
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Н А К А З  

 

 

10 липня 2020 р.                                    м. Київ                                             № 07-01 

 

 

Про підсумки проведення 

Всеукраїнської виставки-конкурсу 

декоративно-ужиткового і 

образотворчого мистецтва                       

«Знай і люби свій край» 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 

року № 1489 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно - масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти)» у липні місяці ц.р. Українським 

державним центром позашкільної освіти було проведено оцінку експонатів 

представлених у форматі онлайн на Всеукраїнську виставку-конкурс 

декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край». 

На конкурс було зареєстровано 2090 робіт з усіх областей України, а саме 

були представлені роботи з таких видів мистецтва: 

1. Декоративно-ужиткове мистецтво: 

художнє різьблення по дереву; 

гончарство та художня кераміка; 

художнє плетіння, ткацтво; 

в’язання спицями, гачком; 

витинання; 

художня вишивка; 

народна лялька; 

м’яка іграшка; 

писанкарство; 

вироби з тіста; 

вироби зі шкіри; 

декоративний розпис, народний живопис; 

бісероплетіння; 

паперова пластика та оригамі; 

вироби з соломки; 
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ізонитка; 

вироби з природних матеріалів; 

інші техніки виконання. 

2. Образотворче мистецтво: 

графіка; 

живопис; 

батик. 

Відповідно до умов проведення виставки-конкурсу та  на підставі рішення 

журі 

 

  

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити дипломами, відповідних ступенів, Українського державного 

центру позашкільної освіти переможців виставки-конкурсу: 

1.1. У номінації «Ізонитка»: 

дипломом І ступеня: 

Слободяна Тімура, Чапая Артема, вихованців гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Центру дитячої та юнацької творчості Гуменецької сільської 

об’єднаної територіальної громади Кам’янець-Подільського району 

Хмельницької області, за роботу «Материнська любов», керівник Костюк Олена 

Анатоліївна; 

Красного Олександра, вихованця «Зразкового художнього колективу» 

гуртка «Фантазія плюс» Комунального позашкільного навчального закладу 

«Остерський будинок творчості дітей та юнацтва» Остерської міської ради 

Чернігівської області, за роботу «Півник», керівник Ковченко Світлана; 

Козаревську Катерину, ученицю Саф’янської загальноосвітньої школи               

І-ІІІ ступенів Ізмаїльської районної ради Одеської області, за роботу «Метелик 

щастя», керівник Котляренко Альона Лаврентіївна; 

Цибрій Дашу, вихованку гуртка «Ерудит» Будинку дитячої творчості 

Новоушицької селищної об’єднаної територіальної громади Новоушицького 

району Хмельницької області, за роботу «Осінній натюрморт», керівник 

Вільнікова Альона Миколаївна; 

Самвелян Каріну, вихованку гуртка «Народні ремесла» Смілянської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №12 Смілянського району Черкаської 

області, за роботу «Святковий етюд», керівник Клімашевський Микола 

Володимирович. 

дипломом ІІ ступеня: 

Крефтнер Терезу, вихованку гуртка «Оригамі» гімназії - інтернату м. Хуста 

Закарпатської області, за роботу «Біциглі», керівник Січ Вікторія Іванівна; 

Мерву Ярослава, вихованця гуртка «Лавка чудес» Будинку школярів 

Чемеровецької селищної об’єднаної територіальної громади Чемеровецького 
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району Хмельницької області, за роботу «Фрактал», керівник Кадиш Жанна 

Василівна; 

Коломієць Софію, вихованку гуртка «Сувенір» Лисянського районного 

Будинку дитячої та юнацької творчості Черкаської області, за роботу «Картина 

«Зимородок», керівник Демерлій Оксана Геннадіївна; 

Байду Вікторію,  вихованку клубу «Дозвілля» закладу позашкільної освіти 

«Школа сприяння здоров’ю» Грицівської селищної об’єднаної територіальної 

громади Шепетівського району Хмельницької області, за роботу «Коробка для 

подарунка «Візерунок», керівник Вознюк Олеся Миколаївна; 

Гаврилюк Анастасію, вихованку гуртка «Дизайнерські технології» 

Рівненського міського центру творчості учнівської молоді, за роботу «Панно 

«Сріблястий метелик», керівник Мельничук Галина; 

Ємець Яну, вихованку гуртка «Чарівниця» Центру творчості дітей та 

юнацтва Прилуцької міської ради Чернігівської області, за роботу «Лебедина 

пісня», керівник Тимченко Ірина. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Лебединську Алісу, вихованку гуртка «Паперопластика» Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Янголятко», 

керівник Соломко Галина; 

Фіалковського Максима, вихованця гуртка «Сонечко» Дергачівського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Дергачівської районної ради Харківської 

області, за роботу «Мрія», керівник Зимоніна Ольга Маратівна; 

Богдан Валерію, вихованку творчої майстерні «Чарівниця» Центру 

творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської ради Чернігівської області, за 

роботу «Зимовий пейзаж», керівник Ірина Тимченко; 

Обиход Лілію, ученицю гуртка «Ізонитка» Коростенського НВК «Школа-

гімназія №2 імені Володимира Сингаївського» Житомирської області, за роботу 

«Закохані очі», керівник Сантарська Оксана Борисівна; 

Скороходову Евеліну, вихованку гуртка декоративно-прикладного 

мистецтва Івано-Шийчинського НВК Богодухівської районної ради Харківської 

області, за роботу «Дружба», керівник Кіхтьова Альона Василівна; 

Граль Вероніку, вихованку гуртка «Фантазія плюс» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Остерський будинок творчості дітей та 

юнацтва» Остерської міської ради Чернігівської області, за роботу «Чарівні 

соняшники Чернігівщини», керівник Ковченко Світлана. 

 

1.2. У номінації «Писанкарство»: 

дипломом І ступеня: 

Тютюнник Валерію, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок сувенірів» 

Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова м. Бердичів Житомирської області, 

за роботу «Весна на Поліссі», керівник Сальнікова Олена Євгеніївна; 

Шестакову Ульяну, Калюка Андрія, вихованців гуртка «Писанкарство» 

Будинку творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради Красилівської 
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міської об’єднаної територіальної громади Красилівського району Хмельницької 

області, за роботу «Дерево життя», керівник Ставінська Ольга Григорівна; 

Ганц Аліну, Люх Анастасію, Яковишину Дар’ю, вихованок Зразкового 

художнього колективу гуртка «Писанкарство» Старокостянтинівського міського 

центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «Берегиня 

роду нашого», керівник Шлапак Тетяна Анатоліївна; 

Балан Олену, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Тульчинського 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді Вінницької області, за 

роботу «Шкрябанка», керівник Олійник Галина Василівна; 

Петрожалка Дмитра, учня гуртка «Писанкарство» ЗОШ І-ІІІ ступенів № 33 

м. Житомира, за роботу «Писанковий дивосвіт», керівник Фещук Наталія 

Анатоліївна; 

Базильчук Дар`ю, ученицю Центру професійно-технічної освіти                                 

м. Житомира, вихованку гуртка «Світ творчості» Житомирського державного 

будинку художньої та технічної творчості, за роботу «Композиція «Пасхальне 

диво», керівник Нестерчук Н.О.; 

Шовгенюк Оксану, вихованку гуртка «Писанкарство» Івано-Франківського 

державного центру естетичного виховання, за роботу «Писанки», керівник 

Поварчук Оксана. 

дипломом ІІ ступеня: 

Гри Євгена, вихованця гуртка «Писанкарство» Криворізького 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

«Сонях» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Квітуча країна», керівник Драченко Людмила Михайлівна; 

Гладишову Анастасію, вихованку гуртка «Майстерня петриківського 

розпису» Комунального позашкільного навчального закладу «Центр 

позашкільної роботи № 1» Дніпровської міської ради, за роботу «Пасхальне 

панно», керівник Козинець Юлія Павлівна; 

Ньорбу Іванну, вихованку гуртка «Народна творчість» Хустського міського 

центру позашкільної освіти «Сузір'я» Хустської міської ради Закарпатської 

області, за роботу «Традиційні писанки», керівник Теслевич Мар'яна Василівна; 

Чепу Олександру, Магурську Анастасію, Петровцій Вікторію, вихованок 

гуртка «Виготовлення сувенірів» Іршавського міського центру позашкільної 

освіти Іршавської обласної територіальної громади Закарпатської області, за 

роботу «Різдвяні писанки», керівник Ажипа Наталія Йосипівна; 

Борозенко Лілію, вихованку гуртка «Вишнівські козаки» Києво- 

Святошинського районного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді «Шанс» Київської області, за роботу «Серія писанок «Великоднє 

розмаїття», керівник Пасєка Тетяна Сергіївна; 

Войналович Анастасію, вихованку гуртка «Українське писанкарство» 

Центру позашкільної освіти м. Коростень Житомирської області, за роботу 

«Великодній віночок-оберіг», керівник Мостович Ірина Миколаївна; 

Візавер Олександру, вихованку гуртка «Писанкарство» Рахівського 

районного центру науково-технічної творчості Рахівської районної ради 
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Закарпатської області, за роботу «Троїсти музики», керівник Ворохта Леся 

Ярославівна; 

Козака Олександра, вихованця Народної школи писанкарства «Дивосвіт» 

Васильківського міського Центру дитячої та юнацької творчості «Дивосвіт» 

Київської області, за роботу «Хрещата», керівник Турукіна Леся Володимирівна; 

Матвійчук Вікторію, Кожан Маріану, вихованок гуртка «Народні 

промисли» Городоцької МАМ ім. П.Андрусіва Львівської області, за роботу 

«Любові життя безкінечна дорога», керівник Пивовар Ольга Богданівна; 

Федченко Вікторію, вихованку гуртка «Колорит»  позашкільного 

навчального закладу центру дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, за роботу «Трипільські 

мотиви», керівник Горєлова Ганна Василівна; 

Чорного Ігоря,  вихованця гуртка писанкарства «Оберіг» Комунального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості №1 Харківської міської ради», за 

роботу «Геометрія космосу», керівник Талашко Валерія Романівна; 

Гребенюк Владу, Муц Еліну, вихованок Народного художнього колективу 

«Писанка» Комунального закладу Дунаєвецької міської ради «Будинок творчості 

школяра» Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади 

Дунаєвецького району Хмельницької області, за роботу «Композиція «Від 

Трипілля до Поділля», керівник Войткова Валентина Вікторівна. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Тютюнник Олександру, вихованку гуртка «Народна творчість» 

Ямпільського міського Будинку дитячої та юнацької творчості Вінницької 

області, за роботу «Краса Великодня», керівник Болгарська Алла Борисівна; 

Загоруйко Любов, вихованку гуртка «Гончарство» Донецького обласного 

центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Триптих «Душа 

України», керівник Бикова Вікторія; 

Забару Поліну, вихованку гуртка «Технічний дизайн» Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Пасхальний 

дивограй», керівник Феофанова Євгенія; 

Хром'як Анастасію, вихованку гуртка «Умілі руки» Рахівського районного 

будинку дитячої та юнацької творчості Рахівської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу «Ажурна», керівник Ватаман 

Надія Дмитрівна; 

Гришко Анну, вихованку гуртка декоративно-ужиткового мистецтва 

«Барвінок» Петрівського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Петрівської районної ради Кіровоградської області, за роботу «Мої писаночки», 

керівник Бранець Дар’я Сергіївна; 

Грицюк Алісу, вихованку гуртка «Писанкарство» Біляївського районного 

будинку дитячої та юнацької творчості Одеської області, за роботу «Дерево 

життя», керівник Руденко Галина Олександрівна; 

Власюк Тетяну, Шпак Іванну, Шевчука Артура, Шевчук Катерину, 

вихованців гуртка «Писанкарство» Славутського будинку дитячої творчості 



6 

 

Хмельницької області, за роботу «Ви в пам’яті віків», керівник Онопрійчук 

Олена Миколаївна; 

Жегестовську Надію, вихованку гуртка «Основи дизайну» комунального 

закладу «Луцький міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Луцької міської ради» Волинської області, за роботу «Волинська ружа», керівник 

Голодишина Алла Євгенівна; 

Блест Олександру, вихованку гуртка «Народні ремесла» Хустської гімназії-

інтернату м. Хуста Закарпатської області, за роботу «Різдвяні писанки», керівник 

Пригара Олександра Василівна; 

Островерх Марину, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Комунального закладу «Люботинська спеціалізована мистецька школа-інтернат 

«Дивосвіт» Харківської обласної ради, за роботу «Писанковий сувенір», 

керівник Коношко Ганна Георгіївна; 

Мельник Діану, вихованку гуртка «Основи художнього мистецтва» 

Кам’янець-Подільського районного будинку школяра Хмельницької області, за 

роботу «Великоднє пробудження», керівник Мельник Оксана Олександрівна; 

Власюк Анну, вихованку гуртка «Писанкарство» Новодністровського 

будинку дитячої творчості Чернівецької області, за роботу «Небесні візерунки», 

керівник Пашкова Наталія Петрівна. 

 

1.3. У номінації «Витинання»: 

дипломом І ступеня: 

Свінціцьку Ольгу, вихованку гуртка «Декоративно-прикладне мистецтво» 

КУ «Романівський районний Будинок дитячої творчості» Житомирської області, 

за роботу «Берегиня», керівник Бовсунівська Інна Іванівна; 

Маковську Софію, ученицю Сарнівського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад» 

Війтовецької селищної об’єднаної територіальної громади Волочиського району 

Хмельницької області, за роботу «Берегиня роду», керівник Харова Тетяна 

Юліанівна; 

Каптюх Анастасію, вихованку гуртка «Паперова пластика» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, за роботу «Весна прилетіла на крилах пташиних», 

керівник Шлапак Тетяна Анатоліївна; 

Марківську Людмилу, Грицик Ірину, вихованок гуртка «Оригамі» 

Бершадської районної станції юних техніків Вінницької області, за роботу 

«Матінка природа», керівник Плаксій Ольга Анатоліївна; 

Слісаренко Марію, вихованку студії образотворчого мистецтва «Імпреса-

Арт» Центру дитячої та юнацької творчості Рокитнянського району Київської 

області, за роботу «Боже благословення», керівник Юрківська Анжела 

Володимирівна; 

Вітенко Діану, Юркевич Соломію, вихованок гуртка «Мистецтво» 

Носівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Підгаєцької районної ради 
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Тернопільської області, за роботу «Пори року», керівник Бучацька Ірина 

Іванівна; 

Мечак Анастасію, вихованку гуртка творчої праці «Майстрик» Кам’янець-

Подільського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за 

роботу «Берегиня отчої землі», керівник Каплунська Оксана Михайлівна; 

Сліпченко Дарину, ученицю гуртка «Народні ремесла» Смілянської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №12 Смілянського району Черкаської 

області, за роботу «Пісня про ніжність», керівник Клімашевський Микола 

Володимирович; 

Ровну Валерію, вихованку творчої майстерні декоративно – прикладного 

мистецтва «Креативне рукоділля» Центру творчості дітей та юнацтва 

Прилуцької міської ради Чернігівської області, за роботу «Березень», керівник 

Марина Гордієнко. 

дипломом ІІ ступеня: 

Ващенко Марію, вихованку гуртка «Грайливе мереживо» Комунального 

закладу «Софіївський центр творчості» Софіївської селищної ради Софіївського 

району Дніпропетровської області, за роботу «Матусина казка», керівник Кущ 

Інна Анатоліївна; 

Новицьку Алісу, вихованку гуртка «Юні майстри» комунального закладу 

«Партизанська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Дніпровської районної ради, за роботу 

«Багряне мереживо», керівник Саєнко Галина Анатоліївна; 

Євстєгнєєву Катерину, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу 

«Побачення на сході сонця», керівник Валентина Горносталь; 

Пазюк Валентину, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості 

Новоодеського району Миколаївської області, за роботу «Щедра нива», керівник 

Жученко О.С.; 

Гуменну Єву, вихованку гуртка «Прикладне мистецтво» Будинку дитячої 

творчості Городоцької міської об’єднаної територіальної громади Городоцького 

району Хмельницької області, за роботу «Богиня полум’я», керівник Щуцька 

Вікторія Анатоліївна; 

Труфин Анжеліку, вихованку гуртка «Витинанка» КЗПО «Будинок дитячої 

та юнацької творчості» Вижницької міської ради Чернівецької області, за роботу 

«Соняшники», керівник Хаустова Юлія Валеріївна; 

Якимчука Єгора, вихованця гуртка «Паперопластика» Ківерцівського 

центру позашкільної освіти Волинської області, за роботу «Син Божий 

народився», керівник Якимчук Надія Володимирівна; 

Ващенко Марію, вихованку гуртка «Грайливе мереживо» Комунального 

закладу «Софіївський центр творчості» Софіївської селищної ради Софіївського 

району Дніпропетровської області, за роботу «Радість з неба нам являє, Пасха 

красна десь вітає…», керівник Кущ Інна Анатоліївна; 

Яценко Валерію, вихованку «Паперопластика» Станції юних техніків 

управління освіти Краматорської міської ради Донецької області, за роботу 

«Несе Галя воду», керівник Ольга Кравченко; 
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Думнич Наталію, вихованку гуртка «Витинанка» Тячівського районного 

центру дитячої та юнацької творчості Тячівської районної ради Закарпатської 

області, за роботу «Дерево життя», керівник Острешко Вікторія Олександрівна; 

Кузьміну Ксенію, вихованку «Зразкового художнього колективу» студії з 

паперопластики «Орігамі» Центру дитячо-юнацької творчості імені                              

Є.М. Руднєвої відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради 

Запорізької області, за роботу «Дім, в якому все Є», керівник Дрозд Тетяна 

Вікторівна; 

Усатенка Андрія, вихованця гуртка «Декоративно-ужиткового мистецтва» 

Каравелівської ЗОШ І-ІІ ступеню Центру позашкільної роботи Вітовського 

району та гуртки Мішково-Погорілівської об’єднаної територіальної громади 

Миколаївської області, за роботу «Зі сльози відродилася, українкою я 

народилася», керівник Усатенко С.М.; 

Лясковського Дмитра, вихованця гуртка «Технічний дизайн» 

Деражнянського районного будинку творчості дітей та юнацтва Хмельницької 

області, за роботу «Дерево життя», керівник Рудзік Олександр Йосипович; 

Жуковську Вікторію, вихованку Народного художнього колективу – студії 

декоративно-прикладного мистецтва «Сходинки» позашкільного навчального 

закладу «Багатопрофільний молодіжний центр» Черкаської міської ради 

Черкаської області, за роботу «Пташиний спів», керівник Тимошенко Галина 

Володимирівна. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Кєтову Вероніку, вихованку гуртка «Веселка» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Міський палац дитячої та юнацької 

творчості «Горицвіт» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за 

роботу «Дерево життя», керівник Пентович Людмила Миколаївна; 

Краснощок Аріну, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів»  

Богуславського районного центру дитячої та юнацької творчості Київської 

області, за роботу «Карпатські гори та полонини», керівник Середа Ірина 

Вікторівна; 

Мусієнко Дарію, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

«Творча майстерня народного декоративно-ужиткового мистецтва «Барвінок» 

Карлівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості Полтавської 

області, за роботу «І поселиться мир в Україні на довгії віки», керівник 

Колодяжна Світлана Григорівна; 

Балаценка Нікіту, вихованця гуртка «Витинанка» Сумського міського 

Центру науково-технічної творчості молоді, за роботу «Сонях», керівник 

Балаценко Марина Миколаївна; 

Сачок Анастасію, вихованку гуртка «Паперопластика» комунального 

закладу «Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді Черкаської обласної ради», за роботу «Українські мотиви», керівник 

Хоменко Ольга Іванівна; 

Андрійчук Маргариту, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

«Фантазія плюс» Комунального позашкільного навчального закладу 



9 

 

«Остерський будинок творчості дітей та юнацтва Остерської міської ради 

Чернігівської області», за роботу «Закохані», керівник Світлана Ковченко; 

Смик Юлію, вихованку гуртка «Народні ремесла» комунального закладу 

«Луцька ЗОШ I-II ступенів №11-колегіум Луцької міської ради» Волинської 

області, за роботу «Мелодія рідного краю», керівник Вавринчук Наталія 

Миколаївна; 

Темченко Марію, вихованку студії образотворчих мистецтв «Журавочка» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Міський палац дитячої та 

юнацької творчості «Горицвіт» Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, за роботу «Симфонія осіннього дубу», керівник Кощавська Ольга 

Федорівна; 

Ревинську Вікторію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Станції 

юних техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької 

області, за роботу «Попелюшка», керівник Ірина Петренко; 

Якушову Валерію, вихованку гуртка «Вироби з паперу» Центру дитячої та 

юнацької творчості міста Южноукраїнська Миколаївської області, за роботу 

«Заручини», керівник Якушкіна З.О.; 

Святелик Аллу, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Глобинського  районного центру дитячої та юнацької творчості Полтавської 

області, за роботу «Квітуча моя Україна», керівник Святелик Світлана 

Леонідівна; 

Ситнік Катерину, ученицю гуртка «Веселка» Покотилівського ліцею 

«Промінь» Харківської районної ради Харківської області, за роботу «Тризуб», 

керівник Біда Катерина Ігорівна; 

Гандзюк Діану, вихованку гуртка «Я лідер» Будинку дитячої творчості 

Новоушицької селищної об’єднаної територіальної громади Новоушицького 

району Хмельницької області, за роботу «Зустріч», керівник Бідна Ольга 

Олександрівна. 

 

1.4. У номінації «Народна лялька»: 

дипломом І ступеня: 

Візир Марину, вихованку гуртка «Народна лялька» Комунального закладу 

«Станція юних техніків» Кам’янської міської ради Дніпропетровської області, за 

роботу «Календар народної ляльки», керівник Михайличенко Людмила 

Віталіївна; 

Трушковського Павла, вихованця гуртка «Я пізнаю світ» Фастівської 

станції юних натуралістів Київської області, за роботу «Сорока-Ворона», 

керівник Трушковська Олеся Володимирівна; 

Матієць Ангеліну, Тесліна Андрія, Бобровник Катерину, вихованців гуртка 

«Моделювання іграшок-сувенірів» Комунального закладу «Березівський 

міський центр дитячої та юнацької творчості» Одеської області, за роботу 

«Щасливе материнство – радісне дитинство», керівник Черненко Тетяна 

Дмитрівна; 
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Чайковську Дарину, Матвійчук Анастасію, вихованок гуртка «Чарівна 

нитка» Комунального закладу «Районний Будинок учнівської молоді» 

Дубенської районної ради Рівненської області, за роботу «Мамина молитва – 

дитячої долі оберіг», керівник Усач Олена; 

Ворону Вікторію, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Будинку дитячої та юнацької творчості Смілянської міської ради Черкаської 

області, за роботу «Єдина родина – єдина Україна», керівник Чернай Анна 

Олександрівна; 

Лозовенко Катерину, вихованку народої студії «Фітодизайн та декор» 

Києво-Святошинського районного центру творчості молоді «Оберіг» Київської 

області, за роботу «Лялька-мотанка», керівник Лозовенко Світлана Іванівна; 

Запорозьку Юлію, вихованку гуртка «Прикрась свій дім» Бориспільського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу 

«Вузликова лялька «Берегиня», керівник Гудим Любов Іванівна; 

Моцну Ірину, вихованку гуртка «Народна лялька» Будинку дитячої 

творчості Городоцької міської об’єднаної територіальної громади Городоцького 

району Хмельницької області, за роботу «Берегиня», керівник Чопа Наталія 

Михайлівна; 

Бондаренко Дар’ю, вихованку гуртка «Декоративно-прикладне мистецтво» 

Черкаського районного центру дитячої та юнацької творчості с. Мошни 

Черкаського району Черкаської області, за роботу «Українська берегиня», 

керівник Григуть Зінаїда Володимирівна. 

