчитель Новоселицького ліцею № 2 

Новоселицької міської ради Чернівецької області. 

32. Бабко Сергій Іванович, учитель Глобинського ліцею № 5 Глобинської 

міської ради Кременчуцького району Полтавської області. 

33. Нікіфорова Альона Дмитрівна, вчитель Піщанського закладу загальної 

середньої освіти Подільського району Одеської області. 

34. Касім Олена Олександрівна, вчитель Болградського закладу загальної 

середньої освіти № 3 Болградської міської ради Болградського району 

Одеської області. 

35. Дембицька Наталія Валентинівна, вчитель Комунального закладу 

«Ананьївський спеціалізований ліцей спортивного профілю Одеської 

обласної ради» Ананьївської міської ради Подільського району Одеської 

області. 

36. Гуменюк Вікторія Олександрівна, керівник гуртка «Художній розпис» 

Центру позашкільної освіти Чорноморської міської ради Одеського 

району Одеської області. 

37. Тимошенко Галина Володимирівна, керівник народного художнього 

колективу-студії декоративно-прикладного мистецтва «Сходинки» 

позашкільного навчального закладу «Багатопрофільний молодіжний 

центр» Черкаської міської ради Черкаської області. 

38. Кальницька Ольга Іванівна, вчитель Пантаївського ліцею Пантаївської 

селищної ради Олександрівського району Кіровоградської області. 

39. Козак Світлана Михайлівна, керівник гуртка «Аплікація соломкою» 

Комунального закладу «Новопразький будинок дитячої та юнацької 

творчості» Новопразької селищної ради Олександрівського району 

Кіровоградської області». 

40. Олефірова Наталія Валентинівна, керівник гуртка «Килимарство» 

Будинку дитячої та юнацької творчості Олександрівської міської ради 

Кіровоградської області. 

41. Давиденко Олена Петрівна, керівник «Бісероплетіння» 

Добровеличківського центру дитячої та юнацької творчості 

Добровеличківської селищної ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області. 

42. Воробей Тетяна Іванівна, керівник гуртка «Природа рідного краю» 

Комунального закладу позашкільної освіти «Олександрівська станція 

юних техніків» Олександрівської селищної ради Кропивницького району, 

на базі Бірківської філії комунального закладу «Олександрівське 
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навчально-виховне об’єднання № 2» Добровеличківської селищної ради 

Кіровоградської області. 

43. Когут Наталія Іванівна, вчитель Трибухівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Трибухівської ОТГ Чортківського району Тернопільської області. 

44. Бандура Ольга Василівна, вчитель НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 2 – дошкільний навчальний заклад» міста Хоростків 

Хоростківської міської ради Чортківського району Тернопільської області. 

45. Головатюк Людмила Вікторівна, вчитель Андрушівськго закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Шумської ОТГ Кременецького 

району Тернопільської області. 

46. Міхневич Андрій Львович, вчитель Кам’янківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Підволочиської селищної ради Тернопільського району Тернопільської 

області. 

47. Гринцевич Олена Вікторівна, керівник гуртка декоративно-прикладного 

мистецтва «Лялька-мотанка» Комунального закладу «Дитячо-юнацький 

центр» Іванівської селищної ради Генічевського району Херсонської 

області. 

48. Махник Інна Віталіївна, вчитель Зміївського закладу повної загальної 

середньої освіти Бериславської міської ради Бериславського району 

Херсонської області. 

49. Коротка Тетяна Олександрівна, керівник гуртка «Природа і фантазія» 

Комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» Херсонської обласної ради. 

50. Топал Євген Ілліч, вчитель Мирненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Мирненської селищної ради Скадовського району Херсонської 

області. 

51. Кодрашова Юлія Вікторівна, вчитель Комунального закладу 

«Князегригорівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» 

Великолепетинської селищної ради Каховського району Херсонської 

області. 

52. Заремба Оксана Олександрівна, вчитель Роздольненського закладу 

середньої освіти Каховської міської ради Каховського району 

Херсонськох області. 

53. Бабак Віта, вчитель школи ремесел «Котилася торба» Комунального 

закладу позашкільної освтіи «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Костопільської міської ради Рівненського району Рівненської області. 