дипломом ІІ ступеня: 

Міхалєвську Валерію, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок – 

сувенірів» комунального закладу «Мурованокуриловецький районний будинок 

дитячої та юнацької творчості» Вінницької області, за роботу «Веснянка», 

керівник Гордійчук Людмила Вікторівна; 

Каракозян Даніелу, вихованку гуртка «Art studio» Вишнівського центру 

творчості дітей та юнацтва Київської області, за роботу «Лялька-мотанка 

«Травниця», керівник Щеголь Людмила Олександрівна; 

Цимбаєву Сніжану, вихованку гуртка «Народна лялька» Комунального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Долинської районної ради» 

Кіровоградської області, за роботу «Композиція «Ляльки-намистинки», керівник 

Гетманець Діна Володимирівна; 

Кузьмінського Сергія, вихованця гуртка народної творчості Будинку 

творчості дітей та юнацтва Снігурівського району Миколаївської області, за 

роботу «Мотанка», керівник Сліпченко Н.Т.; 

Панькову Вікторію, Волошину Анастасію, вихованок гуртка народних 

ремесел «Колорит» Кривобалківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів від ОЕНЦУМ 

Миколаївської області, за роботу «Шестиручка (Пилипівка)», керівник 

Вербицька З.В.; 

Іовчеву Іванну, Яковенко Дар’ю, вихованок гуртка «Виготовлення іграшок-

сувенірів» Біляївського районного будинку дитячої та юнацької творчості 
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Одеської області, за роботу «Лялька-мотанка «Весна», керівник Руденко Галина 

Олександрівна; 

Діордій Уляну, вихованку гуртка «Інтер'єрна іграшка» Костопільського 

Будинку школярів та юнацтва Рівненської області, за роботу «Панянка», 

керівник Бабак Віта; 

Луніну Катерину, Пряженцеву Валерію, Годованюк Дар’ю, вихованок 

гуртка «М’яка іграшка» Хмельницького дитячо-юнацького центру, за роботу 

«Ляльки-мотанки», керівник Бакало Альона Олегівна; 

Лущевську Софію, Кучерук Маргариту, вихованок гуртка «Витоки», гуртка 

«Майстерня чудес» Старокостянтинівського міського центру дитячої та 

юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «Древослава», керівники 

Шерстобітова Лариса Володимирівна, Кучерук Алла Броніславівна; 

Мукоїд Богдану, вихованку гуртка «Сувенірний» комунальної установи 

«Жмеринський районний Будинок творчості школярів та юнацтва» Вінницької 

області, за роботу «Лялька», керівник Мукоїд Яніна Олексіївна; 

Уляніцьку Вероніку, ученицю гуртка «М’яка іграшка» Парипської філії                

І-ІІ ступенів Попільнянського ліцею Попільнянської селищної ради 

Житомирської області, за роботу «Берегиня», керівник Чорна Людмила 

Олександрівна; 

Іванець Ірину, вихованку Народної творчої майстерні «Світ сувенірів» 

Васильківського міського Центру дитячої та юнацької творчості Київської 

області, за роботу «Берегиня», керівник Чепурда Лариса Володимирівна; 

Донченко Софію, вихованку гуртка «Творча майстерня» Компаніївського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Компаніївської районної ради 

Кіровоградської області, за роботу «Лялька – мотанка», керівник Ляшенко Олена 

Григорівна; 

Короташ Лілію, вихованку гуртка «Моделювання іграшок сувенірів» 

Деражнянського районного будинку творчості дітей та юнацтва Хмельницької 

області, за роботу «Народна майстриня», керівник Калюк Людмила 

Володимирівна; 

Цибульську Софію, вихованку дизайн-студії «Фантазія» Сокирянського 

районного центру творчості дітей та юнацтва Чернівецької області, за роботу 

«Лялька-мотанка «З Різдвом Христовим», керівник Жар Анастасія Вячеславівна. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Сесик Христину, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

комунального закладу позашкільної освіти «Старовижівський центр дитячої та 

юнацької творчості» Волинської області, за роботу «П’ятиручка», керівник 

Фещук Антоніна Едуардівна; 

Панаітову-Дзуль Дарину, вихованку гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Долинської станції юних техніків Івано-Франківської області, за 

роботу «Дві подружки – говорушки», керівник Рак Ірина Ігорівна; 

Фреїв Ілону, Проців Христину, вихованок гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Долинської станції юних техніків Івано-Франківської області, за 

роботу «Лялька-мотанка», керівник Микитин Галина Зігмундівна; 
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Трішневську Аліну, Трішневську Дар'ю, вихованок гуртка «Оберіг» 

Іванківського районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області, 

за роботу «Здорова родина - щаслива Україна», керівник Смовж Людмила 

Василівна; 

Дігтяр Вікторію, Меренцову Софію, Нелень Анастасію, вихованок гуртка 

«Народна творчість» Олександрівського районного центру дитячої та юнацької 

творчості Олександрівської районної ради Кіровоградської області, за роботу 

«Лялька - мотанка «Сім'я», керівник Лазаренко Вікторія Василівна; 

Шпортко Софію, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Первомайського 

будинку дитячої та юнацької творчості Первомайської міської ради Харківської 

області, за роботу «Дівчина-весна», керівник Бацман Олена Володимирівна; 

Василенко Вікторію, вихованку гуртка «Фантазер» Комунального закладу 

«Районний центр дитячої та юнацької творчості Каховської районної ради 

Херсонської області», за роботу «Лялька-мотанка «Матуся», керівник Колодич 

Олена Олександрівна; 

Радченко Анастасію, вихованку гуртка «Сувенірний» закладу позашкільної 

освіти «Менський центр дитячої та юнацької творчості Менської міської ради» 

Чернігівської області, за роботу «Материнська радість», керівник Ірина 

Дубницька; 

Кравець Софію, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Центру дитячої та 

юнацької творчості Іллінецької міської об'єднаної територіальної громади 

Вінницької області, за роботу «Лялька-Веснянка», керівник Поліщук Алла 

Анатоліївна; 

Павленко Діану,  ученицю гуртка «Креативна майстерня»                                           

ДНЗ «Малинський професійний ліцей» Житомирської області, за роботу 

«Ляльки-мотанки», керівник Духопела О.В.; 

Сойму Валерію, ученицю гуртка «Квілінг» Дубівської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів №1 Дубівської селищної ради Тячівського району 

Закарпатської області, за роботу «Ми - українці!», керівник Марічак Галина 

Іванівна; 

Мякчилову Віолету, вихованку гуртка «Моделювання та конструювання 

одягу» Барвінківського Будинку творчості дітей та юнацтва Барвінківської 

районної ради Харківської області, за роботу «Подружня пара», керівник 

Борщова Галина Ігнатівна; 

Захарову Крістіну, ученицю гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Петропавлівської загальноосвітньої школи I-IІI ступенів Куп'янської районної 

ради Харківської області, за роботу «Лялька- мотанка», керівник Рагуля Юлія 

Геннадіївна; 

Пріхно Владиславу, вихованку Народного художнього колективу – студії 

декоративно-прикладного мистецтва «Сходинки» позашкільного навчального 

закладу «Багатопрофільний молодіжний центр» Черкаської міської ради, за 

роботу «Наречена», керівник Тимошенко Галина Володимирівна. 
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1.5. У номінації «Вироби з тіста»: 

дипломом І ступеня: 

Шевчук Мілену, вихованку гуртка «Веселе тісто» Локачинського районного 

Будинку школяра Волинської області, за роботу «Крила матері», керівник 

Фордюк Аліна Олександрівна; 

колектив вихованців гуртка «Країна краси» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Одеський центр дитячої та юнацької творчості 

«Самоцвіт», за роботу «Різдвяна ялинка», керівник Вахновська Олена Василівна; 

Атаман Аліну, вихованку гуртка «Природа і фантазія» Ізяславського 

районного будинку творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, за роботу 

«Мій дім – моя фортеця», керівник Ткачук Оксана Миколаївна; 

Паламара Максима, вихованця гуртка «Тістопластика» Комунального 

закладу «Ярмолинецький районний будинок дитячої та юнацької творчості» 

Ярмолинецького району Хмельницької області, за роботу «Оберіг», керівник 

Паламар Альона Анатоліївна; 

Вовкотруб Ірину, вихованку гуртка «Фантазії з солоного тіста» 

Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської 

районної ради Черкаської області, за роботу «Соняхи», керівник Каюк Таїсія 

Віталіївна; 

Грушевську Анастасію, ученицю Бердичівського професійного 

будівельного ліцею, вихованку гуртка «Арт-простір» Житомирського 

державного будинку художньої та технічної творчості, за роботу «Цвіти бузок в 

останні дні весни… Безумствуй розмаїттями суцвіття…», керівник                       

Нестерчук А.А.; 

Самокіщук Нелю, вихованку гуртка «Вироби з сиру» Івано-Франківського 

державного центру естетичного виховання, за роботу «Сирний коник», керівник 

Федорчук Вікторія Дмитрівна; 

Воронову Дар’ю, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Чугуївського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Чугуївської районної ради 

Харківської області, за роботу «Пряник «Совушка», керівник Альошина 

Світлана Сергіївна; 

Трюхан Наталію, вихованку гуртка «Золоті барви» Центру дитячої та 

юнацької творчості Чорнобаївської районної ради Черкаської області, за роботу 

«Прихилитися всім серцем», керівник Журавель Лілія Володимирівна. 

дипломом ІІ ступеня: 

Троценко Радмилу, вихованку гуртка «Тістопластика» комунального 

закладу «Вінницький міський палац дітей та юнацтва ім. Лялі Ратушної», за 

роботу «Заквітчана калина», керівник Гикава Ольга Леонідівна; 

Дебнар Кіру, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Тячівського районного центру дитячої та юнацької творчості Тячівської 

районної ради Закарпатської області, за роботу «Щасливе дитинство», керівник 

Шомко Людмила Миколаївна; 

Швець Юлію, вихованку Зразкового художнього колективу творчого 

об’єднання «Ліпка з солоного тіста» Станції юних техніків - Центру науково-
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технічної творчості молоді м.Київ, за роботу «Мишенята готуються до зими», 

керівник Просяник Олена Олександрівна; 

Мацібору Надію, вихованку гуртка «Колосок» Будинку дитячої та юнацької 

творчості Новоархангельського навчально-виховного об`єднання №2 

Новоархангельської районної ради Кіровоградської області, за роботу «Різдвяні 

янголи», керівник Лагодієнко Світлана Олександрівна; 

Копанайко Ангеліну, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Старобільського районного Будинку творчості дітей та юнацтва Луганської 

області, за роботу «Родинне коло», керівник Тука Марина Володимирівна; 

Заклевську Анастасію, вихованку зразкового колективу декоративно – 

ужиткового мистецтва «Вітрила творчості» Центру дитячої та юнацької 

творчості Сновської міської ради Чернігівської області, за роботу «Купальська 

ніч», керівник Олег Скотаренко; 

Ладигіна Нікіту, вихованця гуртка «Тістопластика» Чернігівського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Покрова», керівник Наталія Ладигіна; 

Рябоконь Тетяну, вихованку гуртка «Дивосвіт» комунального закладу 

«Будинок дитячої творчості Калинівської міської об’єднаної територіальної 

громади» Вінницької області, за роботу «Панно «На краю села хатина», керівник 

Попутаровська Валентина Миколаївна; 

Сердцеву Анастасію, вихованку гуртка «Художня кераміка» Мукачівського 

центру дитячої та юнацької творчості Мукачівської міської ради Закарпатської 

області, за роботу «Диптих «Колиска для сина», «Колиска для доні», керівник 

Сливчук Ольга Андріївна; 

Покотило Ірину, вихованку гуртка народної іграшки «Вернісаж» 

Хорольського районного Центру дитячої та юнацької творчості Полтавської 

області, за роботу «Сова», керівник Музиченко Наталія Олександрівна; 

Пазюка Олега, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Центру дитячої та юнацької творчості Гуменецької сільської об’єднаної 

територіальної громади Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, 

за роботу «З любов’ю до матусі», керівник Костюк Олена Анатоліївна; 

Лахнову Анастасію, вихованку гуртка «Народна творчість» Будинку 

творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради Красилівської міської 

об’єднаної територіальної громади Красилівського району Хмельницької 

області, за роботу «Царство фей», керівник Славенська Софія Іванівна; 

Карпенюк Кіру, вихованку Зразкового колективу декоративно – ужиткового 

мистецтва «Вітрила творчості» Центру дитячої та юнацької творчості Сновської 

міської ради Чернігівської області, за роботу «Перше кохання», керівник                  

Олег Скотаренко. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Рєзнік Алісу, вихованку гуртка «Мукосолька» Будинку дитячої творчості                

м. Новогродівка Донецької області, за роботу «Щедрість рідної землі», керівник 

Наталя Кириченко; 
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Макар Софію, вихованку гуртка «Народні промисли» Хустського 

районного центру позашкільної роботи Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу «Мишка з сиром», керівник Макар 

Оксана Іванівна; 

Циганенко Альбіну, вихованку гуртка «Сувенір» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Олександрійської міської ради Кіровоградської області, за 

роботу «Панно «Пори року», керівник Мартиненко Наталія Володимирівна; 

Хавича Олекасандра, вихованця гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Мішково-Погорілівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Центру позашкільної роботи 

Вітовського району та гуртків Мішково-Погорілівської об’єднаної 

територіальної громади Миколаївської області, за роботу «Півник», керівник 

Хавич О.П.; 

Хміль Дар’ю, вихованку гуртка «Ліплення» Центру технічної творчості та 

професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва, за 

роботу «Український сувенір», керівник Хміль Вікторія Сергіївна; 

Цимбалісту Софію, вихованку гуртка «Декоративно ужиткове - мистецтво» 

Зборівського районного центру дитячої та юнацької творчості Тернопільської 

області, за роботу «Родинне щастя», керівник Рудніцька Ірина Богданівна; 

Бойко Софію, вихованку гуртка «Тістопластика» Шумського центру 

позашкільної роботи Тернопільської області, за роботу «Щаслива сім'я», 

керівник Бойко Віта Анатоліївна; 

Комарову Анастасію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Балаклійського Центру дитячої та юнацької творчості Балаклійської районної 

ради Харківської області, за роботу «Смачного!», керівник Мусатова Світлана 

Олександрівна; 

Граль Вероніку, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Фантазія плюс» Комунального позашкільного навчального закладу 

«Остерський будинок творчості дітей та юнацтва» Остерської міської ради 

Чернігівської області, за роботу «Квіти моєї Чернігівщини», керівник                

Світлана Ковченко; 

Сидорчук Анастасію, ученицю ЗОШ I-III ступенів імені Героя України 

Володимира Мельника с. Чорниж Маневицького району Волинської області, за 

роботу «А мій милий вареничків хоче», керівник Чучко Алла Миколаївна; 

Кравченко Олександру, вихованку Народного художнього колективу студії 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Соняшник» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний 

центр дитячої та юнацької творчості», за роботу «Медоноси», керівник 

Стороженко Світлана Василівна; 

колектив вихованців гуртка «Рукоділля» Комунального закладу «Ліцей 

«Сокіл» Міської ради міста Кропивницького Кіровоградської області, за роботу 

«Весна прийшла», керівник Балинська Олена Леонідівна; 

Яремчук Христину, ученицю Великомедведівської гімназії Судилківської 

сільської об’єднаної територіальної громади Шепетівського району 
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Хмельницької області, за роботу «Трояндова рапсодія», керівник Адамець 

Наталія Миколаївна; 

Скабельську Софію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Тістопластика» Комунального позашкільного навчального закладу 

Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва, за роботу «Блага звістка», 

керівник Олена Єфіц; 

Мойсіяш Марію, вихованку Зразкового колективу декоративно – 

ужиткового мистецтва «Вітрила творчості» Центру дитячої та юнацької 

творчості Сновської міської ради Чернігівської області, за роботу «Світле 

майбутнє», керівник Олег Скотаренко. 

 

1.6. У номінації «Декоративний розпис, народний живопис»: 

дипломом І ступеня: 

Берестову Аліну, вихованку гуртка «Петриківський розпис» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Петриківський Будинок дитячої творчості» 

Дніпропетровської області, за роботу «Квіти», керівник Статива Олеся 

Анатоліївна; 

Шамудило Софію, Шамудило Миколу, вихованців гуртка образотворчого 

мистецтва «Палітра» Палацу творчості дітей та юнацтва Броварської міської 

ради Київської області, за роботу «Мальовнича скринька», керівник Гамаюнова 

Юлія Григорівна; 

Кравченка Ярослава, вихованця гуртка «Фольклор та етнографія» 

Кобеляцького будинку дитячої та юнацької творчості імені Миколи Андрійовича 

Касьяна Полтавської області, за роботу «Бабусина хата», керівник Сабадирь 

Галина Вікторівна; 

Снісаренко Марію, вихованку зразкової дитячої мистецької студії «Магія 

декору» Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості 

Звенигородської районної ради Черкаської області, за роботу «Триптих «Польові 

квіти», керівник Безверха Олена Миколаївна; 

Мохнар Надію, вихованку студії флористики «Арт-мікс» Ківерцівського 

центру позашкільної освіти Волинської області, за роботу «З Україною у серці!», 

керівник Лукашук Ольга Миколаївна; 

Парфеєвець Софію, вихованку гуртка «Декоративний розпис» 

комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи 

№ 1» Дніпровської міської ради, за роботу «Птахи», керівник Цимбалій Тетяна 

Іванівна; 

Микуляк Софію, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Косівського районного центру дитячої творчості Косівської районної ради Івано-

Франківської області, за роботу «Без сім’ї і свого роду – немає нації, народу», 

керівник Удудяк Іванна Василівна; 

Суворову Яну, вихованку народної студії декоративного розпису «Цвіт 

папороті» Сквирського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Київської області, за роботу «Козацький похід», керівник Кучанський Ігор 

Леонідович; 
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Коношко Поліну, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Комунального закладу «Люботинська спеціалізована мистецька школа-інтернат 

«Дивосвіт» Харківської обласної ради, за роботу «Набір скриньок», керівник 

Коношко Ганна Георгіївна. 

дипломом ІІ ступеня: 

Дроговіз Аліну, вихованку гуртка «Петриківський розпис» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Петриківський Будинок дитячої творчості» 

Дніпропетровської області, за роботу «Весняні співи», керівник Статива Олеся 

Анатоліївна; 

Кляцьку Кіру, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Комунального 

закладу «Новгородківський районний будинок дитячої та юнацької творчості» 

Кіровоградської області, за роботу «Доброго ранку, Україно», керівник 

Бондаренко Ірина Володимирівна; 

Грєшнікову Дар’ю, вихованку художньої студії «Дивограй» Дитячо- 

юнацького центру «Вись» Маловисківської міської ради Кіровоградської 

області, за роботу «Дерево життя», керівник Грєшнікова Вікторія Анатоліївна; 

Димбовську Ольгу, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

декоративно-ужиткового мистецтва «Арт» міської станції юних техників                

міста Миколаєва, за роботу «Лев іде — світ цвіте», керівник Коркішко О.О.; 

Царук Ксенію, вихованку гуртка «Дивосвіт кольорів» Лубенського 

районного центру дитячої та юнацької творчості при опорному закладі 

«Тарандинцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів» Полтавської області, 

за роботу «Свято врожаю», керівник Ятел Наталія Григорівна; 

Шутько Дар’ю, вихованку гуртка «Декоративний розпис» Будинку для дітей 

та юнацтва Липоводолинської селищної ради Сумської області, за роботу 

«Весняні мотиви», керівник Косенко Людмила Петрівна; 

Суботу Аню, вихованку Зразкової студії образотворчого мистецтва 

«Веселка» Комунального закладу позашкільної освіти Тростянецької міської 

ради «Палац дітей та юнацтва» Сумської області, за роботу «Казковий світ», 

керівник Лахтарина Наталія Сергіївна; 

Колькову Анастасію, вихованку гуртка «Декоративний розпис» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, за роботу «Тупотіли ніжки по новій доріжці», керівник 

Процик Ольга Олегівна; 

Клименко Анну, вихованку гуртка «Петриківський розпис» Деснянського 

позашкільного навчального закладу «Центр творчості дітей та юнацтва» 

Деснянської селищної ради Чернігівської області, за роботу «Україна понад 

усе!», керівник Інна Павловська; 

Кльову Діану, вихованку гуртка «Петриківський розпис» Корюківського 

Центру дитячої та юнацької творчості Корюківської міської ради Чернігівської 

області, за роботу «Великодня композиція», керівник Олена Муха; 

Кощук Марію, вихованку гуртка «Палітра» Піщанського районного 

Будинку школярів та юнацтва Вінницької області, за роботу «Тареля «Мелодію 

весни наспівують жар-птиці», керівник Бондар Тетяна Миколаївна; 
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Шатунову Ангеліну, вихованку зразкової студії образотворчого та 

декоративного мистецтва «Художній дивосвіт» Рожищенського будинку дитячої 

творчості Волинської області, за роботу «Сім’я», керівник Шатунова Оксана 

Іванівна; 

Парфеєвець Софію, вихованку гуртка «Декоративний розпис» клубу за 

місцем проживання «Фантазія» комунального позашкільного навчального 

закладу «Центр позашкільної роботи № 1» Дніпровської міської ради, за роботу 

«Дві молодиці», керівник Цимбалій Тетяна Іванівна; 

Нефедюк Олександру, ученицю гуртка «Дивоцвіт» комунального закладу 

«Партизанська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Дніпровської районної ради, за роботу 

«Сова», керівник Міленко Валентина Іванівна; 

Цекову Варвару, вихованку гуртка «Петриківський розпис» Позашкільного 

навчального закладу «Міський Палац дитячої та юнацької творчості» Запорізької 

міської ради Запорізької області, за роботу «Нічний спів», керівник 

Краснокутська Тетяна Федорівна; 

Христенко Ксенію, вихованку гуртка «Петриківський розпис» 

Позашкільного навчального закладу «Міський Палац дитячої та юнацької 

творчості» Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «Дівочі мрії», 

керівник Краснокутська Тетяна Федорівна; 

Гвоздік Анастасію, вихованку Зразкової студії образотворчого мистецтва 

«Веселка» Комунального закладу позашкільної освіти Тростянецької міської 

ради «Палац дітей та юнацтва» Сумської області, за роботу «Чарівна бочечка», 

керівник Хижняк Анна Володимирівна; 

Маковську Яну, вихованку гуртка «Декоративний розпис» Будинку дитячої 

творчості Новоушицької селищної об’єднаної територіальної громади 

Новоушицького району Хмельницької області, за роботу «Триптих «Берегиня 

роду», керівник Мирончук Тетяна Василівна; 

Паладій Софію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Сторожинецького центру дитячої та юнацької творчості Чернівецької області, за 

роботу «Чарівна бандура», керівник Іліка Емма Іванівна; 

Висоцьку Анастасію, вихованку гуртка «Юний митець» Комунального 

закладу позашкільної освіти «Коропський центр дитячої та юнацької творчості» 

Коропської селищної ради Чернігівської області, за роботу «Рушник «Весняний 

настрій», керівник Наталія Лавренова. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Борковську Анну, вихованку гуртка «Юний дизайнер» Житомирського 

міського центру науково-технічної творчості, за роботу «Казкове місто», 

керівник Кумечко Ірина Валентинівна; 

Капітан Корнелію, Гаджегу Крістіну, вихованок студії образотворчого 

мистецтва «Золотий мольберт» Мукачівського центру дитячої та юнацької 

творчості Мукачівської міської ради Закарпатської області, за роботу «Дивні 

тварини», керівник Шаленик Людмила Іванівна; 

Цигику Юлію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Закарпатського 

обласного палацу дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН» м. Ужгород 
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Закарпатської області, за роботу «Вертеп», керівник Кузик Єлизавета 

Михайлівна; 

Гандзюк Ольгу, вихованку Народної студії петриківського розпису 

«Азалія» Центру позашкільної освіти та професійного самовизначення 

учнівської молоді «Соняшник» Київської області, за роботу «Моє село - моя 

колиска», керівник Красніцька - Луцик Людмила Марянівна; 

Горбачову Софію, вихованку гуртка «Художній розпис» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Заводського району міста Миколаєва, за роботу «Весняні 

кульбабки», керівник керівник Зозуля О.Л.; 

Карпову Софію, вихованку гуртка «Декоративно-образотворче мистецтво» 

Комунального закладу «Березівський міський центр дитячої та юнацької 

творчості» Одеської області, за роботу «Повне мишки завжди пузо – від 

смачненького гарбуза», керівник Нарушева Алла Олександрівна; 

Марієчко Вікторію, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Бершадської районної станції юних техніків Вінницької області, за роботу 

«Набір тарілок інтер’єрного призначення», керівник Марієчко Леся Михайлівна; 

Бандурку Дарину, вихованку гуртка «Декоративний розпис» комунального 

позашкільного навчального закладу «Міський Палац дітей та юнацтва» 

Дніпровської міської ради, за роботу «Півник», керівник Переясловець Лариса 

Вікторівна; 

Сергієнко Катерину, вихованку гуртка «Мальовнича фантазія» 

Бахмутського міського Центру технічної творчості дітей та юнацтва Донецької 

області, за роботу «Квітуча країна», керівник Тетяна Лаптєва; 

Іщук Аліну, вихованку гуртка «Художній розпис» Баранівського міського 

Будинку дитячої творчості Житомирської області, за роботу «Панна Осінь», 

керівник Бенкіна Тетяна Григорівна; 

Полях Єліну, вихованку гуртка «Калиновий цвіт» Бориспільського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу 

«Літо», керівник Антонюк Ганна Євгенівна; 

Калакутську Дар’ю, вихованку майстерні декоративного розпису 

Фастівської школи народної майстерності Київської області, за роботу «Пишні 

пави», керівник Місюра Вікторія Олександрівна; 

Щербу Олександру, вихованку гуртка «Декоративний розпис» 

Новомиргородського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Новомиргородської районної ради Кіровоградської області, за роботу «Сова», 

керівник Суржок Алла Вікторівна; 

Ревву Рексане, вихованку гуртка «Декоративний розпис» Голованівського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, за 

роботу «Мальовнича Україна», керівник Попова Наталія Юріївна; 

Гудун Богданну, вихованку гуртка «Юні дизайнери» Лановецького міського 

комунального будинку дитячої та юнацької творчості Тернопільської області, за 

роботу «Картина «Фруктова ейфорія», керівник Одлижук Алла Григорівна; 

Білецьку Ксенію, вихованку гуртка «Декоративно-образотворче мистецтво» 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 
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творчості», за роботу «Пташина пісня», керівник Лісунова Людмила 

Володимирівна; 

Старостенко Анастасію, вихованку гуртка «Народні ремесла» Ніжинської 

станції юних техніків Ніжинської міської ради Чернігівської області, за роботу 

«Півень на санях», керівник Світлана Старостенко. 

 

1.7. У номінації «Гончарство та художня кераміка»: 

дипломом І ступеня: 

Антоненко Дарину, вихованку студії образотворчих мистецтв «Журавочка» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Міський Палац дитячої та 

юнацької творчості «Горицвіт» Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, за роботу «Козлик», керівник Кощавська Ольга Федорівна; 

Гудим Діану, вихованку гуртка «Чарівна глина» Центру дитячої та юнацької 

творчості Деснянського району міста Києва, за роботу «Куманець «Півник», 

керівник Стеценко Юлія; 

Васеловича Олександра, вихованця гуртка «Художня кераміка Буковини» 

Сторожинецького центру дитячої та юнацької творчості Чернівецької області, за 

роботу «Буковинський хрест-оберіг», керівник Васелович Ілля Іванович; 

Луцука Леоніда, вихованця гуртка «Художня кераміка» Комунального 

закладу позашкільної освіти Менського центру дитячої та юнацької творчості 

Менської міської ради Чернігівської області, за роботу «Підсвічник», керівник 

Олег Луцук; 

Пушкарчука Ярослава, вихованця студії образотворчих мистецтв 

«Журавочка» Комунального позашкільного навчального закладу «Міський 

Палац дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Лев», керівник Кощавська Ольга 

Федорівна; 

Середу Дар'ю, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

«Кераміка» Міської станції юних техніків м. Миколаєва, за роботу «Колискова 

пісня», керівник Пономаренко Володимир Олексійович; 

Моргайло Михайла, вихованця Зразкового художнього колективу гуртка 

«Кераміка» Міської станції юних техніків м. Миколаєва, за роботу «Весняний 

вол», керівник Пономаренко Володимир Олексійович. 

дипломом ІІ ступеня: 

Камінську Алісу, вихованку гуртка «Народне пластичне мистецтво» 

комунального закладу «Центр дитячої творчості м. Тернівка» Дніпропетровської 

області, за роботу «Лялька-дзвіночок «Дерево життя», керівник Счастнєва 

Наталія Геннадіївна; 

Бурлудську Євгенію, вихованку гуртка «Народне пластичне мистецтво» 

комунального закладу «Центр дитячої творчості м. Тернівка» Дніпропетровської 

області, за роботу «Лялька-дзвіночок «Берегиня», керівник Счастнєва Наталія 

Геннадіївна;  



21 

 

Левшакову Ніно,  вихованку гуртка «Художня кераміка» Мукачівського 

центру дитячої та юнацької творчості Мукачівської міської ради Закарпатської 

області, за роботу «Сови», керівник Сливчук Ольга Андріївна; 

Юлькіну Алісу, ученицю гуртка «Чарівна глина» СШ №270 м.Київ, за 

роботу «Материнська ніжність», керівник Юлькіна Олена Анатоліївна; 

Сердюка Іллю, вихованця  «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Кераміка» Міської станції юних техніків міста Миколаєва, за роботу 

«Благодатна осінь», керівник Пономаренко Володимир Олексійович; 

Герус Дар'ю, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

декоративно-ужиткового мистецтва «Кераміка» Міської станції юних техників 

міста Миколаєва, за роботу «Гетьман», керівник Пономаренко Володимир 

Олексійович; 

Балик Дар’ю, вихованку гуртка «Чарівна глина» комунального закладу 

позашкільної освіти «Будинок дитячої та юнацької творчості» Опішнянської 

селищної ради Полтавської області, за роботу «Куманець», керівник Чабан Ірина 

Михайлівна; 

Льорчак Мар’яну, вихованку гуртка «Кераміка» Лановецького міського 

комунального будинку дитячої та юнацької творчості Тернопільської області, за 

роботу «Відгомін віків», керівник Яцула Олег В’ячеславович; 

Путіліну Камілу, Добровольського Ореста, Северенюк Софію, вихованців 

гуртка «Гончарик» Нетішинського будинку дитячої творчості Хмельницької 

області, за роботу «Земля пращурів», керівник Стицюк Юрій Олександрович; 

Анточел Анну, Замєсову Каріну, Лахно Ілону, вихованок гуртка «Жива 

глина» Центру дитячої та юнацької творчості Чорнобаївської районної ради 

Черкаської області, за роботу «Рукавичка», керівник Мельник Юлія Анатоліївна; 

колектив вихованців гуртка «Художня кераміка» Чернівецького міського 

Палацу дітей та юнацтва, за роботу «Сварог», керівник Богопольський Сергій 

Петрович; 

Боровську Яну, вихованку гуртка «Художня кераміка» Комунального 

закладу позашкільної освіти «Коропський центр дитячої та юнацької творчості» 

Коропської селищної ради Чернігівської області, за роботу «Ангел», керівник 

Оксана Цупко; 

Шимчик Олександру, Крупчука Олексія, вихованців гуртка «Художня 

кераміка» Ладижинського міжшкільного навчально-виробничого центру 

«Спадщина» Вінницької області, за роботу «Композиція «Гарна собі парочка- 

Максим та Одарочка», керівник Зубрицька Світлана Вікторівна; 

Полякова Романа, вихованця гуртка «Гончарство» Локачинського 

районного Будинку школяра Волинської області, за роботу «Сувенір «Стежина 

до рідного Будинку школяра», керівник Поляков Микола Сергійович; 

Кириленко Марію, вихованку гуртка «Гончарик» комунального закладу 

«Міський центр науково-технічної творчості» Марганецької міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Квасник», керівник Кириленко Олег 

Владиславович; 
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Левшакова Валерія, вихованця гуртка «Гончарик» Закарпатського 

обласного палацу дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН» м. Ужгород 

Закарпатської області, за роботу «Зоряне місто», керівник Жолтані Христина 

Юріївна; 

Темченко Марію, вихованку студії образотворчих мистецтв «Журавочка» 

комунального позашкільного навчального закладу «Міський Палац дитячої та 

юнацької творчості «Горицвіт» Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, за роботу «Вершник на фантастичному коні», керівник Кощавська Ольга 

Федорівна; 

Пушкарчука Ярослава, вихованця студії образотворчих мистецтв 

«Журавочка» комунального позашкільного навчального закладу «Міський 

Палац дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Козлик», керівник Кощавська Ольга 

Федорівна; 

Хацька Євгенія, вихованця гуртка «Гончарик» Знам'янського районного 

центру дитячої та юнацької творчості Знам'янської райдержадміністрації 

Кіровоградської області, за роботу «Козацька фляга для води», керівник 

Дерев'янко Олексій Костянтинович; 

Вітюк Вероніку, вихованку гуртка «Гончарик» Знам’янського районного 

центру дитячої та юнацької творчості Знам'янської райдержадміністрації 

Кіровоградської області, за роботу «Олійниця», керівник Дерев'янко Олексій 

Костянтинович; 

Якімцову Аліну, вихованку гуртка «Чарівна глина» комунального закладу 

позашкільної освіти «Будинок дитячої та юнацької творчості» Опішнянської 

селищної ради Полтавської області, за роботу «Бариня», керівник Чабан Ірина 

Михайлівна; 

Малінкіну Вероніку, вихованку гуртка «Гончарик» Кегичівського Будинку 

дитячої та юнацької творчості Кегичівської районної державної адміністрації 

Харківської області, за роботу «Декоративний лев», керівник Муха Ольга 

Валеріївна; 

Маремуху Максіма, вихованця гуртка «Гончарство та художня кераміка» 

Будинку дитячої творчості Городоцької міської об’єднаної територіальної 

громади Городоцького району Хмельницької області, за роботу «Капличка», 

керівник Матусяк Микола Іванович. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Колінько Дар'ю, вихованку гуртка «Кераміка» комунального закладу 

позашкільної освіти Іларіонівський «Центр дитячої творчості» Іларіонівської 

ОТГ Дніпропетровської області, за роботу «Весела пічка», керівник Нікіцька 

Антоніна Іванівна; 

Черниш Карину, вихованку гуртка «Ліплення» Новоград-Волинського 

районного центру творчості, спорту та туризму учнівської молоді Житомирської 

області, за роботу «Кіт на варті», керівник Данюк Вікторія Вікторівна; 
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Сидоренко Юлію, вихованку Зразкового художнього колективу «Художня 

кераміка» Станції юних техніків - Центру науково-технічної творчсті молоді 

міста Києва, за роботу «Лісове свято», керівник Довгаль Світлана Вікторівна; 

Сливку Єлізавету, ученицю гуртка «Чарівна глина» СШ №270 міста Києва, 

за роботу «Родинний оберіг», керівник Юлькіна Олена Анатоліївна; 

Субботіну Ксенію, вихованку гуртка «Кераміка та гончарство» Київського 

Палацу дітей та юнацтва, за роботу «Дивозвір», керівник Рябчук Анастасія; 

Цапенко Софію, ученицю комунального закладу «Навчально-виховне 

об'єднання ліцей-школа-дошкільний навчальний заклад «Вікторія-П» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, за роботу «Смачного 

сніданку!», керівник Ахромова Юлія Олександрівна; 

Навроцьку Ірину, вихованку гуртка «Кераміка та гончарство» Київського 

Палацу дітей та юнацтва, за роботу «Олень», керівник Рябчук Анастасія; 

Рубаненка Андрія, Скрижевську Маргариту, вихованців гуртка 

«Паперопластика» Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості» Бобринецької міської ради Кіровоградської області, за роботу «Рідне 

село», керівник Кобзар Надія Володимирівна; 

Яцентюка Назарія, вихованця Зразкового художнього колективу гуртка 

«Гончари» Центру технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді 

Дарницького району міста Києва, за роботу «Казковий дракон», керівник 

Шлапунов Володимир Вікторович; 

Якимову Надію, Мисько Олену, вихованок гуртка «Образотворче 

мистецтво» Будинку творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради 

Красилівської міської об’єднаної територіальної громади Красилівського району 

Хмельницької області, за роботу «Мирний договір», керівник Ставінська Ольга 

Григорівна; 

Васеловича Богдана, вихованця гуртка «Художня кераміка Буковини» 

Сторожинецького центру дитячої та юнацької творчості Чернівецької області, за 

роботу «Берегиня», керівник Васелович Ілля Іванович; 

Лук’яненко Валерію, вихованку гуртка «Народна іграшка» Комунального 

закладу «Малобілозерська спеціалізована естетична школа-інтернат                                  

ІІ-ІІІ ступенів «Дивосвіт» Запорізької обласної ради, за роботу «Село», керівник 

Вовченко Олена Петрівна; 

Буханця Богдана, вихованця студії образотворчих мистецтв «Журавочка» 

комунального позашкільного навчального закладу «Міський Палац дитячої та 

юнацької творчості «Горицвіт» Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, за роботу «Козак на кабані», керівник Кульнєва Мар’яна Костянтинівна; 

Лаврук Ірину, вихованку гуртка «Народна керамічна іграшка» Косівського 

районного центру дитячої творчості Косівської районної ради Івано-

Франківської області, за роботу «Ой, у вишневому саду…», керівник Піроцька 

Ліана Миколаївна; 

Лінську Владиславу, вихованку гуртка «Гончарик» Богуславського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу «А 
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Рим ще навіть не родився, трипілець Богу вже молився», керівник Спасьонова 

Ярослава Сергіївна; 

Петренка Андрія, вихованця гуртка «Гончарики» Миронівського центру 

дитячої та юнацької творчості Миронівської міської ради Київської лбласті, за 

роботу «Ковш», керівник Тодорчук Сергій Валерійович; 

Черниш Катерину, вихованку гуртка «Гончари» Центру технічної творчості 

та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва, за 

роботу «Звір - зірковий як», керівник Шлапунова Надія Валентинівна; 

Коваль Катерину, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

«Гончари» Центру технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді 

Дарницького району міста Києва, за роботу «Звір – лев», керівник Шлапунов 

Володимир Вікторович; 

Бондаренко Софію, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

кераміки «Обереги» Полтавського обласного центру естетичного виховання 

учнівської молоді Полтавської обласної ради, за роботу «Рибка», керівник 

Порощай Тетяна Вікторівна; 

Анточел Настю, Щепак Еліну, Самохатню Олександру, вихованок гуртка 

«Жива глина» Центру дитячої та юнацької творчості Чорнобаївської районної 

ради Черкаської області, за роботу «Вареники», керівник Мельник Юлія 

Анатоліївна; 

Сиромлю Катерину, Мордачеву Анну, вихованок гуртка «Гончарство» 

Комунального закладу позашкільної освіти Менської станції юних техніків 

Менської міської ради Чернігівської області, за роботу «Годинник «Весна», 

керівник Олег Луцук; 

Тарасенка Олександра, вихованця гуртка «Гончарство» Комунального 

закладу позашкільної освіти Менської станції юних техніків Менської міської 

ради Чернігівської області, за роботу «Пляшечки», керівник Олег Луцук; 

Колосову Діану, вихованку гуртка «Гончарство» Комунального закладу 

позашкільної освіти Менської станції юних техніків Менської міської ради 

Чернігівської області, за роботу «Козак», керівник Олег Луцук. 

 

1.8. У номінації «Вироби з природних матеріалів»: 

дипломом І ступеня: 

Стешину Ангеліну, вихованку гуртка «Флористика і живопис» Станції 

юних техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької 

області, за роботу «Лисичка», керівник Наталія Старовойтова; 

Задорожну Валерію, вихованку гуртка «Природа і фантазія» Центру 

позашкільної освіти ім. О.Разумкова м. Бердичів Житомирської області, за 

роботу «Круть та Верть», керівник Глухова Інна Миколаївна; 

Смаглюка Андрія, вихованця гуртка «Мозаїка» Холминського Будинку 

творчості дітей та юнацтва Холминської селищної ради Чернігівської області, за 

роботу «Дружба», керівник Ніна Терещенко; 



25 

 

Рагуліна Дениса, учня Погребівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Глобинського району Полтавської області, за роботу «Сорочинський ярмарок», 

керівник Гузик Ліана Сергіївна; 

Швагер Вікторію, вихованку гуртка «Технічний дизайн» Центру художньо-

естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської міської 

ради Черкаської області, за роботу «Козак-характерник», керівник Швагер 

Наталія Петрівна; 

Регуленко Людмилу, ученицю ДНЗ «Гущинецьке вище професійне 

училище» Вінницької області, за роботу «Чайний сервіз», керівник Ігушев 

Володимир Опанасович; 

Савчук Юлію, ученицю гуртка «Умілі руки» ЗОШ I-III ступенів                                

с. Гораймівка Маневицького району Волинської області, за роботу «Барви 

осені», керівник Соколець Галина Степанівна; 

Наврось Олексія, Наврось Дмитра, вихованців гуртка «Народні ремесла» 

Дворічанського Центру дитячої та юнацької творчості Дворічанської районної 

ради Харківської області, за роботу «Залізний кінь мого татуся», керівник 

Масляк Тетяна. 