54. Гецько Тетяна, керівник гуртка «Український сувенір» Комунального 

закладу «Степанський будинок дітей та молоді» Степанської селищної 

ради Сарненського району Рівненської області. 

55. Левчук Андрій, керівник гуртка «Натхнення» Здолбунівського центру 

творчості дітей та юнацтва Рівненського району Рівненської області. 

56. Короваєва Богдана Миколаївна, керівник гуртка Комунального закладу 

«Центр позашкільної освіти» Новобілоуської сільської ради Чернігівської 

області. 

57. Черниш Віталій Григорович, керівник гуртка «Трудовичок» 

Новобілоуського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
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Новобілоуської сільської ради Чернігівського району Чернігівської 

області. 

58. Скоба Сергій Анатолійович, вчитель Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 20 Чернігівської області. 

59. Маруняк Оксана Олексіївна, керівник гуртка «Народна лялька» 

Івано-Франківського Центру позашкільної освіти Івано-Франківської 

селищної ради Яворівського району Львівської області. 

60. Малогловець Ольга Миколаївна, керівник гуртка «Народні ремесла 

України» Яворівського Центру дитячої та юнацької творчості 

Яворівського району Львівської області. 

61. Звіжанська Наталія Михайлівна, вчитель Воютицького закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Ігоря Добровольського Бісковицької 

сільської ради Самбірського району Львівської області. 

62. Токарська Світлана Володимирівна, керівник гуртка «Берегиня» 

Лопатинського Будинку дитячої та юнацької творчості Червоноградського 

району Львівської області. 

63. Лань Ігор Степанович, керівник гуртка «Художній витраж» Городоцької 

малої академії мистецтв імені П. Андрусіва Львівського району Львівської 

області . 

64. Герасименко Олена Михайлівна, керівник гуртка «Мистецтво нашого 

народу» Комунального закладу «Волноваський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Волноваської міської територіальної громади 

Донецької області. 

65. Токарева Тетяна Андріївна, педагог-організатор Ольгинського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Ольгинської селищної 

територіальної громади Волноваського району Донецької області. 

66. Черв’як Олена Володимирівна, вчитель Старобільського ліцею №2 

Старобільської міської ради Луганської області. 

67. Шевєлєв Андрій Володимирович, керівник гуртка «Художня обробка 

деревини» Комунального закладу «Позашкільний навчальний заклад 

Лисичанський центр науково-технічної творчості учнівської молоді» 

Луганської області. 

68. Мінська Людмила Миколаївна, керівник гуртка «Творча майстерня» 

Комунального закладу «Позашкільний навчальний заклад Лисичанський 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Луганської області. 

69. Винник Марина Петрівна, керівник гуртка «Чарівна майстерня» 

Сєвєродонецького міського Центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Луганської області. 

70. Кривобок В.І., керівник гуртка «Майстерня бісеронанизування» 

Фастівської школи народної майстерності Київської області. 

71. Тодорчук Сергій Валерійович, керівник гуртка «Гончарики» 

Миронівського центру дитячої та юнацької творчості Миронівської 

міської ради Київської області. 
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72. Турукіна Леся Володимирівна, керівник Народної школи писанкарства 

«Дивосвіт» Васильківського міського центру дитячої та юнацької 

творчості Київської області. 

73. Парфенюк Олександр Кирилович, керівник гуртка «Різьблення по дереву» 

Сквирського центру дитячої та юнацької творчості Київської області. 

74. Грущанська Галина Петрівна, керівник гуртка «Оберіг» Центру творчості 

дітей та юнацтва ім. Д.Туптала Макарівської селищної ради Київської 

області. 

75. Ткач Надія Михайлівна, керівник гуртка «Креатив» Білоцерківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 Білоцерківської міської ради 

Київської області. 

76. Бойко Світлана Анатоліївна, керівник гуртка «Прикрась свій дім» 

Комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Тетіївської міської 

ради Київської області. 

77. Кучанський Ігор Леонідович, керівник народної студії декоративного 

розпису «Цвіт папороті» Сквирського центру дитячої та юнацької 

творчості Київської області. 