дипломом ІІ ступеня: 

Бурлаченко Анастасію, вихованку гуртка «Народна лялька» Комунального 

закладу «Станція юних техніків» Кам’янської міської ради Дніпропетровської 

області, за роботу «Материнство», керівник Михайличенко Людмила Віталіївна; 

Дідус Мирославу, вихованку гуртка «Сувенірний» Ємільчинського Будинку 

дитячої творчості Житомирської області, за роботу «Вітер у гриві», керівник 

Мартиненко Л.В.; 

колектив вихованців гуртка «Народна творчість» Тячівського районного 

центру дитячої та юнацької творчості Тячівської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу «Хай ваша хата буде багата», 

керівник Шомко Людмила Миколаївна; 

Яцишинець Віру, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок-сувенірів» 

Рожнятівського будинку дитячої та юнацької творчості Рожнятівської районної 

ради Івано-Франківської області, за роботу «Зайченя на карантині», керівник 

Черпак Надія Дмитрівна; 

Буренка Олексія, вихованця гуртка «Фітодизайн» Олександрівського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, за 

роботу «Зелений храм природи», керівник Лазаренко Вікторія Василівна; 

Горішку Ярину, Званітайс Анастасію, Стойка Дениса, вихованців гуртка 

«Плетіння та аплікація з соломки» НВК «Довжанківська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» 

Тернопільської області, за роботу «Атракціон «В далекі часи,в минулі часи…», 

керівник Стойко Неля Зеновіївна; 

Давидова Олександра, вихованця гуртка «Коренепластика» Комунального 

закладу «Валківський районний Будинок дитячої та юнацької творчості 

Валківської районної ради Харківської області», за роботу «Рибка», керівник 

Панченко Микола Миколайович; 
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Погрібного Сергія, вихованця гуртка «Світ фантазії» Староушицького 

ліцею Староушицької селищної об’єднаної територіальної громади Кам’янець-

Подільського району Хмельницької області, за роботу «Батьківська хата», 

керівник Михайлова Світлана Климівна; 

Янкович Діану, вихованку гуртка «Природа і фантазія» Будинку творчості 

школярів Старосинявської селищної об’єднаної територіальної громади 

Старосинявського району Хмельницької області, за роботу «Індик», керівник 

Литвинюк Світлана Миколаївна; 

Резніченка Максима, вихованця гуртка «Виготовлення іграшок» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Ічнянської міської ради Чернігівської області, за 

роботу «Білочка», керівник Валентина Калайда; 

Російчука Станіслава, вихованця гуртка «Зернятко» Катеринопільського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості Катеринопільської районної 

ради Черкаської області, за роботу «Борітеся – поборете», керівник Російчук 

Галина Володимирівна; 

Медякову Софію, вихованку гуртка «Технічний дизайн» Станції юних 

техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області, за 

роботу «Друзі», керівник Анжела Позднякова; 

Пелех Марію, вихованку Зразкової дизайн-студії «Самородок» Центру 

дитячої та юнацької творчості м.Добропілля Донецької області, за роботу «Місто 

ельфів», керівник Ганієва Оксана Ріфкатівна; 

Тригуб Олександру, вихованку гуртка «Декор» Бориспільського районного 

будинку дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу «Ошибана 

«Плине осінь швидко, як вода», керівник Безверха Лілія Каршабековна; 

Бєлохонову Анастасію, вихованку Клубу рукоділля «Подружка»  

Арцизького Районного Центру дитячої та юнацької творчості Одеської області, 

за роботу «Колекція «Трипілля», керівник Захарова Марина Петрівна; 

Терещенко Юлію, вихованку гуртка «Паперопластика» Холминського 

Будинку творчості дітей та юнацтва Холминської селищної ради Чернігівської 

області, за роботу «Полювання», керівник Ніна Терещенко; 

Винник Марію, вихованку гуртка «Народна творчість» Комунального 

закладу «Зміївський центр дитячої та юнацької творчості Зміївської районної 

ради Харківської області», за роботу «Українське село», керівник Затолокіна 

Тетяна Володимирівна; 

Михалюк Валерію, вихованку гуртка «Художник-оформлювач» 

Олександрівського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Кіровоградської області, за роботу «Сова. Берегиня нічного сонця», керівник 

Козенко Інна Олександрівна; 

Левчик Євдокію, ученицю ДНЗ «Вінницький ЦПТО переробної 

промисловості», за роботу «Морська фантазія», вчитель Костецька Людмила 

Іванівна. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Кирицю Христину, вихованку гуртка «Творчість і фантазія» Центру дитячої 

та юнацької творчості Іллінецької міської об'єднаної територіальної громади 
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Вінницької області, за роботу «Відродження», керівник Сігнаєвська Наталія 

Михайлівна; 

Борденюка Дмитра, учня Комунального закладу «Гуляйпільська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2» Гуляйпільської міської ради 

Гуляйпільського району Запорізької області, за роботу «Вербна лялька», 

керівник Сплавник Вікторія Валеріївна; 

Антоненко Вікторію, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Новоархангельського будинку дитячої та юнацької творчості навчально-

виховного об’єднання №2 Кіровоградської області, за роботу «Світанок», 

керівник Кутецька О.О.; 

Аллавердян Анну, вихованку творчого об’єднання «Художня майстерність» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Кременчуцький міський 

Будинок дитячої та юнацької творчості» Полтавської області, за роботу 

«Українські танцюристи», керівник Близнюк Ірина Олексіївна; 

Коломійчук Крістіну, вихованку гуртка «Народні ремесла України» 

Комунального закладу «Зміївський центр дитячої та юнацької творчості 

Зміївської районної ради Харківської області», за роботу «Натхнення», керівник 

Курило Наталія Валеріївна; 

колектив вихованців гуртка «Творча майстерня» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Котелевської районної ради Полтавської області, за роботу 

«Квіти для мами», керівник Колевид Леся Олексіївна; 

Войтенко Камілу, вихованку зразкового гуртка образотворчого мистецтва 

«Студія Відродження» Районного центру дитячої та юнацької творчості 

Харківської районної ради Харківської області, за роботу «Котики», керівник 

Удовиченко Наталія Леонідівна; 

Захарчук Яну, вихованку гуртка «Умілі ручки» Ізяславського районного 

будинку творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, за роботу «Сови», 

керівник Фіялко Ольга Володимирівна; 

Климчук Владу, Воробець Яну, Шкапій Віру, вихованок гуртка 

«Флористика і фітодизайн інтер’єру» Славутського дитячо-юнацького центру 

туризму та екологічної роботи Хмельницької області, за роботу «Сови», керівник 

Верещук Ганна Йосипівна; 

Димедюк Марію, вихованку гуртка «Художньо-технічне моделювання» 

Сторожинецького центру дитячої та юнацької творчості Чернівецької області, за 

роботу «Фантастичні звірі», керівник Данилюк Наталія Юріївна; 

Меньковську Ілону, вихованку гуртка «Природа і фантазія» Будинку 

творчості дітей та юнацтва м. Українська Донецької області, за роботу «Квітуча 

Україна», керівник Лілія Некрасова; 

Родзь Дарину, вихованку гуртка «Берестяночка» Локачинського районного 

Будинку школяра Волинської області, за роботу «Сільський краєвид», керівник 

Макушинська Іванна Петрівна; 

Левченко Діану, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеський центр дитячої та юнацької 

творчості «Зоресвіт», за роботу «Свято», керівник Грінкевич Зінаїда Юріївна; 
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Пєхову Крістіну, вихованку гуртка «Дизайн» Ніжинської станції юних 

техніків Ніжинської міської ради Чернігівської області, за роботу «Паляниця», 

керівник Олена Пасечніченко. 

 

1.9. У номінації «Вироби з соломки»: 

дипломом І ступеня: 

Чабан Софію, вихованку гуртка «Соломоплетіння» Селищного 

комунального закладу позашкільної освіти «Межівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Дніпропетровської області, за роботу «Солом’яний кінь», 

керівник Воскобойник Надія Ізатулівна; 

Яцину Людмилу, вихованку гуртка «Народні ремесла України» 

Комунального закладу «Станція юних техніків» Кам’янської міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Пасхальний дідух», керівник Толстоброва 

Світлана Костянтинівна; 

Сінькову Вікторію, вихованку гуртка «Аплікація соломкою» Центру 

дитячої та юнацької творчості Гуменецької сільської об’єднаної територіальної 

громади Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, за роботу 

«Чарівна скринька», керівник Лиськова Неля Йосипівна; 

Узбек Альону, вихованку гуртка «Соломоплетіння» Селищного 

комунального закладу позашкільної освіти «Межівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Дніпропетровської області, за роботу «Вінок «Родинне 

дерево», керівник Воскобойник Надія Ізатулівна. 

дипломом ІІ ступеня: 

Поворозну Анастасію, Мельник Юлію, вихованок гуртка «Початкового 

технічного моделювання» Бершадської районної станції юних техніків 

Вінницької області, за роботу «Вінок для оздоблення інтер’єру в еко стилі», 

керівник Молодецька Світлана Володимирівна; 

Толстоброву Євгенію, вихованку гуртка «Народні ремесла України» 

Комунального закладу «Станція юних техніків» Кам'янської міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Вінок «Єдина Україна», керівник 

Толстоброва Світлана Костянтинівна; 

Набойченко Діану, вихованку гуртка «Аплікація соломкою» Комунального 

закладу «Новопразький Будинок дитячої та юнацької творчості Новопразької 

селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області», за роботу 

«Золотий Півник», керівник Козак Світлана Михайлівна; 

Петренчука Олега, вихованця гуртка «Народні вироби з соломки» 

Лановецького міського комунального будинку дитячої та юнацької творчості 

Тернопільської області, за роботу «Сувенір «Великодній настрій», керівник 

Вів'юрко Зоя Вікторівна; 

Лісогорську Марію, вихованку гуртка «Плетіння та аплікація соломкою» 

Ізюмського центру дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської ради 

Харківської області, за роботу «Балерина», керівник Синицька Марина Юріївна; 

Бідну Ірину, вихованку гуртка «Юні умільці» Будинку дитячої творчості 

Новоушицької селищної об’єднаної територіальної громади Новоушицького 



29 

 

району Хмельницької області, за роботу «Золотий горішок», керівник 

Барабанова Жанна Миколаївна; 

Гончарюк Дар'ю, вихованку гуртка «Художня обробка соломки»                              

КО (установа, заклад) Новодністровського будинку дитячої творчості 

Чернівецької області, за роботу «Диво-птах», керівник Ткачук Антоніна 

Анатоліївна; 

Реву Надію, вихованку студії «Рукоділля» комунального позашкільного 

навчального закладу «МПДЮТ «Горицвіт» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Лялька «Панночка», керівник Чернишова 

Олена Іванівна; 

Хиценко Анастасію, вихованку гуртка «Плетіння з соломки» Клубу дитячої 

та юнацької творчості «Зоряний» відділу освіти виконавчого комітету 

Бердянської міської ради Запорізької області, за роботу «Кінь «Натхнення», 

керівник Шерстюк Марина Леонідівна; 

Тарасюк Камілу, вихованку гуртка «Аплікація соломкою» Комунального 

закладу «Новопразький будинок дитячої та юнацької творчості 

Олександрійського району» Кіровоградської області, за роботу «Фея квітів», 

керівник Козак Світлана Михайлівна; 

Рудик Соломію, вихованку гуртка «Плетіння з соломи» Рава-Руського 

ліцею Жовківського району Львівської області, за роботу «Кошик з квітами», 

керівник Кулієвич Ганна Олександрівна; 

Лукіянчука Олександра, вихованця гуртка «Плетіння та аплікація 

соломкою» Ізюмського центру дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської 

ради Харківської області, за роботу «Годинник з мальвами», керівник Синицька 

Марина Юріївна; 

Білявську Аліну, вихованку гуртка «Аплікація соломкою»  Клубу дитячої та 

юнацької творчості «Зоряний» відділу освіти виконавчого комітету Бердянської 

міської ради Запорізької області, за роботу «Пухнасті друзі», керівник Шерстюк 

Марина Леонідівна; 

Бондаренко Марію, вихованку гуртка «Плетіння та аплікація соломкою» 

Ізюмського центру дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської ради 

Харківської області, за роборту «Кінь», керівник Синицька Марина Юріївна; 

Ткачука Дениса, вихованця гуртка «Солом’яне диво» Центру дитячої 

творчості Теофіпольського району Хмельницької області, за роботу «Дідух», 

керівник Ткачук Людмила Петрівна; 

Качало Ольгу, вихованку гуртка «Золота соломинка» Сторожинецького 

центру дитячої та юнацької творчості Чернівецької області, за роботу «Оберіг 

«Янгол», керівник Броска Лариса Мірчівна. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Рожко Лізу, вихованку гуртка «Світ соломки» Локачинського районного 

Будинку школяра Волинської області, за роботу «Птах-мрійник», керівник 

Хамулка Олена Анатоліївна; 
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Можейко Богдану, вихованку гуртка «Творча майстерня» комунального 

закладу «НВО-ліцей НІТ» Кам’янської міської ради Дніпропетровської області, 

за роботу «Берегиня роду», керівник Ісправнікова Наталія Анатоліївна; 

Новікову Дарью, вихованку гуртка «Народні ремесла України» 

Комунального закладу «Станція юних техніків» Кам’янської міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Янгол охоронець», керівник Толстоброва 

Світлана Костянтинівна; 

Назарець Тетяну, вихованку гуртка соломоплетіння «Плетінка» 

Петрівського районного центру дитячої та юнацької творчості Петрівської 

районної ради Кіровоградської області, за роботу «Пташине щастя», керівник 

Кашевєрова Наталія Олександрівна; 

Золотарьову Ангеліну, вихованку Зразкового художнього колективу 

«Аплікація соломкою» Новомиргородського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Новомиргородської районної ради Кіровоградської області, 

за роботу «Весела компанія», керівник Лисенко Тетяна Миколаївна; 

Панченко Ольгу, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Соломоплетіння та аплікації «Сонячне сяйво» Обласного будинку художньої 

творчості Миколаївської обласної ради, за роботу «У гніздечку», керівник 

Губська Н.М.; 

Бурлакову Ксенію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Соломоплетіння та аплікації «Сонячне сяйво» Обласного будинку художньої 

творчості Миколаївської обласної ради, за роботу «Дерево життя», керівник 

Губська Н.М.; 

Петровську Іванну, вихованку гуртка «Народна творчість» Комунального 

закладу «Молодавська ЗОШ І-ІІ ступенів» Привільненської сільської ради 

Дубенського району Рівненської області, за роботу «Солом’яний віночок», 

керівник Поровчук Лідія; 

Тимофєєва Ростислава, вихованця гуртка «Паперопластика» Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Ведмідь 

Степан», керівник Олена Калігаєва; 

Черепаху Дар’ю, вихованку гуртка «Соломоплетіння» Селищного 

комунального закладу позашкільної освіти «Межівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Дніпропетровської області, за роботу «Солом’яна іграшка 

«Польова красуня», керівник Воскобойник Надія Ізатулівна; 

Ємсенко Вікторію, вихованку Зразкового художнього колективу 

«Берегиня» комунального закладу позашкільної освіти «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Іркліївської сільської ради Чорнобаївського району 

Черкаської області, за роботу «Казковий кінь», керівник Кириченко Світлана 

Олександрівна; 

Якубу Альону, вихованку студії образотворчого мистецтва Міського 

Будинку дитячої та юнацької творчості м. Умані Черкаської області, за роботу 

«Мій песик», керівник Строй Регіна Леонідівна; 
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Півень Анастасію, вихованку гуртка «Художня обробка соломки» КО 

(установа, заклад) Новодністровського будинку дитячої творчості Чернівецької 

області, за роботу «Квітуча Україна», керівник Ткачук Антоніна Анатоліївна. 

 

1.10. У номінації «Художнє різьблення по дереву»: 

дипломом І ступеня: 

Цибень Романа, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» комунального 

закладу позашкільної освіти «Старовижівський центр дитячої та юнацької 

творчості» Волинської області, за роботу «Олень», керівник Крощук Василь 

Миколайович; 

Нестеренка Антона, вихованця «Зразкового художнього колектива» гуртка 

«Художнє різьблення по дереву» Овруцької Малої академії народних мистецтв 

та ремесел Житомирської області, за роботу «Скринька», керівник Басюк Сергій 

Костянтинович; 

Нетечинського Іллю, вихованця гуртка «Художнє різьблення по дереву» 

Оратівського селищного Будинку дитячої творчості Вінницької області, за 

роботу «Козак», керівник Савчук Дмитро Павлович; 

Плескача Давида, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Орел», 

керівник Володимир Теліус; 

Пивовара Юрія, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» Пединківської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Любарського району Житомирської області, за роботу «Птах 

на калині», керівник Рабін Олександр Анатолійович; 

Ретізника Олексія, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» Рахівського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості Рахівської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу «Як осідлати дракона», керівник 

Мартин Михайло Михайлович; 

Худина Романа, вихованця гуртка художньої різьби по дереву Долинського 

будинку дитячої та юнацької творчості Долинської міської ради Долинської ОТГ 

Івано-Франківської області, за роботу «Декоративний таріль», керівник 

Клименко Віра Миколаївна; 

Веденьєву Дар’ю, вихованку гуртка «Авіамоделювання» Долинської станції 

юних техніків Івано-Франківської області, за роботу «Квіти», керівник Кепша 

Ярослав Семенович; 

Ліснічука Іллю, вихованця народного гуртка «Різьблення по дереву» 

Сквирського районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області, 

за роботу «Здається - кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славная 

країна...», керівник Парфенюк Олександр Кирилович; 

Коблика Назарія, вихованця гуртка «Художня обробка деревини» 

Золочівської станції юних техніків Львівської області, за роботу «Шкатулка 

«Писанковий розмай», керівник Захарчук Володимир Романович; 

Бондара Валентина, вихованця гуртка «Художнє різьблення по дереву» 

Комунального закладу «Валківський районний Будинок дитячої та юнацької 
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творчості Валківської районної ради Харківської області», за роботу «Чудовий 

краєвид», керівник Ручка Владислав Іванович; 

Лісовського Дениса, вихованця гуртка «Художня різьба по дереву» Будинку 

школярів Чемеровецької селищної об’єднаної територіальної громади 

Чемеровецького району Хмельницької області, за роботу «Декоративна тарілка», 

керівник Дудко Володимир Миколайович; 

Ковальського Артура, Цехмістренка Дениса, вихованців гуртка «Столяри-

конструктори» Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості 

Звенигородської районної ради Черкаської області, за роботу «Макет 

«Українська світлиця», керівник Поєдинок Микола Петрович; 

Руснака Максима, Василакій Олексія, вихованців гуртка «Різьба по дереву» 

Мамалигівської ЗОШ Новоселицького району Чернівецької області, за роботу 

«Декоративна скриня», керівник Руснак Віталій Вікторович. 

дипломом ІІ ступеня: 

Паука Андрія, учня Мукачівського навчально-виховного комплексу 

«Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І ступеня – гімназія» 

Мукачівської міської ради Закарпатської області, за роботу «Чарівна шкатулка», 

керівник Вагерич Катерина Федорівна; 

Цюпу Романа, учня гуртка «Художня обробка деревини» Саджавської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богородчанської районної ради Івано-

Франківської області, за роботу «Шкатулка», керівник Савчук Іван Михайлович; 

Зінов’єву Дар’ю, вихованку гуртка «Художнє різьблення по дереву» 

Комунального закладу «Валківський районний Будинок дитячої та юнацької 

творчості Валківської районної ради Харківської області», за роботу «Кіт-

мисливець», керівник Ручка Владислав Іванович; 

Пастуха Руслана, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» Долинської 

станції юних техніків Івано-Франківської області, за роботу «Дівчина», керівник 

Юрич Марія Володимирівна; 

Володченка Кирила, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» 

комунального закладу «Станція юних техніків м. Слов'янська» Донецької 

області, за роботу «Фруктовниця», керівник Володимир Тєрентьєв; 

Марковича Василя, учня Міжгірської спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів ім. А. Волошина Міжгірського району Закарпатської області, 

за роботу «Ведмідь», керівник Залезинський В.Т.; 

Налімова Володимира, учня Мелітопольської загальноосвітньої школи                  

І-ІІІ ступенів №11 Мелітопольської міської ради Запорізької області, за роботу 

«Святкові тарілки», керівник Богачов Віктор Миколайович; 

Прокопенка Нікіту, вихованця гуртка «Креативне рукоділля» 

Конотопського районного центру позашкільної роботи Сумської області, за 

роботу «Скринька», керівник Тимащук Олег Васильович; 

Бондар Вероніку, вихованку гуртка «Різьба по дереву» Деражнянського 

районного будинку творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, за роботу 

«Ходить гарбуз по городу», керівник Рудзік Олександр Йосипович; 
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Галича Євгена, вихованця гуртка «Художня обробка деревини» 

Білогірського ліцею Білогірської селищної об’єднаної територіальної громади 

Білогірського району Хмельницької області, за роботу «Тарілка», керівник 

Гуменюк Олег Ростиславович. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Сафонова Михайла, вихованця гуртка «Різьблення по дереву»  

комунального закладу «Станція юних техніків м. Слов’янська» Донецької 

області, за роботу «Золота рибка», керівник Володимир Тєрентьєв; 

Конопку Марію, вихованку гуртка «Народні ремесла» Рогатинської 

районної школи естетичного виховання учнів Рогатинської районної ради Івано-

Франківської області, за роботу «Яворівська декоративна тарілка», керівник 

Стиславський Богдан Іванович; 

Корінь Владислава, вихованця гуртка «Різьба по дереву» Корюківського 

Центру дитячої та юнацької творчості Корюківської міської ради Чернігівської 

області, за роботу «Декоративне панно «Мудра сова», керівник Леонід 

Ковальчук; 

Семиніна Олександра, вихованця гуртка «Обробка деревини» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Центр науково-технічної 

творчості Металургійного району» Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, за роботу «Котяча сімейка», керівник Щербина Ігор Володимирович. 

Войтиха Костянтина, учня Державного професійно-технічного навчального 

закладу «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг», за роботу 

«Український оберіг», керівник Бондарчук Ольга Сергіївна; 

Бенц Йосипа, учня гуртка «Ажурна різьба по дереву» Теплицького 

професійного аграрного ліцею Вінницької області, за роботу «Цукерниці», 

керівник Могульський Олег Романович; 

Лайтана Андрія, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» Чечельницького 

районного будинку дитячої творчості Вінницької області, за роботу «Кухонний 

набір», керівник Максименко Дмитро Іванович; 

Тимофієву Анну, ученицю Тернівського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Лиманської міської ради Донецької області, за роботу «Краса у довершеності», 

керівник Сергій Трохименко; 

Меренкова Івана, вихованця гуртка «Сувенір» Комунального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості» Гуляйпільської міської ради 

Гуляйпільського району Запорізької області, за роботу «Ключниця», керівник 

Троян Анатолій Олексійович; 

Гонтарєву Анастасію, вихованку гуртка «Художня обробка деревини» 

Комунального закладу «Розівський будинок дитячої творчості» Розівської 

селищної ради Розівського району Запорізької області, за роботу «У траві густій, 

зеленій – квіточки біленькі», керівник Баранова Ірина Анатоліївна; 

Островського Олександра, вихованця гуртка «Умілі ручки» Державного 

навчального закладу «Мелітопольське вище професійне училище» Запорізької 

області, за роботу «Ваза для фруктів», керівник Богачева Ірина Анатоліївна; 
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Кальмук Іванну, вихованку гуртка «Різьблення по дереву» Долинської 

станції юних техніків Івано-Франківської області, за роботу «Підводне царство», 

керівник Юрич Марія Володимирівна; 

Михайленко Ірину, вихованку гуртка «Художня обробка деревини» 

Вознесенського міського центру дитячої та юнацької творчості Миколаївської 

області, за роботу «Друзі з дитинства», керівник Гриценко Андрій Олексійович; 

Крайнік Катерину, ученицю Дальницької загальноосвітньої школи 

Овідіопольського району Одеської області, за роботу «Ваза», керівник Цісар 

Андрій Анатолійович; 

Матвієнка Дмитра, вихованця науково-технічного об’єднання «Прогрес» 

Глобинського районного центру дитячої та юнацької творчості Полтавської 

області, за роботу «Козак Мамай», керівник Поплюйко Сергій Павлович; 

Бардакова Івана, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» Сумського 

міського Центру науково-технічної творчості молоді, за роботу «Сова», керівник 

Ісаєв Володимир Миколайович; 

Гжонтковського Максима, вихованця гуртка «Художня обробка деревини» 

Кременецького районного центру дитячої творчості Тернопільської області, за 

роботу «Декоративне панно-підсвічник «Козак з люлькою», керівник 

Деревінський Ю.Ф.; 

Чечина Івана, вихованця гуртка «Інтарсія по деревині» Олешківського 

Центру дитячої та юнацької творчості Олешківської районної ради Херсонської 

області, за роботу «Парусник», керівник  Гришко Анатолій Миколайович; 

Корчинського Романа, вихованця гуртка «Сувенірний» Будинку дитячої 

творчості Новоушицької селищної об’єднаної територіальної громади 

Новоушицького району Хмельницької області, за роботу «Скринька», керівник 

Луцак Євген Павлович; 

Пушкара Владислава, вихованця гуртка «Декоративний дизайн» 

Хмельницького дитячо-юнацького центру, за роботу «На Івана Купала», 

керівник Овчарук Роман Юрійович; 

Ковтуна Максима, вихованця гуртка «Художнє різьблення по дереву» 

Центру художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді 

Кам'янської міської ради Черкаської області, за роботу «Природній зв’язок», 

керівник Козаченко Олег Федорович. 

 

1.11. У номінації «Паперова пластика та оригамі»: 

дипломом І ступеня: 

Цмеха Дениса, вихованця гуртка «Сувенірний» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Будинок дитячої творчості» 

Андрушівського району Житомирської області, за роботу «Букет для мами», 

керівник Горкун Людмила Віталіївна; 

Погорілу Ірину, вихованку гуртка «Сувенірний» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Будинок дитячої творчості» 

Андрушівського району Житомирської області, за роботу «Феєрія квітів», 

керівник Горкун Людмила Віталіївна; 
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Вареник Анастасію, вихованку гуртка «Чарівна намистина» Районного 

Будинку дитячої та юнацької творчості Шосткинської районної ради Сумської 

області, за роботу «Український віночок», керівник Воловик Інна Миколаївна; 

Маркіну Поліну, Снісаренко Марію, вихованок зразкової студії 

образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва «Чарівниця» 

Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської 

районної ради Черкаської області, за роботу «Квіткова ніжність», керівник 

Дяченко Любов Володимирівна; 

Потерайло Владиславу, вихованку гуртка образотворчого мистецтва 

«Колорит» Хорольського районного Центру дитячої та юнацької творчості 

Полтавської області, за роботу «Знай і люби свій край», керівник Лобода Юлія 

Володимирівна; 

Янковича Олександра, вихованця гуртка «Квілінг» Будинку творчості 

школярів Старосинявської селищної об’єднаної територіальної громади 

Старосинявського району Хмельницької області, за роботу «Райдужний тукан», 

керівник Литвинюк Світлана Миколаївна; 

Кравчук Дарію, Паламарчук Олександру, вихованок  «Паперопластика» 

Центру дитячої та юнацької творчості м.Хмільника Вінницької області, за роботу 

«Замок «Фортуна», керівник Паламарчук Лідія Володимирівна; 

Разумейко Єлизавету, ученицю гуртка «Паперопластика та оригамі» 

Забрідської ЗОШ І-ІІІ ступенів Високівської ОТГ Житомирської області, за 

роботу «Квітучий топіарій», керівник Петрук Микола Максимович. 

дипломом ІІ ступеня: 

Чистогорського Богдана, вихованця гуртка «Орігамі» ЦДЮТ м.Борислава 

Львівської області, за роботу «Ваза для фруктів», керівник Гаргас Тетяна 

Федорівна; 

Носаль Аліну, Пестушко Карину, учениць гуртка «Квілінг» 

Новоданилівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Казанківської об’єднаної територіальної 

громади Миколаївської області, за роботу «Сім’я вечеря коло хати, вечірня 

зіронька встає», керівник Ташкевич М.Ю.; 

Фещука Юрія, вихованця гуртка «Оригамі та паперопластика» 

Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, 

за роботу «Фестиваль гортензій», керівник Маєвський Андрій Павлович; 

Сочку Владиславу, ученицю гуртка «Оригамі» Королівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Виноградівської районної ради 

Закарпатської області, за роботу «Вітамінний бум», керівник Талабіра Мілена 

Василівна; 

Овчинникову Варвару, вихованку гуртка «Паперова майстерня» Центру 

технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького 

району міста Києва, за роботу «Українське село», керівник Джима Світлана 

Анатоліївна; 

Готку Іллю, Джабінську Марію, вихованців гуртка «Оригамі» Ренійської 

районної станції юних техніків Одеської області, за роботу «Рухомі іграшки», 

керівник Сергєєва Ірина Миколаївна; 
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Швидку Марію, вихованку творчого об’єднання (гурток) «Квіткова 

майстерня» Комунального позашкільного навчального закладу «Кременчуцький 

міський Будинок дитячої та юнацької творчості» Полтавської області, за роботу 

«Сонячний настрій», керівник Кармазіна Олена Анатоліївна; 

Мішуру Вікторію, вихованку гуртка «Квілінг» Лебединського центру 

позашкільної освіти Лебединської міської ради Сумської області, за роботу 

«Петриківка», керівник Пронікова Ольга Костянтинівна; 

Голоту Олексія, вихованця гуртка «Сонечко» Районного Будинку дитячої та 

юнацької творчості Шосткинської районної ради Сумської області, за роботу 

«Великодній дивосвіт», керівник Воронець Анна Олександрівна; 

Бондарчука Сергія, вихованця гуртка дизайну Почаївського будинку 

дитячої творчості та спорту Тернопільської області, за роботу «Сувенір «Мить із 

життя кота», керівник Гуріна Тамара Григорівна; 

Мельник Єлизавету, вихованку гуртка «Оригамі» Центру позашкільної 

освіти м. Коростень Житомирської області, за роботу «Княгиня Ольга. Історія 

Коростенщини», керівник Гаврилюк Тетяна Анатоліївна; 

Бузіян Кристину, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Арцизького 

Районного Центру дитячої та юнацької творчості Одеської області, за роботу 

«Фіолетова рапсодія», керівник Черненко Катерина Георгіївна; 

Єрмакову Камілу, вихованку Зразкової студії паперової пластики «Папірус» 

Будинку творчості дітей та юнацтва м. Українська Донецької області, за роботу 

«Милуюся-дивуюся, чого душі так весело…», керівник Антоніна Немченко; 

Безворотню Валерію, вихованку гуртка «Паперовий світ» Будинку дитячої 

творчості м. Новогродівка Донецької області, за роботу «Квітучий дивограй», 

керівник Лариса Нічіпорова; 

Ліщенка Богдана, вихованця гуртка «Орігамі» Деражнянського районного 

будинку творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, за роботу 

«Китайський дракон», керівник Ліщенко Інна Миколаївна; 

Ломовцеву Ангеліну, вихованку гуртка «Паперопластика» Черкаського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Черкаського району Черкаської 

області, за роботу «Квіткове розмаїття», керівник Григуть Зінаїда 

Володимирівна. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Степову Єлизавету, вихованку гуртка «Квілінг» Зіньківського будинку 

дитячої та юнацької творчості Полтавської області, за роботу «Мелодія 

української осені», керівник Максакова Олена Володимирівна; 

Чорнокрилюк Дарину, вихованку гуртка «Технічний дизайн» Славутської 

станції юних техніків Хмельницької області, за роботу «Братики», керівник 

Бережна Олена Володимирівна; 

Сосяк Анну, вихованку гуртка «Народна творчість» Карлівського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Полтавської області, за роботу 

«Квітковий рай», керівник Фесенко Людмила Леонідівна; 
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Ференчука В’ячеслава, вихованця гуртка «Оригамі» Комунального закладу 

«Станція юних техніків № 1» Харківської міської ради, за роботу «Козак у 

вишиванці», керівник Поліщук Наталія Олександрівна; 

Білоус Валерію, вихованку гуртка «Паперокручення» Ізюмського центру 

дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської ради Харківської області, за 

роботу «Доброго ранку, Україно!», керівник Мінжилій Оксана Анатоліївна; 

Скорик Валерію, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Центру художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді 

Кам'янської міської ради Черкаської області, за роботу «Гармонія квітів», 

керівник Хоменко Ольга Іванівна; 

Ткачук Богдану, вихованку гуртка «Кольорові мрії» Будинку творчості 

дітей та юнацтва Чернівецької області, за роботу «Колекція віночків», керівник 

Ткачук Катерина Вікторівна; 

Ємець Станіслава, вихованця гуртка «Орігамі» Комунального закладу 

позашкільної освіти Менської станції юних техніків Менської міської ради 

Чернігівської області, за роботу «Кролик Банні», керівник Наталія Ткаченко; 

Заїку Володимира, Носовець Максима, вихованців гуртка «Допитливі 

рученята» Комунального позашкільного навчального закладу «Коропський 

районний Центр дитячої та юнацької творчості» Чернігівської області, за роботу 

«Корабель», керівник Олег Кирилюк; 

Скрипника Артема, вихованця гуртка «Паперопластика» Центру художньо-

естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської міської 

ради Черкаської області, за роботу «Символи України», керівник Хоменко Ольга 

Іванівна; 

Ільченко Христину, вихованку гуртка «Паперопластика» Бориспільського 

міського центру технічної творчості «Евріка» Київської області, за роботу 

«Чарівний капелюх», керівник Тишко Наталія Вадимівна; 

Гандзюка Олександра, вихованця гуртка «Квілінг» Центру дитячої 

творчості Теофіпольського району Хмельницької області, за роботу 

«Незабудки», керівник Гандзюк Наталія В’ячеславівна; 

Мартинова Руслана, вихованця гуртка «Декоративно-прикладне мистецтво» 

КУ «Романівський районний Будинок дитячої творчості» Житомирської області, 

за роботу «Фантазія», керівник Бовсунівська Інна Іванівна; 

Виговську Карину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Будинку 

дитячої творчості Лугинської ОТГ Житомирської області, за роботу «Птах 

щастя», керівник Виговська Тетяна Василівна; 

Воронку Катерину, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок та сувенірів» 

Васильківського міського центру дитячої та юнацької творчості Київської 

області, за роботу «Троїсті музики», керівник Шишацька Людмила Миколаївна; 

Борсук Анну, вихованку Народного художнього колективу «Модульне 

оригамі» КЗ «Центр позашкільної освіти» Тетіївської міської ради Київської 

області, за роботу «Яскраві барви України вплелися в пір’ячко жар-птиць», 

керівник Каткова Світлана; 
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Фурман Дарину, вихованку гуртка «Я лідер» Будинку дитячої творчості 

Новоушицької селищної об’єднаної територіальної громади Новоушицького 

району Хмельницької області, за роботу «Лисеня на місяці», керівник Бідна 

Ольга Олександрівна; 

Колосок Тетяну, вихованку гуртка «Паперопластика» Холминського 

Будинку творчості дітей та юнацтва Холминської селищної ради Чернігівської 

області, за роботу «Весняна мелодія», керівник Ніна Терещенко; 

Янчук Аліну, ученицю ДНЗ «Вінницький ЦПТО переробної 

промисловості», за роботу «Квітує земля», вчитель Демченко Тетяна 

Миколаївна. 

 

1.12. У номінації «Живопис»: 

дипломом І ступеня: 

Шевченко Олександру, вихованку Народної студії образотворчого 

мистецтва «Фантазія» Центру дитячої та юнацької творчості м.Добропілля 

Донецької області, за роботу «Осінь», керівник Кімеріна Алла Миколаївна; 

Шебек Анну, вихованку гуртка «Веселі кольори» Закарпатського обласного 

палацу дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН», за роботу «Ужгород взимку», 

керівник Дуленко Ярослав Михайлович; 

Поцхверію Мирославу, вихованку гуртка образотворчого мистецтва 

«Акварель» Центру дитячої та юнацької творчості Деснянського району міста 

Києва, за роботу «Дочка Нептуна», керівник Стеценко Юлія; 

Політаєву Євангеліну, вихованку гуртка «Сувенір» комунального закладу 

«Новопразький Будинок дитячої та юнацької творчості Новопразької селищної 

ради Олександрійського району Кіровоградської області, за роботу «Рідний 

край», керівник Козак Світлана Михайлівна; 

Шполянську Єву, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

образотворчого мистецтва «Натхнення» Будинку дитячої та юнацької творчості 

Заводського району міста Миколаєва, за роботу «Поважний жираф», керівник 

Коляда З.В.; 

Ковальчук Дар’ю, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

образотворчого мистецтва «Натхнення» Будинку дитячої та юнацької творчості 

Заводського району міста Миколаєва, за роботу «Очаківський натюрморт», 

керівник Коляда Т.П.; 

Болотню Тетяну, вихованку «Зразкового художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва «Оранжеве небо» Обласного будинку художньої 

творчості Миколаївської обласної ради, за роботу «Кудлатий пес», керівник 

Андрієвська-Чумак А.В.; 

Бондар Крістіну, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

образотворчого мистецтва «Натхнення» Будинку дитячої та юнацької творчості 

Заводського району Миколаївської міської ради, за роботу «Помаранчева 

красуня», керівник Коляда Т.П.; 
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Долотка Даниїла, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» 

Монастириського будинку дитячої та юнацької творчості Тернопільської 

області, за роботу «Соняшники», керівник Чабан Оксана Іванівна; 

Маркіну Поліну, вихованку зразкової дитячої мистецької студії «Магія 

декору» Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості 

Звенигородської районної ради Черкаської області, за роботу «Україна мила 

промінцями сяє», керівник Безверха Олена Миколаївна; 

Мартинову Меланію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Станції 

юних техніків управління освіти Краматорської міської ради Донецької області, 

за роботу «Лети, мій любий», керівник Сергій Триценко; 

Питову Аліну, вихованку Народної студії образотворчого мистецтва 

«Фантазія» Центру дитячої та юнацької творчості м. Добропілля Донецької 

області, за роботу «Волошки», керівник Кімеріна Алла Миколаївна; 

Ворохту Наталію, вихованку студії образотворчого мистецтва Рахівського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості Рахівської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу «Материнська тривога», керівник 

Ворохта Михайло Михайлович; 

Хоруженко Олісію, вихованку Зразкового художнього колективу 

«Майстерня живопису та дизайну «Палітра» Комунального закладу 

позашкільної освіти «Центр творчості дітей та юнацтва Святошинського району 

м. Києва», за роботу «Полтавчанка», керівник Кузьменко Анеля Йосипівна; 

Ажнюк Софію, вихованку студії образотворчого мистецтва та дизайну 

Комунального закладу позашкільної освіти «Центр творчості дітей та юнацтва» 

Святошинського району м. Києва, за роботу «Ми діти – знаємо свої права!», 

керівник Ізаак Лариса Іванівна; 

Пазич Аліну, вихованку Зразкового художнього колективу «Студія 

образотворчого мистецтва «Вернісаж» Палацу творчості дітей та юнацтва 

Броварської міської ради Київської області, за роботу «Василь Стус. Шлях до 

визнання», керівник Лобода Марина Володимирівна; 

Вегерчук Ольгу, вихованку гуртка «Країна краси» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеський центр дитячої та юнацької 

творчості «Самоцвіт», за роботу «Портрет Марка Шагала», керівник Вахновська 

Олена Василівна; 

Тищенка Ростислава, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» 

Комунального закладу Дунаєвецької міської ради «Будинок творчості школяра» 

Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади Дунаєвецького району 

Хмельницької області, за роботу «Літня хатка», керівник Тищенко Наталія 

Анатоліївна; 

Главіцку Дарину, вихованку гуртка «Палітра» Чернівецького обласного 

центру ететичного виховання «Юність Буковини», за роботу «Ворожіння», 

керівник Савчук Вікторія Валеріївна; 

Ротар Ірину, вихованку Народного художнього колективу «Юний 

дизайнер» Чернівецького обласного центру естетичного виховання «Юність 

Буковини», за роботу «Діва», керівник Руснак Алла Леонідівна; 
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Біволару Таїсію, вихованку Народного художнього колективу «Юний 

дизайнер» Чернівецького обласного центру естетичного виховання «Юність 

Буковини», за роботу «Україночка», керівник Руснак Алла Леонідівна; 

Тимощук Софію, вихованку Народного художнього колективу «Юний 

дизайнер» Чернівецького обласного центру естетичного виховання «Юність 

Буковини», за роботу «Панночка», керівник Руснак Алла Леонідівна. 

дипломом ІІ ступеня:  

Ординську Ніколь, вихованку студії образотворчого мистецтва «Дивосвіт» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацький центр 

художньої та технічної творчості Дніпровської міської ради», за роботу «На 

рідних просторах», керівник Ярошевська Лариса Олександрівна; 

Мироненко Катерину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Центру 

дитячої та юнацької творчості військово-цивільної адміністрації міста Торецьк 

Донецької області, за роботу «Люстерця жовтоокі розцвіли», керівник Наталія 

Іноземцева; 

Пельовіну Вероніку, вихованку Народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва «Сонечко» Будинку дитячої та юнацької творчості 

«Дивоцвіт» Дарницького району м. Києва, за роботу «Україночка», керівник 

Долгушина Наталія Миколаївна; 

Васильченко Анну, вихованку студії образотворчого мистецтва та дизайну 

КЗПО «Центр творчості дітей та юнацтва» Святошинського району міста Києва, 

за роботу «Лицар для бабусі», керівник Ізаак Лариса Іванівна; 

Дудчик Анну, вихованку школи рукомистецтва «Креатив» Центру 

позашкільної освіти та професійного самовизначення учнівської молоді 

«Соняшник» Київської області, за роботу «У снах приходе рідний край», 

керівник Дудчик Ірина Дмитрівна; 

Валову Анну, вихованку Народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва «Соняшник» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості», за роботу «Диво завжди поруч», керівник Гончаренко Ірина 

Володимирівна; 

Зварійчук  Дарію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Мішково-

Погорілівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ЦПР Вітовського району та гуртків Мішково-

Погорілівської об’єднаної територіальної громади Миколаївської області, за 

роботу «Обійми матері», керівник Зварійчук С.О.; 

Благиню Анастасію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

образотворчого мистецтва «Натхнення» Будинку дитячої та юнацької творчості 

Заводського району міста Миколаєва, за роботу «Літнє сонечко», керівник 

Коляда Т.П.; 

Доброву Віталіну, вихованку гуртка «Маленькі долоньки» Будинку дитячої 

та юнацької творчості Заводського району міста Миколаєва, за роботу 

«Соняшниковий край», керівник Сербіна Т.А.; 
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Гордієнко Юлію, ученицю Лідіївської ЗОШ І-ІІ ступенів Мостівської 

сільської ради Мостівської об’єднаної територіальної громади Миколаївської 

області, за роботу «Вірні друзі», керівник Безін Б.І.; 

Баннову Таїсію, вихованку гуртка «Декоративно-образотворче мистецтво» 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості», за роботу «Мудра сова», керівник Лісунова Людмила 

Володимирівна; 

Волгіну Сандру, вихованку Народного художнього колективу «Юний 

дизайнер» Чернівецького обласного центру естетичного виховання «Юність 

Буковини», за роботу «Ангел-охоронець», керівник Руснак Алла Леонідівна; 

Алексеєнко Віталіну, вихованку «Зразкового художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва «Малюнок та живопис» Комунального позашкільного 

навчального закладу Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва, за 

роботу «Весна в Чернігові», керівник Едуард Красний; 

Голубець Анастасію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

комунального закладу «Тростянецький будинок дитячої творчості» Вінницької 

області, за роботу «Портрет», керівник Бачинська Валентина Сергіївна; 

Швець Софію, вихованку народної студії образотворчого мистецтва «Етюд» 

комунального закладу «Будинок дитячої творчості Любомльської міської ради» 

Волинської області, за роботу «Осінні барви», керівник Богута Оксана 

Михайлівна; 

Ярджинову Франческу, вихованку Творчої студії дизайну комунального 

позашкільного навчального закладу «Міська станція юних техніків» 

Дніпровської міської ради, за роботу «Автопортрет із песиком», керівник 

Павловець Людмила Володимирівна; 

Березівську Світлану, ученицю гуртка «Образотворче мистецтво» 

Коростишівського професійного аграрного ліцею Житомирської області, за 

роботу «Прекрасні спогади…», керівник Дубівка В.Г.; 

Ткаченко Олександру, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Ракошинської дитячої школи мистецтв Мукачівського району Закарпатської 

області, за роботу «Коляда», керівник Писаренко-Белеканич Христина 

Степанівна; 

Шмідт Єву, вихованку гуртка «Чарівний пензлик» Комунального закладу 

«Дніпрорудненська гімназія «Софія» - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» 

Василівської районної ради Запорізької області, за роботу «Диканька», керівник 

Стренакова Галина В’ячеславівна; 

Видиш Анну, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва Позашкільного навчального закладу «Міський Палац 

дитячої та юнацької творчості» Запорізької міської ради Запорізької області, за 

роботу «Гопак», керівник Татаринова Алла Григорівна; 

Філатову Поліну, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва Позашкільного навчального закладу «Міський Палац 

дитячої та юнацької творчості» Запорізької міської ради Запорізької області, за 

роботу «Ми різні, ми єдині», керівник Арсієнко Олена Леонідівна; 
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Бойкову Аліну, вихованку гуртка «Петриківський розпис» Вишгородського 

районного Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт» 

Київської області, за роботу «Квіти», керівник Гилюк Наталія Петрівна; 

Парфенюк Аліну, ученицю класу образотворчого мистецтва Фастівської 

школи народної майстерності Київської області, за роботу «Джерельце», 

керівник Гоптарева Тамара Миколаївна; 

Крутиголову Каріну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Центру 

дитячо-юнацької творчості відділу освіти виконавчого комітету Помічнянської 

міської ради Кіровоградської області, за роботу «У рідному краю», керівник Міц 

Тетяна Леонідівна; 

Козировську Софію, вихованку «Студії образотворчого мистецтва» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Одеська станція юних 

техніків «Сігма», за роботу «Конвалія», керівник Сліпченко Ніна Іванівна; 

Дзюбан Анну, вихованку Народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва «Соняшник» Комунального закладу «Полтавський 

Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради Полтавської 

області», за роботу «Тернисте минуле Полтавщини», керівник Юхно Катерина 

Василівна; 

Альгіну Каріну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Деражнянського районного будинку творчості дітей та юнацтва Хмельницької 

області, за роботу «Натюрморт», керівник Рудзік Олександр Йосипович; 

Дядіщеву Анастасію, вихованку зразкового гуртка «Яскраві барви» 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості міста 

Черкаси» Черкаської міської ради, за роботу «Горнятко кави у Черкасах», 

керівник Булаженко Наталія Володимирівна; 

Волюх Софію, вихованку Арт-майстерні образотворчого мистецтва 

Костопільського Будинку школярів та юнацтва Рівненської області, за роботу 

«Подих літа», керівник Лис Оксана; 

Павлову Поліну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості № 3 Харківської 

міської ради», за роботу «Півонії», керівник Морозікова Олена Вікторівна; 

Перцову Анну, вихованку Народного художнього колективу «Юний 

дизайнер» Чернівецького обласного центру естетичного виховання «Юність 

Буковини», за роботу «Квіти на вікні», керівник Руснак Алла Леонідівна. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Гурську Марію, вихованку гуртка «Палітра» Ратнівського районного центру 

дитячої та юнацької творчості Волинської області, за роботу «В очікуванні», 

керівник Дячук Валентина Адамівна; 

Спас Олесю, ученицю «Студії креативного дизайну» Криворізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15 ім. М.Решетняка Криворізької 

міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Золоті жнива», керівник 

Коломоєць Тетяна Вікторівна; 
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Іванова Дмитра, вихованця «Студії образотворчого мистецтва»  Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Бурхливе 

море», керівник Людмила Бондар; 

Древаль Єву, вихованку Народної студії образотворчого мистецтва 

«Фантазія» Центру дитячої та юнацької творчості м. Добропілля Донецької 

області, за роботу «Метелики», керівник Кімеріна Алла Миколаївна; 

Ящук Марину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Новоград-

Волинського районного центру творчості, спорту та туризму учнівської молоді 

Житомирської області, за роботу «Людина-легенда», керівник Остапко Тетяна 

Анатоліївна; 

Демчук Віолетту, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Черняхівського району Житомирської області, за 

роботу «В гостях у бабусі», керівник Кільніцька Наталія Миколаївна; 

Тимошенко Дарину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Комунальної установи «Приморський центр дитячої та юнацької творчості» 

Приморської міської ради Приморського району Запорізької області, за роботу 

«Морська елегія», керівник Перунов Олексій Іванович; 

Школьну Тетяну, вихованку Народного художнього колективу творчого 

об’єднання «Волошка» Будинку дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» 

Дарницького району м. Києва, за роботу «Мій настрій після літнього дощу, коли 

велетка завітала», керівник Чернюк Тамара Миколаївна; 

Полякову Анастасію, вихованку Народної студії образотворчого мистецтва 

КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», за роботу «Заповіт», 

керівник Бєла Вікторія Леонідівна; 

Луньову Софію, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Чарівний 

пензлик» позашкільного центру «Дивосвіт» Комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання № 35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний 

центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», за роботу «Диво 

звір», керівник Свиридов Віктор Вікторович; 

Борисовець Яніну, вихованку гуртка «Маленькі долоньки» Будинку дитячої 

та юнацької творчості Заводського району міста Миколаєва, за роботу 

«Мрійлива южноукраїнка», керівник Сербіна Т.А.; 

Коволенко Машу, вихованку гуртка «Сонячний кіт» Палацу творчості учнів 

Миколаївської міської ради, за роботу «Фігуристка», керівник Лук’яненко А.С.; 

Хомутовського Анатолія, учня Ольгопольської філії Возсіятського ліцею 

Єланецького району Миколаївської області, за роботу «Веселий пастушок», 

керівник Дмітрієва М.М. 