78. Отрошенко Галина Іванівна, керівник гуртка «Умілі ручки» Комунального 

закладу «Центр позашкільної освіти» Тетіївської міської ради Київської 

області. 

79. Чепурда Лариса Володимирівна, керівник Народної творчої майстерні 

«Світ сувенірів» Васильківського міського центру дитячої та юнацької 

творчості Київської області. 

80. Паламарчук Наталія Миколаївна, класний керівник Сухобалківського 

ліцею Мостівської сільської ради Вознесенського району Миколаївської 

області. 

81. Клименко Антоніна Володимирівна, керівник гуртка 

«Декоративно-образотворче мистецтво» Сватівського міського 

молодіжного центру «Слобожанська духовна криниця імені Миколи 

Щепенка» Луганської області. 

82. Шлапунов Володимир Вікторович, керівник гуртка «Гончари» Центру 

технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді 

Дарницького району м.Києва Київської області. 

83. Абдулаєв Ш.І., керівник гуртка «Різьблення по дереву» Школи народних 

ремесел Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді м. Києва Київської області. 

84. Горбуля Людмила Миколаївна, майстер виробничого навчання 

Професійно-технічного училища №79 смт Петриківка Дніпропетровської 

області. 
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85. Снєгірьова Ірина Іванівна, керівник гуртка «Фантазії з бісеру» Центру 

дитячої та юнацької творчості «Мрія» м. Кривого Рогу Дніпропетровської 

області. Надрукувала без приписки Федорова «грамота керівнику». 

86. Болгар Людмила Вікторівна, вчитель Криворізької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №19 Дніпропетровської області.  

87. Пейган Зінаїда Іванівна, вчитель Криворізької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №122 Дніпропетровської області. 

88. Токаренко Єлизавета Миколаївна, керівник гуртка «Сувенір» Криворізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №119 Дніпропетровської області. 

89. Чернишова Олена Іванівна, керівник ЗКХ студії «Рукоділля» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Міський палац 

дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області. 

90. Колесник Оксана Олексіївна, керівник з разкового творчого об’єднання 

«Флористична майстерня «Адоніс» Дитячого естетико-натуралістичного 

центру «Камелія» Броварської міської ради Броварського району 

Київської області.  

91. Євсюкова Аліна Валентинівна, керівник гуртка «»Українська нородна 

вишивка» Балівського ліцею Слобожанської селищної ради Дніпровського 

району Дніпропетровської області. 
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Додаток 11 до наказу НЕНЦ 

№ 32 від 12.04.2022 р. 

Список учасників Всеукраїнської виставки-конкурсу 

«Український сувенір» для нагородження грамотою центру:

 

 

1. Комунальний заклад «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими 

дітьми Черкаської обласної ради». 

2. Вінницька обласна станція юних натуралістів, Вінницької обласної 

державної адміністрації. 

3. Шепетівський міський центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді. 

4. Миколаївський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської 

молоді. 

5. Комунальний заклад «Запорізький обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької 

обласної ради. 

6. Закарпатський обласний еколого-натуралістичний цент учнівської молоді. 

7. Комунальний заклад позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької 

творчості «Сузір’я» міста Хуст. 

8. Комунальний заклад Сумської обласної ради, обласний центр 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. 

9. Комунальний заклад Чернівецький обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. 

10.  Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. 

11.  Одеський обласний гуманітарний центр позашкільної освіти та 

виховання. 

12.  Позашкільний навчальний заклад «Багатопрофільний молодіжний центр» 

Черкаської міської ради. 

13.  Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді. 

14.  Тернопільський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді. 

15.  Комунальний заклад «Центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» Херсонської обласної ради. 

16.  Комунальний заклад «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної 

ради. 

17.  Комунальний заклад «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» 

міста Чернігів. 

18.  Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді міста Львів. 

19.  Волноваський будинок дитячої та юнацької творчості Волноваської 

міської територіальної громади Донецької області. 

20. Сєвєродонецький міський центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Луганської області. 

21. Старобільський ліцей №2 Старобільської міської ради Луганської області. 
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22. Центр технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді 

Дарницького району м.Києва Київської області. 