Галан Ніку, вихованку гуртка «Юний художник» Кременецького районного 

центру дитячої творчості Тернопільської області, за роботу «Горобчики», 

керівник Онищук Я.Я.; 

Савчук Настю, вихованку гуртка «Палітра» Чернівецького обласного 

центру естетичного виховання «Юність Буковини», за роботу «Затишок», 

керівник Савчук Вікторія Валеріївна; 
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Медведєву Юлію, вихованку гуртка «Палітра» Чернівецького обласного 

центру естетичного виховання «Юність Буковини», за роботу «Ласунчики», 

керівник Савчук Вікторія Валеріївна; 

Сорокіну Валерію, вихованку художньої студії «Палітра натхнення» 

Деснянського позашкільного навчального закладу «Центр творчості дітей та 

юнацтва» Деснянської селищної ради Чернігівської області, за роботу «Біля 

водопою», керівник Олександра Яжук; 

Сагайдак Альону, ученицю Теплицького професійного аграрного ліцею 

Вінницької області, за роботу «Золота осінь», керівник Могульська Лариса 

Миколаївна;  

Голубеву Катерину, вихованку гуртка «Спадщина» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

«Дивосвіт» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Квітуча Україна», керівник Кам’янська Людмила Олегівна; 

Пузанкову Валерію, вихованку гуртка «Юний художник» Донецького 

обласного палацу дитячої і юнацької творчості, за роботу «Снігур», керівник 

Володимир Кущій; 

Голубенко Софію, ученицю гуртка «Образотворче мистецтво» ДНЗ «Центр 

сфери обслуговування м. Житомира», за роботу «І неможливо не кохати …», 

керівник Ткач І.А.; 

Артемчук Олександру, ученицю гуртка «Образотворче мистецтво» ДНЗ 

«Центр сфери обслуговування м. Житомира», за роботу «Осінній парк», керівник 

Ткач І.А.; 

Годованець Дарину, ученицю Завадського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІ ступенів Воловецької районної ради Закарпатської області, за роботу 

«Рідний край», керівник Чекета Оксана Миколаївна; 

Ященко Анастасію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Комунальної установи «Комунальний позашкільний навчальний заклад Будинку 

дитячої та юнацької творчості» Пологівської міської ради Пологівського району 

Запорізької області, за роботу «Вечоріє…», керівник Тоцька Тетяна 

Володимирівна; 

Лемешко Анастасію, вихованку гуртка «Квіткова фея» Позашкільного 

навчального закладу «Міський Палац дитячої та юнацької творчості» Запорізької 

міської ради Запорізької області, за роботу «Хортицькі скелі», керівник 

Мінченко Ганна Костянтинівна; 

Баязетян Катерину, вихованку гуртка «Чарівна палітра» Позашкільного 

навчального закладу «Будинок дитячої та юнацької творчості Заводського 

району» Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «Весняна 

серенада», керівник Дімітрова Євгенія Олексіївна; 

Дерев`янчук Іоанну, вихованку народної образотворчої студії «Палітра» 

Таращанського районного ЦТДЮ «Веселка» Київської області, за роботу «Краси 

такої не знайдеш...», керівник Бурлій Людмила Григорівна; 

Горбенка Микиту, вихованця Народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва «Соняшник» комунального позашкільного 
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навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості», за роботу «Мій Ангел поруч», керівник Гончаренко Ірина 

Володимирівна; 

Табаковську Тетяну, ученицю Гімназії № 2 Миколаївської міської ради, за 

роботу «Рідні простори», керівник Головіна Н.В.; 

Кошиль Марію, ученицю Глобинської гімназії №1 імені В.Є. Кучеренка 

Глобинської міської ради Полтавської області, за роботу «Над сивою Пивихою», 

учитель мистецтва Гордовська Алла Петрівна; 

Сидорак Ірину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Бучацького 

центру дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» Тернопільської області, за 

роботу «Політ фантазії», керівник Сидорак Наталія Михайлівна; 

Гудименко Варвару, вихованку гуртка «Декоративно-образотворче 

мистецтво» Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості», за роботу «Сонько-дрімко», керівник Лісунова Людмила 

Володимирівна; 

Гев'юк Юлію, вихованку гуртка Народного художнього колективу «Юний 

дизайнер» Чернівецького обласного центру естетичного виховання «Юність 

Буковини», за роботу «Мегаполіс», керівник Руснак Алла Леонідівна; 

Коробейник Юлю, вихованку гуртка Народного художнього колективу 

«Юний дизайнер» Чернівецького обласного центру естетичного виховання 

«Юність Буковини», за роботу «Бузок», керівник Руснак Алла Леонідівна; 

Шафранську Наталію, вихованку гуртка Народного художнього колективу 

«Юний дизайнер» Чернівецького обласного центру естетичного виховання 

«Юність Буковини», за роботу «Танок», керівник Руснак Алла Леонідівна. 

 

1.13. У номінації «Художнє плетіння, ткацтво»: 

дипломом І ступеня: 

Трохименко Надію, вихованку Творчої майстерні «Макраме» Дитячо-

юнацького центру Дарницького району міста Києва, за роботу «Зайченятко», 

керівник Джуріна Ганна Петрівна; 

Ткачука Максима, Степасюка Костянтина, вихованців гуртка «Ткацтво» 

Будинку творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради Красилівської 

міської об’єднаної територіальної громади Красилівського району Хмельницької 

області, за роботу «Весна у ріднім краї», керівник Левенок Юлія Валентинівна; 

Кандірал Наталію, ученицю Державного навчального закладу 

«Крижопільський професійний будівельний ліцей» Вінницької області, за 

роботу «Ви лиш погляньте на таку красу, вони щасливі і радіють долі, з трави 

збивають ранішню росу, вони пасуться і вони на волі», керівник Очеретнюк Алла 

Анатоліївна; 

Дзюбу Марію, вихованку  Народної студії образотворчого мистецтва КЗ 

КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», за роботу  «Гори України», 

керівник Бєла Вікторія Леонідівна; 
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Снігур Оксану, ученицю Решетилівського художнього професійного ліцею 

Полтавської області, за роботу «Сувенірний килимовий виріб «Мелодія осені», 

майстер виробничого навчання Кирпотіна Тетяна Володимирівна; 

Проданчук Наталію, вихованку гуртка «Ткацтво» Путильського районного 

центру дитячої та юнацької творчості на базі Підзахаричівського НВК «Перлина 

Гуцульщини» Чернівецької області, за роботу «Набір серветок для святкового 

столу», керівник Різун Н.П. 

дипломом ІІ ступеня: 

Олейникову Анну, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків відділу освіти 

Покровської міської ради Донецької області», за роботу «Скринька «Подарунок 

матусі», керівник Наталія Даренська; 

Переушкіну Вероніку, вихованку гуртка «Народні ремесла України» 

Люботинського міського Будинку дитячої та юнацької творчості Люботинської 

міської ради Харківської області, за роботу «Рідний край», керівник Тридуб 

Тетяна Леонідівна; 

Верстюк Віталіну, вихованку гуртка «Паперопластика» Комунального 

закладу «Ярмолинецький районний будинок дитячої та юнацької творчості» 

Ярмолинецького району Хмельницької області, за роботу «Сумка», керівник 

Верстюк Валентина Іванівна; 

Лаврик Анну, вихованку гуртка «Народна творчість» Ямпільського 

міського Будинку дитячої та юнацької творчості Вінницької області, за роботу 

«Рушник «Дністрові пороги», керівник Болгарська Алла Борисівна; 

Сороку Тимура, вихованця гуртка «Паперопластика»  Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Годинник», 

керівник Олена Калігаєва; 

Нечаєву Софію, вихованку гуртка «Технічний дизайн» Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Весна 

прийшла у рідний край», керівник Олена Рожненко; 

Жданову Тетяну, вихованку Творчої майстерні «Макраме» Дитячо-

юнацького центру Дарницького району м. Києва, за роботу «Веселкові 

бульбашки», керівник Джуріна Ганна Петрівна; 

Жуковську Марію, вихованку гуртка «Макраме» Миронівського центру 

дитячої та юнацької творчості Миронівської міської ради Київської області, за 

роботу «Весняна фантазія», керівник Піддубна Тетяна Борисівна; 

Водяницького Костянтина, учня гуртка «Ткацтво» Комунального закладу 

«Харківська спеціальна школа №5» Харківської обласної ради, за роботу 

«Святковий рушник», керівник Нікітюк Галина Василівна; 

Доленюк Юлію, вихованку гуртка «Народна творчість» Глибоцького 

районного будинку творчості дітей та юнацтва на базі Кам'янської ЗОШ 

Чернівецької області, за роботу «Торбинка», керівник Воробець В.Д. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Корчинську Ольгу, за роботу «Макраме» Городенківського центру 

творчості учнівської молоді відділу освіти Городенківської 



47 

 

райдержадміністрації Івано-Франківської області, за роботу «Літо-літечко», 

керівник Левінська Ганна Дмитрівна; 

Котик Вероніку, вихованку Творчої майстерні «Макраме» Дитячо-

юнацького центру Дарницького району м. Києва, за «Лев», керівник Джуріна 

Ганна Петрівна; 

Котик Софію, вихованку Творчої майстерні «Макраме» Дитячо-юнацького 

центру Дарницького району м. Києва, за «Котик на гарбузі», керівник Джуріна 

Ганна Петрівна; 

Стороженко Інну, вихованку гуртка «Килимарство» Комунального 

позашкільного навчального закладу Ізмаїльської міської ради «Палац дітей та 

юнацтва» Одеської області, за роботу «Пейзаж «Моя країна»,  керівник Величко 

Марія Урелівна; 

Савчук Христину, вихованку гуртка «Оберіг» Будинку творчості дітей та 

юнацтва м.Чернівці, за роботу «Чільце», керівник Воронюк Галина Штефанівна; 

Тюх Людмилу, ученицю Синевірсько-Полянської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Міжгірського району Закарпатської області, за роботу «Чільце на 

голову», керівник Желізняк Т.І.; 

Ціник Анастасію, вихованку гуртка «Сучасний гобелен» Тлумацького 

будинку дитячої та юнацької творчості Тлумацької міської ради ОТГ 

Тлумацького району Івано-Франківської області, за роботу «Млин біля річки», 

керівник Худицька Лілія Іванівна; 

Байдюк Кіру, вихованку гуртка «Сучасний гобелен» Тлумацького будинку 

дитячої та юнацької творчості Тлумацької міської ради ОТГ Тлумацького району 

Івано-Франківської області, за роботу «Мій чарівний сад», керівник Худицька 

Лілія Іванівна; 

Андрійчук Юліанну, вихованку гуртка «Захоплююче лозоплетіння» 

Позашкільного навчального закладу Олександрійської сільської ради 

Рівненського району Рівненської області, за роботу «Боровички», керівник 

Клебан Лариса; 

Накай Богдану, ученицю гуртка «Ткацтво» Бабинської ЗОШ 

Кельменецького району Чернівецької області, за роботу «Весняна казка», 

керівник Лук'янова Ольга Вікторівна; 

Дудчик Юлію, ученицю гуртка «Арт-текстиль» Чорнянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Каховського району Херсонської області, 

за роботу «Панно «Квіткове», керівник Колодич Олена Олександрівна. 

 

1.14. У номінації «Батик»: 

дипломом І ступеня: 

Атаманюк Юлію, Бойчук Христину, вихованок Студії образотворчого 

мистецтва Косівського районного центру дитячої творчості Косівської районної 

ради Івано-Франківської області, за роботу «Шукала я і кликала весну», керівник 

Яремчук Ольга Іванівна; 

Підлипчук Вікторію, вихованку гуртка образотворчого та декоративно-

ужиткового мистецтва «Подоляночка» Кам’янець-Подільського центру дитячої 
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та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «Весна буяє», керівник 

Підлипчук Світлана Олександрівна; 

Товстюк Дарину, ученицю гуртка «Акварель» Судилківського ліцею 

Судилківської сільської об’єднаної територіальної громади Шепетівського 

району Хмельницької області, за роботу «Ой на Івана, да на Купала….», керівник 

Сніховська Надія Андріївна. 

дипломом ІІ ступеня: 

Романенко Софію, вихованку гуртка декоративно-ужиткового мистецтва 

«Смерека» дитячо - юнацького центру «Явір» комунального закладу 

«Лелеківська гімназія Міської ради міста Кропивницького» Кіровоградської 

області, за роботу «Ой, на Івана Купала», керівник Стромець Карина 

Володимирівна; 

Масичеву Вікторію, ученицю гуртка «Флористика» Державного 

навчального закладу «Запорізьке вище професійне училище», за роботу 

«Мешканці Каховки», керівник Прокоф’єва Анжела Миколаївна; 

Янішевську Вероніку, вихованку гуртка декоративно-прикладного 

мистецтва Долинського будинку дитячої та юнацької творчості Долинської 

міської ради Долинської ОТГ Івано-Франківської області, за роботу «Ой на Івана, 

ой на Купала, там дівчинонька квіти збирала», керівник Зобнів Тетяна 

Миронівна; 

Пентийську Єлизавету, вихованку гуртка «Веселий пензлик»  

Комунального позашкільного навчального закладу Ізмаїльської міської ради 

«Палац дітей та юнацтва» Одеської області, за роботу «Запашні іриси», керівник 

Малоок Лілія Федорівна; 

Підпенько Людмилу, Боднар Анастасію, вихованок гуртка «Палітра» 

Будинку дитячої творчості Новоушицької селищної об’єднаної територіальної 

громади Новоушицького району Хмельницької області, за роботу «Осінній 

янгол», керівник Залісна Лариса Степанівна. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Довганич Вікторію, ученицю Гімназії - інтернату м. Хуста Закарпатської 

області, за роботу «Довгоочікувані тюльпани», керівник Пригара Олександра 

Василівна; 

Процика Максима, вихованця гуртка «Декоративний розпис» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, за роботу «Весняний подих», керівник Процик Ольга 

Олегівна; 

Обуховську Вікторію, вихованку гуртка «Юні художники» Шаргородського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості Вінницької області, за роботу 

«Квіти», керівник Дубенко Євгенія Віталіївна; 

Кобрин Мар'яну, вихованку гуртка «Акварельна здибанка» Районного 

центру позашкільної роботи з дітьми Виноградівської районної ради 

Закарпатської області, за роботу «Лісова мавка», керівник Логойда Любов 

Михайлівна; 
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Мiняйлюк Наталю, вихованку гуртка «Основи декоративного розпису» 

Позашкільного комунального навчального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості» відділу освіти молоді і спорту Бережанської міської ради 

Тернопільської області, за роботу «Бузкова симфонія», керівник Бай Любов 

Григорівна; 

Гладкевич Сніжану, вихованку гуртка «Кольорова палітра» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Волочиської міської об’єднаної територіальної 

громади Волочиського району Хмельницької області, за роботу «Вечірній спокій 

небо огортає», керівник Стасюк Тетяна Сергіївна. 

 

1.15. У номінації «Інші техніки виконання»: 

дипломом І ступеня: 

Чернякову Мілану, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«М’яка іграшка» позашкільного навчального закладу Центру дитячої та 

юнацької творчості Дружківської міської ради Донецької області, за роботу 

«Яблуневий цвіт», керівник Ольга Гутник; 

Каменєва Дмитра, учня Лиманського навчально-виховного комплексу 

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

Лиманської міської ради Донецької області, за роботу «Лісом в темряві літає…», 

керівник Тетяна Титаренко; 

Бірюкову Ксенію, вихованку гуртка «Ліплення» Брусилівського ЦДЮТ 

«Мрія» Житомисрької області, за роботу «Берегиня роду», керівник Курдиш С.І.; 

Терешенкову Єву, вихованку «Зразкового художнього колективу» студії 

рукоділля «Fancy» Позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості Шевченківського району» Запорізької міської ради 

Запорізької області, за роботу «Осіння прогулянка», керівник Суханова Оксана 

Анатоліївна; 

Гладку Валерію, вихованку гуртка «Валяння вовною» Дубровицького 

центру позашкільної освіти Рівненської області, за роботу «А я просто українка», 

керівник Дука Наталія; 

Пузік Анастасію, вихованку гуртка «Вироби з стрічки» Будинку творчості 

школярів Старосинявської селищної об’єднаної територіальної громади 

Старосинявського району Хмельницької області, за роботу «Топіарій», керівник 

Пузік Алла Віталіївна; 

Онуфрейко Анну, вихованку гуртка «Народні ремесла України» Центру 

дитячої та юнацької творчості Гуменецької сільської об’єднаної територіальної 

громади Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, за роботу 

«Лисичка», керівник Лиськова Неля Йосипівна; 

Голдовську Евеліну, вихованку гуртка «Креативне рукоділля» 

Катеринопільського районного будинку дитячої та юнацької творчості 

Катеринопільської районної ради Черкаської області, за роботу «Старовинний 

телефон», керівник Піщана Олена Павлівна; 

Санак Маргариту, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Фантазія плюс» Комунального позашкільного навчального закладу 
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«Остерський будинок творчості дітей та юнацтва» Остерської міської ради 

Чернігівської області, за роботу «Бабусині казки», керівник Світлана Ковченко; 

Пиндик Ірину, Білодід Оксану, Габорак Марію, учениць гуртка  художнього 

в'язання  «Мережево» ДНЗ «Вище професійне училище №7 м.Вінниці», за 

роботу «Старовинні мотиви», керівник Любчак Ірина Олександрівна; 

Вірун Юлію, вихованку гуртка «Рукоділля» комунального закладу 

«Луцький НВК «Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської 

ради» Волинської області, за роботу «Волинські піснеспіви», керівник Лагода 

Тетяна Анатоліївна; 

Ячменьову Вікторію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«М’яка іграшка» Позашкільного навчального закладу Центру дитячої та 

юнацької творчості Дружківської міської ради Донецької області, за роботу 

«Веселе Страшило», керівник Ольга Гутник; 

Белікова Данила, учня Дружківської загальноосвітньої школи I-III ступенів 

№ 17 Дружківської міської ради Донецької області, за роботу «До школи готова», 

керівник Зоя Щербина; 

Іщука Богдана, вихованця гуртка «Декоративно-прикладне мистецтво» 

Баранівського міського Будинку дитячої творчості Житомирської області, за 

роботу «Мурчик на відпочинку», керівник Бенкіна Тетяна Григорівна; 

Канцур Вікторію, ученицю гуртка декоративно-прикладного мистецтва 

Головинського вищого професійного училища нерудних технологій 

Житомирської області, за роботу «Герб закладу», керівник Ковальова М.П.; 

Кучера Андрія, учня декоративно-прикладного мистецтва Головинського 

вищого професійного училища нерудних технологій Житомирська області, за 

роботу «Заповіт», керівник Ковальова М.П.; 

Луців Світлану, Фіщук Єлизавету, учениць гуртка «Світ творчості» Центру 

професійно-технічної освіти м. Житомира, за роботу «Квіткове тріо», керівник 

Нестерчук Н.О.; 

Бухарєву Тетяну, Чередник Анну, вихованок гуртка «Сувенір»  

Добровеличківського центру дитячої та юнацької творчості 

Добровеличківського району Кіровоградської області, за роботу «Щасливі 

разом», керівник Соловйова Світлана Іванівна; 

Салогуб Анастасію, вихованку гуртка «Валяння з вовни» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої 

та юнацької творчості», за роботу «Весняне сонечко», керівник Петріщева 

Світлана Георгіївна; 

Северину Вікторію, вихованку «Зразкового художнього колективу» студії 

рукоділля «Fancy» Позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості Шевченківського району» Запорізької міської ради 

Запорізької області, за роботу «Солодке літо», керівник Суханова Оксана 

Анатоліївна; 

Сопілка Дениса, вихованця гуртка «Флористики та фітодизайн Інтер'єру» 

Центру дитячо-юнацької творчості «ЗОРІТ» Новоукраїнської міської ради 
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Кіровоградської області, за роботу «Кам'яні троянди», керівник Сидоренко 

Тетяна Вікторівна; 

Валікову Валерію, вихованку творчого об’єднання (гурток) «Чарівний 

клубок» комунального позашкільного навчального закладу «Кременчуцький 

міський Будинок дитячої та юнацької творчості» Полтавської області, за роботу 

«Ставок і луг, і батьківський поріг», керівник Єнанова Оксана Хасанівна; 

Альохіну Арину, вихованку гуртка «Мій улюблений сувенір» 

Олешківського Центру дитячої та юнацької творчості Олешківської районної 

ради Херсонської області, за роботу «Маркуцин берег», керівник Волокітіна 

Валентина Василівна; 

Худякову Аліну, вихованку гуртка «Барвінок» Олешківського Центру 

дитячої та юнацької творчості Олешківської районної ради Херсонської області, 

за роботу «Барвисте подвір'я», керівник Білоконь Оксана Михайлівна; 

Саввову Поліну, Морєву Дарину, вихованок Зразкового художнього 

колективу студії декоративно-прикладного мистецтва гуртка «В’язання» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, за роботу «Світанок», керівник Столяр Валентина 

Михайлівна; 

Подолей Анастасію, вихованку гуртка «Сувенірна майстерня» Центру 

творчості дітей та юнацтва Прилуцької Міської ради Чернігівської області, за 

роботу «Весняні мотиви», керівник Наталія Подолей. 

дипломом ІІ ступеня: 

Криву Ангеліну, Кузнецову Софію, вихованок гуртка «Гармонія декору» 

Бахмутського міського Центру технічної творчості дітей та юнацтва Донецької 

області, за роботу «Маліфісента», керівник Наталя Кузнецова; 

Бичкову Олену, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Станції юних 

техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області, за 

роботу «Мишка з колоском», керівник Наталія Старовойтова; 

Дешка Олександра, вихованця Студії образотворчого мистецтва 

Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН», за 

роботу «Їжачок», керівник Щока Лариса Павлівна; 

Пономаренко Альбіну, вихованку гуртка «Екологія та валеологія людини» 

Комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської міської 

ради Запорізької області, за роботу «Ведмежатко», керівник Ковальова Юлія 

Анатоліївна; 

Борисенко Юлію, вихованку гуртка «Фітодизайн» Стрийського районного 

БДЮТ Львівської області, за роботу «Орхідея з фоамерану», керівник Карпач 

Наталія Петрівна; 

Опружак Анну, вихованку гуртка «Пластилінова ворона» Будинку дитячої 

творчості Веселинівської селищної ради Миколаївської області, за роботу 

«Жоржини», керівник Майстренко Наталія Вікторівна; 

Романік Іванну, вихованку гуртка «Пластилінова ворона» Будинку дитячої 

творчості Веселинівської селищної ради Миколаївської області, за роботу 

«Надвечір'я», керівник Майстренко Наталія Вікторівна; 
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Кот Каріну, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

Декоративно-ужиткового мистецтва «Маленька майстриня» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Заводського району міста Миколаєва, за роботу «Інгульські 

плавні», керівник Антонова Г.Г.; 

Бовсуновську Софію, вихованку гуртка «Пластилінова ворона» Будинку 

дитячої творчості Веселинівської селищної ради Миколаївської області, за 

роботу «Замилований», керівник Майстренко Наталія Вікторівна; 

Назаренко Анастасію, вихованку гуртка «Пластилінова ворона» Будинку 

дитячої творчості Веселинівської селищної ради Миколаївської області, за 

роботу «Сова Мудрагелія», керівник Майстренко Наталія Вікторівна; 

Завору Вероніку, вихованку гуртка «Вовняна майстерня» Пирятинського 

Центру дитячої та юнацької творчості Полтавської області, за роботу «Літній 

сон», керівник Дев’яніна Олена Миколаївна; 

Москальову Марину, вихованку гуртка «Паперова філігрань» 

Бугруватського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа                          

І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад Чернеччинської сільської ради 

Охтирського району Сумської області, за роботу «Заснули мальви коло хати, їх 

місяць вийшов колихати…», керівник Мурай Олена Іванівна; 

Терехову Софію, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Лебединського центру 

позашкільної освіти Лебединської міської ради Сумської області, за роботу 

«Соняшник», керівник Корчменко Анна Михайлівна; 

Буйницьку Анастасію, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок - 

сувенірів» Барвінківського Будинку творчості дітей та юнацтва Барвінківської 

районної ради Харківської області, за роботу «Весела україночка», керівник 

Ситник Ірина В’ячеславівна; 

Харчуна Костянтина, учня Немиринецької загальноосвітньої школи                            

І-ІІІ ступенів Старокостянтинівського району Хмельницької області, за роботу 

«Шкатулка», керівник Харчун Світлана Миколаївна; 

Кохан Маріну, вихованку гуртка «Початкового технічного моделювання» 

Будинку дитячої та юнацької творчості Віньковецького району Хмельницької 

області, за роботу «Казковий будинок з їжачками», керівник Карасевич Ніна 

Анатоліївна; 

Талапацького Тимура, Подоніну Анастасію, вихованців гуртка «Гончарство 

та тістопластика» станції юних техніків міста Умані Черкаської області, за 

роботу «Зимові барси», керівник Стрельнікова Ірина Михайлівна; 

Соколюк Софію, вихованку гуртка «Чарівний пензлик» Сокирянського 

районного центру творчості дітей та юнацтва Чернівецької області, за роботу 

«Бабка», керівник Сварчевська Марина Михайлівна; 

Піщанську Софію, вихованку гуртка «Юні дослідники» Ніжинської станції 

юних техніків Ніжинської міської ради Чернігівської області, за роботу 

«Летючий корабель», керівник Ольга Піщанська; 

Свиридову Анастасію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 10 військово-цивільної адміністрації 

міста Торецьк Донецької області, за роботу «Бджілка», керівник Олена Тригуб; 
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Панченко Дарину, вихованку гуртка «Чарівні пальчики» Позашкільного 

навчального закладу «Центр естетичного виховання Хортицького району» 

Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «Мамонтеня», керівник 

Сорокіна Світлана Олександрівна; 

Намлієву Анастасію, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва Позашкільного навчального закладу «Міський Палац 

дитячої та юнацької творчості» Запорізької міської ради Запорізької області, за 

роботу «Папороть-квітка», керівник Татаринова Алла Григорівна; 

Вербу Анну, вихованку гуртка «Чарівниця» БДЮТ Баштанської міської 

ради Баштанської об’єднаної територіальної громади Миколаївської області, за 

роботу «Жіночі прикраси «Вишивна геометрія», керівник Верба О.О.; 

Коханевич Юлію, вихованку гуртка «Чарівний пензлик» Оржицького 

Будинку дитячої та юнацької творчості Полтавської області, за роботу «Квітка-

душа», керівник Ведмідь Тетяна Миколаївна; 

Миленко Валерію, вихованку гуртка «Вовняна майстерня» Пирятинського 

Центру дитячої та юнацької творчості Полтавської області, за роботу 

«Різноманітна наша Україна», керівник Дев’яніна Олена Миколаївна; 

Мельник Карину, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Охтирського міського центру позашкільної освіти – Мала академія наук 

учнівської молоді Сумської області, за роботу «Маки», керівник Ткаченко 

Альона Юріївна; 

Любинчаківську Лілію, ученицю клубу «Салон мистецтв» Вищого 

професійного училища №11 м.Вінниці, за роботу «Весняна рапсодія», керівник 

Кушнір Валентина Василівна; 

Погорицького Олександра, вихованця гуртка «Моделювання іграшок-

сувенірів» Козівського будинку дитячої та юнацької творчості Тернопільської 

області, за роботу «Мозаїка «Ящірки», керівник Погорицька Ольга Василівна; 

Телячу Вікторію, вихованку гуртка паперопластики Красноградського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Красноградської районної ради 

Харківської області, за роботу «Дресирувальниця», керівник Гончарова Оксана 

Миколаївна; 

Андреєву Малену, вихованку гуртка «Дизайн-асорті» Олешківського 

Центру дитячої та юнацької творчості Олешківської районної ради  Херсонської 

області, за роботу «Барвиста осінь», керівник Лятецька Тетяна Валентинівна; 

Батрака Данила, вихованця гуртка «Мій улюблений сувенір» 

Олешківського Центру дитячої та юнацької творчості Олешківської районної 

ради Херсонської області, за роботу «Мрії про літо», керівник Волокітіна 

Валентина Василівна; 

Ставінську Марину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Будинку 

творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради Красилівської міської 

об’єднаної територіальної громади Красилівського району Хмельницької 

області, за роботу «Той, хто запалює зірки», керівник Ставінська Ольга 

Григорівна; 
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Арсинюк Мілану, вихованку гуртка «Скринька-берегиня» Славутського 

будинку дитячої творчості Хмельницької області, за роботу «Бабусина 

скринька», керівник Свередюк Оксана Юріївна. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Вінник Катерину, вихованку гуртка «Художня кераміка» Станції юних 

техніків управління освіти Краматорської міської ради Донецької області, за 

роботу «Кицька Мурка», керівник Карина Умарова; 

Судейко Алевтину, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Станції 

юних техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької 

області, за роботу «Банда», керівник Наталія Бикова; 

Негер Софію, вихованку гуртка «Паперопластика» Закарпатського 

обласного палацу дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН», за роботу 

«Пташина романтика», керівник Негер Крістіна Калманівна; 

Літвінову Валерію, вихованку гуртка «Валяння з вовни» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої 

та юнацької творчості», за роботу «Лісовий гном», керівник Петріщева Світлана 

Георгіївна; 

Шарченко Діану, вихованку гуртка «Вишивання» Благовіщенського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Благовіщенської районної ради 

Кіровоградської області, за роботу «Веселий бичок на лузі», керівник 

Борисенкова Тамара Володимирівна; 

Дригу Олександру, вихованку гуртка «Початкового технічного 

моделювання» Миколаївського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, за роботу «Вітаю! З любов'ю мама», керівник Штикер Оксана 

Анатоліївна; 

Оганяна Тегерана, вихованця гуртка «Декоративно-ужиткового мистецтва» 

Новбузького Центру позашкільної роботи дітей та юнацтва Новобузької 

об’єднаної територіальної громади Миколаївської області, за роботу «Кінь», 

керівник Глаголєва Н.Ю.; 

Журавльову Валерію, вихованку декоратвно-ужиткового мистецтва 

«Натхнення» Дитячого центру позашкільної роботи Корабельного району міста 

Миколаєва, за роботу «Кіт у ночі», керівник Радченко О.М.; 

Ткача Дем’яна, учня Комунального опорного закладу освіти «Ставрівський 

навчально-виховний комплекс (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-заклад 

дошкільної освіти) Окнянського району Одеської області, за роботу «Композиція 

«Українські лицарі»; 

Морозова Михайла, вихованця гуртка «Іграшка» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеська станція юних техніків «Аматор», 

за роботу «Зоряний Бик», керівник Шипілова Олена Віталіївна; 

Данько Анну, вихованку гуртка «Дитяча анімація» Козельщинського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Полтавської області, за роботу 

«Ведмедик», керівник Титенко Марина Миколаївна; 

Семергей Іванну, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Великобагачанської станції юних техніків виконавчого комітету 
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Великобагачанської селищної ради Полтавської області, за роботу «Ми – 

українці», керівник Аулова Інна Іванівна; 

Ніколаєнко Діану, вихованку гуртка «Вовняна майстерня» Пирятинського 

Центру дитячої та юнацької творчості Полтавської області, за роботу «Зимова 

прогулянка», керівник Дев’яніна Олена Миколаївна; 

Потоцьку Софію, ученицю Пирогівської загальноосвітньої школи                               

І-ІІІ ступенів Глобинської міської ради Полтавської області, за роботу «Панно 

«Колядує Україна - колядує вся земля», учитель Д’яченко Світлана Геннадіївна; 

Дусь Христину, Янішевську Вероніку, вихованок гуртка виготовлення 

сувенірів та іграшок Гримайлівської станції юних техніків Тернопільської 

області, за роботу «Символ року», керівник Віятик Наталія Василівна; 

Кіян Софію, вихованку гуртка «Театральний» Барвінківського Будинку 

творчості дітей та юнацтва Барвінківської районної ради Харківської області, за 

роботу «Золота рибка», керівник Лесів Альона Володимирівна; 

Карамишеву Софію, вихованку гуртка системи МОН «Валяння вовни» 

Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської міської ради, за роботу 

«Півник», керівник Пижова Наталля Юріївна; 

Овчар Аріану, вихованку гуртка системи МОН «Валяння вовни» 

Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської міської ради, за роботу 

«Букет», керівник Пижова Наталля Юріївна; 

Мінакову Марію, Педченко Ганну, вихованок гуртка «Дизайн-асорті» 

Олешківського Центру дитячої та юнацької творчості Олешківської районної 

ради Херсонської області, за роботу «Ранкова зоря», керівник Лятецька Тетяна 

Валентинівна; 

Мака Андрія, вихованця гуртка дизайну «Арт-деко» Будинку творчості 

дітей та юнацтва м.Чернівців, за роботу «Буковинська мрія», керівник Негрич 

Альона Михайлівна; 

Поліщук Дарину, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Літинського районного центру дитячої та юнацької творчості Вінницької 

області, за роботу «Кава до сніданку», керівник Рудинська Ольга 

Володимирівна; 

Колеснік Анастасію, ученицю Запорізького колегіума «Елінт» Запорізької 

міської ради Запорізької області, за роботу «Великодній зайчик», керівник 

Зибцева Олена Вікторівна; 

Ільчук Олександру, вихованку гуртка «Дизайн інтер'єру» Станції юних 

техніків - Центру науково-технічної творчості молоді міста Києва, за роботу 

«Картина «Диво – птаха», керівник Ільчук Юлія Миколаївна; 

Журавльову Валерію, вихованку гуртка «Натхнення» Дитячого центру 

позашкільної роботи Корабельного району м. Миколаєва, за роботу «Пава», 

керівник Радченко Олена Миколаївна; 

Бойчук Катерину, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

ДУМ «Родзинка» Дитячого центру позашкільної роботи Корабельного району       

м. Миколаєва, за роботу «Тукан», керівник Івашкіна Анастасія Миколаївна; 



56 

 

Іванник Софію, вихованку гуртка «Квілінг» Комунального закладу 

«Захарівський Будинок дитячої та юнацької творчості Одеської області», за 

роботу «Панно «Колібрі», керівник Опаріна Світлана Володимирівна; 

Іонашку Надію, ученицю Дальницької загальноосвітньої школи 

Овідіопольського району Одеської області, за роботу «Серія картин», керівник 

Цісар Андрій Анатолійович; 

Білан Зою, вихованку гуртка «Тістопластика» Сенчанського Будинку 

дитячої та юнацької творчості Сенчанської об’єднаної територіальної громади 

Полтавської області, за роботу «Україна, як рідная мати, огортає теплом нас 

своїм», керівник Журавель Оксана Сергіївна; 

Черкаську Анну, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Кобеляцького 

будинку дитячої та юнацької творчості Полтавської області, за роботу «Ніжність 

української душі», керівник Куць Людмила Панасівна; 

Скічко Марію, вихованку гуртка «Валяння вовни» Красноградського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Красноградської районної ради 

Харківської області, за роботу «Зимове чаювання», керівник Гончарова Оксана 

Миколаївна; 

Гончаренко Надію, ученицю Херсонської спеціалізованої школи                                      

I-III ступенів № 30 з поглибленим вивченням предметів природничо-

математичного циклу та англійської мови Херсонської міської ради, за роботу  

«Обіцяні черевички», учитель Сінолуп Оксана Володимирівна; 

Рябцева Іллю, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Деражнянського районного будинку творчості дітей та юнацтва Хмельницької 

області, за роботу «Дерево життя», керівник Рябцева Вікторія Олегівна; 

Мотурняк Наталю, вихованку гуртка «Крій та шиття» Будинку творчості 

дітей та юнацтва Красилівської міської ради Красилівської міської об’єднаної 

територіальної громади Красилівського району Хмельницької області, за роботу 

«Нове життя Самчиківського розпису», керівник Матвійчук Галина Михайлівна; 

Калніньш Єлизавету, Горову Анну, Грабовенко Аліну, вихованок гуртка 

«Мистецтво канзаші» Центру дитячої та юнацької творчості Уманської районної 

ради Черкаської області, за роботу «Обійму тебе віночком, рідна Україна», 

керівник Чепіль Тетяна Валеріївна. 

 

1.16. У номінації «Графіка»: 

дипломом І ступеня: 

Гуренко Олену, вихованку «Студії образотворчого мистецтва» 

Чечельницького районного будинку дитячої творчості Вінницької області, за 

роботу «Олені», керівник Шевчук Наталія Василівна; 

Бонюка Андрія,  вихованцяь гуртка «Академічний рисунок» Локачинського 

районного Будинку школяра Волинської області, за роботу «Дума про кіборга», 

керівник Хамежук Іван Іванович; 

Лузганову Катерину, вихованку гуртка «Художній вернісаж» Комунального 

закладу «Станція юних техніків» Кам’янської міської ради Дніпропетровської 
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області, за роботу «Колекція робіт «Лише мить», керівник Євдокимова Майя 

Григорівна; 

Казимирову Ганну, ученицю Мелітопольська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів №23 Мелітопольської міської ради Запорізької області, за роботу «Цар 

звірів», керівник Кацило Наталя Вікторівна; 

Вишневську Олесю, вихованку Народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва «Сонечко» Будинку дитячої та юнацької творчості 

«Дивоцвіт» Дарницького району м. Києва, за роботу «Сонячний Великдень», 

керівник Долгушина Наталія Миколаївна; 

Мельник Діану, вихованку гуртка «Основи художнього мистецтва» 

Кам’янець-Подільського районного будинку школяра Хмельницької області, за 

роботу «Ікар і Дедал», керівник Мельник Оксана Олександрівна; 

Ольховик Яну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Комунального 

закладу Дунаєвецької міської ради «Будинок творчості школяра» Дунаєвецької 

міської об’єднаної територіальної громади Дунаєвецького району Хмельницької 

області, за роботу «Прощання», керівник Тищенко Наталія Анатоліївна. 

дипломом ІІ ступеня: 

Іванова Дмитра, вихованця «Студії образотворчого мистецтва» Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Після 

шторму», керівник Людмила Бондар; 

Беренич Анастасію, вихованку Студії образотворчого мистецтва «Чарівний 

пензлик» Мукачівського центру дитячої та юнацької творчості Мукачівської 

міської ради Закарпатської області, за роботу «Рудий лис», керівник Попович 

Олександра Вячеславівна; 

Скрипник Юлію, вихованку студії образотворчого мистецтва Дитячого 

Оздоровчо-екологічного центру міста Києва, за роботу «Голос лісу», керівник 

Панченко Наталія Вікторівна; 

Шевченко Наталію, вихованку гуртка «Юні художники»  Комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеський центр дитячої та юнацької 

творчості «Зоресвіт», за роботу «На Івана Купала», керівник Токунова Катерина 

Володимирівна; 

Голубець Анастасію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

комунального закладу «Тростянецький будинок дитячої творчості» Вінницької 

області, за роботу «Гіпсова голова», керівник Бачинська Валентина Сергіївна;  

Глущенко Марію, вихованку Зразкового художнього колективу «Майстерня 

живопису та дизайну «Палітра» Комунального закладу позашкільної освіти 

«Центр творчості дітей та юнацтва Святошинського району м. Києва», за роботу 

«Андріївський узвіз», керівник Кузьменко Анеля Йосипівна; 

Святенко Аліну, вихованку Зразкового художнього колективу «Майстерня 

живопису та дизайну «Палітра» Комунального закладу позашкільної освіти 

«Центр творчості дітей та юнацтва Святошинського району м. Києва», за роботу 

«Різдвяний Поділ», керівник Кузьменко Анеля Йосипівна; 
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Качкарду Вікторію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Куликівського центру позашкільної освіти Куликівської селищної ради 

Чернігівської області, за роботу «Збережемо життя», керівник Галина Качкарда; 

Травнікову Яну, ученицю гуртка «Палітра» Криворізької педагогічної 

гімназії Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Долю 

вишивала», керівник Янчевська Інна Владиславівна; 

Дорощук Єлизавету, вихованку гуртка «Дивоцвіт» Помічнянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Помічнянської міської ради 

Кіровоградської області, за роботу «Материнство», керівник Гомон Леся 

Володимирівна; 

Соболь Анну, ученицю Професійного училища №14 смт.Вороновиця 

Вінницької області, за роботу «Крим-це Україна», вчитель Ситник Людмила 

Адольфівна. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Воронюк Іванну, вихованку зразкової художньої студії «Палітра» Центру 

розвитку і творчості дітей та юнацтва Колківської селищної ради Маневицького 

району Волинської області, за роботу «Мудра сова», керівник Островська 

Людмила Володимирівна; 

Стегуру Ігоря, вихованця Зразкової студії образотворчого мистецтва 

«Палітра» Мукачівського центру дитячої та юнацької творчості Мукачівської 

міської ради Закарпатської області, за роботу «Лісові пригоди», керівник Олаг 

Яна Сергіївна; 

Міляра Олександра,  вихованця Зразкового художнього колективу 

«Майстерня живопису та дизайну «Палітра» Комунального закладу 

позашкільної освіти «Центр творчості дітей та юнацтва Святошинського району 

м. Києва», за роботу «Мій рідний край», керівник Кузьменко Анеля Йосипівна; 

Стецюру Соломію, вихованку студії образотворчого мистецтва та дизайну 

КЗПО «Центр творчості дітей та юнацтва» Святошинського району міста Києва, 

за роботу «Я – художник», керівник Ізаак Лариса Іванівна; 

Веремєєву Валерію, вихованку гуртка «Декоративно-образотворче 

мистецтво» Старобільського районного Будинку творчості дітей та юнацтва 

Луганської області, за роботу «Дорога до бабусі», керівник Романова Лариса 

Георгіївна; 

Самохіну Богдану, вихованку Народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва «Соняшник» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості», за роботу «Перше кохання», керівник Гончаренко Ірина 

Володимирівна; 

Дудик Дарію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Володимир-

Волинського Центру позашкільної освіти Волинської області, за роботу 

«Сонячна українка», керівник Дудик Наталія Миколаївна; 

Гогунського Костянтина, учня Комунального закладу «Приморська 

мистецька школа» Приморської міської ради Приморського району Запорізької 

області, за роботу «Бабусині казки», керівник Чумак Ангеліна Андріївна; 
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Голуб Катерину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Одеський Будинок дитячої 

та юнацької творчості «Тоніка», за роботу «Одеський порт», керівник Юрченко 

Аліна Юріївна; 

Кільбіду Ілону, вихованку зразкової студії «Берегиня» Тальнівського 

Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, за 

роботу «Святий вечір – щедрий вечір», керівник Маляренко Надія 

Володимирівна; 

Табаку Валерію, ученицю гуртка «Образотворче мистецтво» закладу 

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

міста Торецьк Донецької області, за роботу «Засновники Києва», керівник 

Людмила Сорокіна; 

Борсук Віолету, вихованку Зразкової арт-студії «Колібрі» Центру дитячої та 

юнацької творчості м.Добропілля Донецької області, за роботу «Луна. Море. 

Мрії», керівник Мазій Віолета Володимирівна; 

Велику Катерину, вихованку гуртка «Декоративно-образотворче 

мистецтво» Старобільського районного Будинку творчості дітей та юнацтва 

Луганської області, за роботу «Старобільськ мій рідний край», керівник 

Романова Лариса Георгіївна. 

 

1.17. У номінації «В’язання спицями, гачком»: 

дипломом І ступеня: 

Каратнюк Ірину, Магдич Вікторію, Марієчко Вікторію, вихованок гуртка 

«Виготовлення сувенірів» Бершадської районної станції юних техніків 

Вінницької області, за роботу «Декоративна подушка «Бджілка на соняшникові», 

керівник Бабій-Парахонич Олена Олексадрівна; 

Висовень Владислава, вихованця гуртка «Майстриня» Переяславського 

будинку художньої творчості дітей, юнацтва та молоді Київської області, за 

роботу «Подарунок для матусі», керівник Висовень Лідія Олексіївна; 

Янкевич Анастасію, вихованку гуртка «Амігурумі» комунального закладу 

«Вінницький міський палац дітей та юнацтва ім. Лялі Ратушної», за роботу 

«Подорож ведмедиків Тедді», керівник Блащук Лариса Анатоліївна; 

Стрельцову Уляну, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Весняний 

капелюшок», керівник Марина Милютинова; 

Зайцеву Валерію, Грицько Ольгу, учениць гуртка «Умілі руки» Хустської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Закарпатської 

обласної ради, за роботу «Зимові квіти», керівник Мельник Катерина Федорівна; 

Коваленко Анастасію, Глушко Світлану, вихованок гуртка «Виготовлення 

сувенірів» комунального закладу «Канівська міська станція юних техніків 

Канівської міської ради Черкаської області», за роботу «Золотий ключик», 

керівник Денисенко Алла Вікторівна. 

дипломом ІІ ступеня: 
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Кулажко Марію, ученицю гуртка «Майстерня умілих ручок» Білицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Добропільської міської ради 

Донецької області, за роботу «Вірні друзі», керівник Олена Колпак; 

Бочек Богдану, Бочек Меланію, учениць Вільховецької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Вільховецької обласної територіальної громади Тячівського 

району Закарпатської області, за роботу «Ангели-охоронці моєї землі», керівник 

Кут Руслана Іванівна; 

Адаменко Софію, вихованку Зразкового художнього колективу творчого 

об’єднання «Берегиня» Центру технічної творчості та професійної орієнтації 

шкільної молоді Дарницького району міста Києва, за роботу «Бальне плаття», 

керівник Дєгтярьова Галина Андріївна; 

Добролєжу Олександру, ученицю гуртка «Художнє в'язання» 

Новоосинівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Куп'янської районної 

ради Харківської області, за роботу «Веселі друзі», керівник Нечипоренко Олена 

Олексіївна; 

Войтюк Юлію, вихованку гуртка «Художнього конструювання з ниток і 

бісеру» Херсонського міського центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді Херсонської міської ради, за роботу «Чарівний куточок Херсонщини», 

керівник Губанова Любов Михайлівна; 

Ястремську Аліну, вихованку гуртка «В’язання гачком» Комунального 

закладу «Ярмолинецький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» 

Ярмолинецького району Хмельницької області, за роботу «Веселі клоуни», 

керівник Туйчієва Алевтина Петрівна; 

Сажко Вероніку, вихованку гуртка «Фітодизайн з основами художньої 

майстерності» Фастівської станції юних натуралістів Київської області, за 

роботу «Дві подружки - кішечка Марфуша і мишка – Шуня», керівник Войтенко 

Наталія Валеріївна; 

Юхимову Єлизавету, вихованку гуртка «Сувенір» Побузького центру 

дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, за роботу «Гармонія», 

керівник Гавриленко Вікторія Олексіївна; 

Ткачук Богдану, вихованку гуртка «Народна вишивка» Демидівського 

Будинку творчості школярів Демидівської селищної ради Рівненської області, за 

роботу «Серветка «Святкова», керівник Туровська Галина; 

Шкринду Діану, вихованку гуртка «В’язання гачком» Деражнянського 

районного будинку творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, за роботу 

«Кіт Матроскін», керівник Залевська Ніна Петрівна; 

Хован Вікторію, Швець Анжелу, вихованок гуртка «В’зання» 

Маньківського районного центру дитячої та юнацької творчості, малої академії 

наук учнівської молоді Черкаської області, за роботу «Композиція «Два півники, 

два півники горох молотили», керівник Талабанюк Тетяна Василівна; 

Юрлову Ангеліну, вихованку гуртка «В’язання гачком» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Монастирищенської районної ради Черкаської області, за 

роботу «Корабель мрій», керівник Кульчіцька Наталія Євгеніївна. 

дипломом ІІІ ступеня: 
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Вінник Катерину, ученицю Білицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 10 Добропільської міської ради Донецької області, за роботу «Мишеня – 

символ 2020 року», керівник Валентина Гапон; 

Ботош Єву, Матішинець Поліну, вихованок гуртка «Виготовлення іграшок-

сувенірів» Іршавського міського центру позашкільної освіти Іршавської 

обласної територіальної громади Закарпатської області, за роботу «Колосок», 

керівник Ажипа Наталія Йосипівна; 

Пархоменко Валерію, вихованку гуртка «Калинонька» Комунального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Гуляйпільської міської ради 

Гуляйпільського району Запорізької області, за роботу «Хитрий Мурко», 

керівник Котухова Людмила Іванівна; 

Телятник Кіру, вихованку «Зразкового художнього колективу» студії 

художнього в’язання «Візерунок» Позашкільного навчального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості Шевченківського району» Запорізької міської 

ради Запорізької області, за роботу «Яке тигреня!», керівник Пилипенко Ольга 

Федорівна; 

Комису Катерину, ученицю гуртка «Умілі руки» ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9                

м. Первомайська Миколаївської області, за роботу «Весела корівка», керівник 

Мельник К.І.; 

Оніщенко Дарину, вихованку гуртка «Чарівний клубок» Козельщинського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Полтавської області, за роботу «Олень», 

керівник Воронцова Валентина Василівна; 

Юркову Софію, вихованку гуртка «Іграшка-сувенір» Будинку творчості 

школярів Старосинявської селищної об’єднаної територіальної громади 

Старосинявського району Хмельницької області, за роботу «Білий Бім чорне 

вухо», керівник Канівська Марина Степанівна; 

Сметанку Дарину, вихованку гуртка «Плетіння на спицях» Будинку 

творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради Красилівської міської 

об’єднаної територіальної громади Красилівського району Хмельницької 

області, за роботу «Полювання», керівник Голенко Раїса Дмитрівна; 

Василенко Софію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Чясовоярського Центру дитячої та юнацької творчості Бахмутського району 

Донецької області, за роботу «Ходить гарбуз по городу…», керівник Ольга Ляш; 

Коле-Васкевича Михайла, вихованця студії «Кракелюр» Києво-

Святошинського районного центру творчості молоді «Оберіг» Київської області, 

за роботу «Цвіт вишні», керівник Васкевич Ольга Євгенівна; 

Данілову Анастасію, вихованку Зразкового художнього колективу «Абетка 

рукоділля» Центру дитячої та юнацької творчості «ЗОРІТ» Новоукраїнської 

міської ради Кіровоградської області, за роботу «Я на сонечку лежу і копитцем 

дригаю!», керівник Коваленко Олена Михайлівна; 

Фокіну Діну, ученицю Лісківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Кілійської міської ради Одеської області, за роботу «Хустка», керівник 

Малая Оксана Андріївна; 
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Кобзар Софію, вихованку гуртка «В’язаний дивосвіт» позашкільного 

навчального закладу центру дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, за роботу «Мавка. 

Лісова пісня», керівник Михайленко Надія Олександрівна; 

Головко Карину, вихованку гуртка «Художнє в'язання» Дергачівського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Дергачівської районної ради Харківської 

області, за роботу «Блакить», керівник Пакриш Олена Миколаївна; 

Малець Єлизавету, вихованку гуртка «Художнє в'язання» Дергачівського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Дергачівської районної ради Харківської 

області, за роботу «Бузок», керівник Пакриш Олена Миколаївна; 

Колісник Дар’ю, ученицю гуртка «Веселка» Покотилівського ліцею 

«Промінь» Харківської районної ради Харківської області, за роботу 

«Помічниця», керівник Біда Катерина Ігорівна; 

Чертополох Руслану, вихованку гуртка «В’язання спицями гачком» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Коропський районний 

Центр дитячої та юнацької творчості» Чернігівської області, за роботу «Їжачок-

лісовичок», керівник Галина Кузьменко; 

Дідович Діану, вихованку гуртка «В’язання гачком» Чернігівського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Пасхальне курча», керівник Олена Макаренко. 

 

1.18. У номінації «Bироби зі шкіри»: 

дипломом І ступеня: 

Гречанюк Аліну, вихованку гуртка виготовлення сувенірів Фастівського 

центру позашкільної роботи Київської області, за роботу «Шкіряне кольє», 

керівник Гречанюк Зоряна Миколаївна; 

Атаманчука Анатолія, вихованця гуртка «Вироби із шкіри» Будинку дитячої 

та юнацької творчості Волочиської міської об’єднаної територіальної громади 

Волочиського району Хмельницької області, за роботу «Нічна сторожа», 

керівник Бугай Володимир Григорович; 

Свередюк Анну, вихованку гуртка «Скринька-берегиня» Славутського 

будинку дитячої творчості Хмельницької області, за роботу «Непосида», 

керівник Свередюк Оксана Юріївна; 

Бадрак Вероніку, вихованку гуртка «Креативне рукоділля» 

Катеринопільського районного будинку дитячої та юнацької творчості 

Катеринопільської районної ради Черкаської області, за роботу «Забута 

скрипка», керівник Піщана Олена Павлівна. 

дипломом ІІ ступеня: 

Магулу Наталію, вихованку гуртка «Народні ремесла України» Тячівського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Тячівської районної ради 

Закарпатської області, за роботу «Магнолія», керівник Дьолог Лариса 

Михайлівна; 
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Седзюх Анастасію, Загрійчук Валерію, вихованок гуртка «Народні ремесла 

України» Хмельницького дитячо-юнацького центру, за роботу «Весняна 

красуня», керівник Бакало Альона Олегівна; 

Андрійчук Анастасію, вихованку гуртка «Народна творчість» 

Комунального закладу позашкільної освіти ЦДЮТ Пулинської селищної ради 

Житомирської області, за роботу «Осінній танок», керівник Подкаура Людмила 

Миколаївна. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Охримець Валерію, вихованку гуртка «Основи художнього мистецтва» 

Комунального закладу «Станція юних техніків» Кам’янської міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Польові квіти», керівник Охримець Ольга 

Євгенівна; 

Українець Дарину, вихованку креатив-студії «Орхідея» комунального 

закладу «Вінницький міський палац дітей та юнацтва ім. Лялі Ратушної», за 

роботу «Берегиня», керівник Мохар Ірина Анатоліївна; 

Сітак Аліну, вихованку гуртка «Народна творчість» Будинку для дітей та 

юнацтва Липоводолинської селищної ради Сумської області, за роботу «Кольє зі 

шкіри», керівник Косенко Людмила Петрівна; 

Бондар Дарину, ученицю гуртка «Декоративно-прикладне мистецтво» 

Шаровечківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Шаровечківської 

сільської об’єднаної територіальної громади Хмельницького району 

Хмельницької області, за роботу «Квіти», керівник Гут Альона Вікторівна. 

 

1.19. У номінації «Бісероплетіння»: 

дипломом І ступеня: 

Остренко Марію, вихованку гуртка «Чарівні візерунки» Позашкільного 

навчального закладу Центру творчості та дозвілля відділу освіти Покровської 

міської ради Донецької області, за роботу «Селянка «Гуцулянка», керівник 

Олена Бєлкіна; 

Агеєву Вікторію, ученицю Хустської спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №6 Хустської міської ради Закарпатської області, за роботу 

«Комірець», керівник Булей Тетяна Йосипівна; 

Дащенко Ксенію, вихованку гуртка «Чарівна намистина» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеський Будинок дитячої та юнацької 

творчості «Тоніка», за роботу «Кольє «Синя квітка», керівник Скринік Ольга 

Василівна; 

Кухту Анастасію, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Івано-Франківського 

державного центру естетичного виховання, за роботу «Гердан», керівник Чулак 

Марія Михайлівна; 

Щерб'юк Тетяну, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Надвірнянського 

районного центру дитячої творчості та національно-патріотичного виховання 

молоді Надвірнянської районної ради Івано-Франківської області, за роботу 

«Комплект прикрас», керівник Левицька Анастасія Дмитрівна; 
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Литвиненко Діану, вихованку Зразкового художнього колективу творчої 

майстерні «Бісер чарівний» Станції юних техніків - Центру науково-технічної 

творчості молоді міста Києва, за роботу «Серія робіт «Різнобарв’я», керівник 

Мальцева Тетяна Миколаївна; 

Павлика Тараса, вихованця гуртка «Писанка» Олеського Будинку дитячо-

юнацької творчості Буського району Львівської області, за роботу «Силянка», 

керівник Турченяк Оксана Василівна; 

Сюлковську Надію, вихованку гуртка «Намистинка» Стрийського 

районного Будинку дитячо-юнацької творчості Львівської області, за роботу 

«Силянка «Чорнобривці», керівник Гук Ольга Віталіівна; 

Старченко Ксенію, вихованку гуртка «Рукоділля» позашкільного 

навчального закладу центру дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, за роботу «Різдвяні 

візерунки», керівник Горєлова Ганна Василівна. 

дипломом ІІ ступеня: 

Яринку Жанну, вихованку Народного художнього колективу «Чарівні 

візерунки» Станції юних техніків - Центру науково-технічної творчості молоді 

міста Києва, за роботу «Кольє «Ніжна троянда», керівник Ігнатуша Галина 

Альбертівна; 

Поліщук Софію, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Селищного 

комунального закладу позашкільної освіти «Межівський Будинок дитячої та 

юнацької творчості» Дніпропетровської області, за роботу «Гердан «Польові 

квіти», керівник Симоненко Наталія Іванівна; 

Пилипенко Альбіну, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Комунального 

закладу «Будинок дитячої творчості» Кам’янської міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Чарівний візерунок», керівник 

Слабушевська Людмила Миколаївна; 

Нечаєву Дарину, ученицю Стародубівської загальноосвітньої школи                          

І-ІІІ ступенів Першотравневої районної ради Донецької області, за роботу 

«Прикраса «Ніжність», керівник Олена Нечаєва. 

Сойсу Мар'яну, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Рахівського районного 

центру науково-технічної творчості Рахівської районної ради Закарпатської 

області, за роботу «Кольє «Прекрасна квіточка», керівник Сойма Мар'яна 

Іванівна; 

Харитонову Дар'ю, ученицю Закладу загальної середньої освіти №9 

Бердянської міської ради Запорізької області, за роботу «Український костюм», 

керівник Водолавська Алла Геннадіївна; 

Красулю Оксану, вихованку Народного художнього колективу «Чарівні 

візерунки» Станції юних техніків - Центру науково-технічної творчості молоді 

міста Києва, за роботу «Гердан «Мак - чарівник», керівник Ігнатуша Галина 

Альбертівна; 

Андросову Аріну, вихованку гуртка «Хенд-мейд» Вишнівського центру 

творчості дітей та юнацтва Київської області, за роботу «Гердан для бабусі», 

керівник Локотей Марина Віталіївна; 
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Белицю Альбіну, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Кременецького 

районного центру дитячої творчості Тернопільської області, за роботу «Ажурна 

серветка», керівник Сільвеструк Л.Ф.; 

Сазоненко Валерію, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Комунального 

закладу позашкільної освіти Менської станції юних техніків Менської міської 

ради Чернігівської області, за роботу «Гердан «Святковий», керівник Юлія Євус; 

Черниш Вікторію, вихованку гуртка «Чарівний бісер» Позашкільного 

комунального закладу «Будинок дитячої та юнацької творчості» Веселівської 

селищної ради Веселівського району Запорізької області, за роботу «Ґердан 

«Квіткова поляна», керівник Шляхова Ольга Володимирівна; 

Перепечко Марту, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Івано-Франківського 

державного центру естетичного виховання, за роботу «Гердан», керівник Чулак 

Марія Михайлівна. 

Василюк Марію, вихованку Народного художнього колективу «Чарівні 

візерунки» Станції юних техніків - Центру науково-технічної творчості молоді 

міста Києва, за роботу «Гердан «Синя квітка бажань», керівник Ігнатуша Галина 

Альбертівна; 

Майданець Олександру, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Миронівського 

центру дитячої та юнацької творчості Миронівської міської ради Київської 

області, за роботу «Квітни, Україно!», керівник Смаженко Валентина Петрівна; 

Скидан Інну, вихованку гуртка «Майстриня» Будинку дитячої та юнацької 

творчості Новоархангельського навчально-виховного об`єднання №2 

Новоархангельської районної ради Кіровоградської області, за роботу 

«Волошкове поле», керівник Скидан Світлана Олександрівна. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Вовк Мирославу, вихованку гуртка «Бісероплетіння» комунального закладу 

«Новопразький будинок дитячої та юнацької творчості Олександрійського 

району» Кіровоградської області, за роботу «Гердан «Калейдоскоп», керівник 

Козубенко Тетяна Григорівна; 

Кравчук Аліну, вихованку гуртка «Бісероплетіння» КУ «Романівський 

районний Будинок дитячої творчості» Житомирської області, за роботу 

«Квіткова подорож», керівник Осипчук Лариса Миколаївна; 

Пилипенко Альбіну, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Комунального 

закладу «Будинок дитячої творчості» Кам’янської міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «З Україною в серці», керівник 

Слабушевська Людмила Миколаївна; 

Чаловку Максима, учня Велятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Хустської районної державної адміністрації Закарпатської області, за 

роботу «Краса осені», керівник Моньош Світлана Юріївна; 

Скороходу Вікторію, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Івано-

Франківського державного центру естетичного виховання, за роботу «Гедан», 

керівник Чулак Марія Михайлівна; 
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Малькову Дар’ю, вихованку гуртка «Мережка» Новополтавської ЗОШ                     

І-ІІІ ступенів Новобузького району Миколаївської області, за роботу «Силянка 

для дівчинки», керівник Савенко Л.П.; 

Медведенко Софію, вихованку гуртка «Мистецтво бісероплетіння» 

Будинку дитячої та юнацької творчості Смілянської міської ради Черкаської 

області, за роботу «Панно «Польові квіти», керівник Опара Світлана Євгенівна; 

Гребенюк Катерину, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Ічнянської міської ради Чернігівської області, за роботу 

«Гердан «Водоспад», керівник Людмила Булига; 

Велигорську Катерину, вихованку студії дизайну та декору «Креатив» 

Комунального позашкільного навчального закладу Чернігівського обласного 

Палацу дітей та юнацтва, за роботу «Гердан «Полісяночка», керівник Юлія 

Патук; 

Тьор Софію, ученицю гуртка «Бісероплетіння» Івано-Франківського ліцею 

№ 24 Івано-Франківської міської ради, за роботу «Пташина родина», керівник 

Сізьоміна Катерина Миколаївна; 

Брижак Віолетту, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

«Фантазії з бісеру» комунального позашкільного навчального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості «Мрія» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Колекція ґерданів «Україна», керівник 

Снєгірьова Ірина Іванівна; 

Мазур Тетяну, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Овруч Житомирської області, за роботу «Шепчуть ніжно 

квіти пелюстками», керівник Невмержицька Тетяна Дмитрівна; 

Сіренко Юлію, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Районного центру 

позашкільної освіти Міжгірської районної ради Закарпатської області, за роботу 

«Прикраса для подруги», керівник Гавріш Марія Іванівна; 

Максимів Христину, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Долинської станції юних техніків Івано-Франківської області, за роботу 

«Гердан», керівник Вінтоняк Христина Ярославівна; 

Касєєву Катерину, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Олександрійської міської ради Кіровоградської області, за 

роботу «Прикраса «Криза із бісеру», керівник Приходько Олена Григорівна; 

Нагорну Юлію, вихованку Зразкового художнього колективу 

«Виготовлення сувенірів» Будинку творчості дітей та юнацтва Снігурівського 

району Миколаївської області, за роботу «Криза «Сонячна», керівник Васильєва 

Олена Володимирівна; 

Роздобудько Юлію, ученицю гуртка «Рукоділля» Поплавської ЗОШ                             

І-ІІ ступенів, філії опорного закладу «Підгаєцька ЗОШ І-ІІІ ступенів» 

Тернопільської області, за роботу «Гердан», керівник Стояк Олена; 

Фіронову Марію, вихованку гуртка «Веселка» Покотилівського ліцею 

«Промінь» Харківської районної ради Харківської області, за роботу «Його 

Величність - гердан», керівник Біда Катерина Ігорівна; 
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Баранік Поліну, вихованку гуртка «Бісерне рукоділля» Комунального 

закладу «Центр позашкільної освіти «Старт» Харківської міської ради», за 

роботу «Материнська вишиванка», керівник Сафронова Світлана Анатоліївна; 

колектив вихованців гуртка «Чарівний бісер» Славутського будинку 

дитячої творчості Хмельницької області, за роботу «Квітуча Україна», керівник 

Онопрійчук Олена Миколаївна; 

Байцар Аліну, вихованку гуртка «Технічний дизайн» Будинку творчості 

школярів Полонської міської об’єднаної територіальної громади Полонського 

району Хмельницької області, за роботу «Подарунок до свята», керівник 

Мартинчик Богдан Вікторович; 

Носенко Дарину, вихованку Народного художнього колективу гуртка 

«Господарочка» Комунального закладу «Полтавський Палац дитячої та 

юнацької творчості Полтавської міської ради Полтавської області», за роботу 

«Два кольори мої...», керівник Сидоренко Людмила Іванівна. 

 

1.20. У номінації «Художня вишивка»: 

дипломом І ступеня: 

Гольберг Ангеліну, вихованку гуртка «Художня вишивка» Центру туризму 

та краєзнавства учнівської молоді міста Добропілля Донецької області, за роботу 

«Рушник «Дівочий», керівник Людмила Лаврентьєва; 

Голобородько Юлію, вихованку гуртка «Паперопластика» комунального 

закладу «Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді Черкаської обласної ради», за роботу «Комплект серветок «До родинного 

столу», керівник Хоменко Ольга Іванівна; 

Бундзяк Ірину, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Районного центру позашкільної освіти Міжгірської районної ради Закарпатської 

області, за роботу «Мелодія українських мотивів», керівник Гавріш Марія 

Іванівна; 

Дешко Софію, ученицю Мукачівської загальноосвітньої школи                                          

І-ІІІ ступенів №2 ім. Т.Г.Шевченка Мукачівської міської ради Закарпатської 

області, за роботу «Народна вишивка», керівник Іванчо Наталія Іванівна; 

Сівову Дарію, вихованку Зразкового художнього колективу «Художня 

вишивка» комунального закладу «Новопразький Будинок дитячої та юнацької 

творчості Новопразької селищної ради Олександрійського району 

Кіровоградської області», за роботу «Рушник «Весільний», керівник 

Моздолевська Тетяна Миколаївна;  

Крячко Діану, вихованку Зразкового художнього колективу «Художня 

вишивка» комунального закладу «Новопразький Будинок дитячої та юнацької 

творчості Новопразької селищної ради Олександрійського району 

Кіровоградської області», за роботу «Сорочка дівоча «Виноград», керівник 

Моздолевська Тетяна Миколаївна; 

Мельний Тетяну, ученицю гуртка «Вишиванка» ПТУ №41 м.Тульчина 

Вінницької області, за роботу «Квітка сонця», керівник  Рак Антоніна Іванівна;   
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Мойсеєнко Анну, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

«Слобожаночка» Ізюмського центру дитячої та юнацької творчості Ізюмської 

міської ради Харківської області, за роботу «Подарунковий», керівник Горенко 

Марія Антонівна; 

Заганяч Діану, вихованку гуртка «Українська вишивка» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Віньковецького району Хмельницької області, за роботу 

«Букет «Ніжність», керівник Корчевська Ольга Василівна; 

Хворостовську Дарію, вихованку гуртка «Художня вишивка» Будинку 

творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради Красилівської міської 

об’єднаної територіальної громади Красилівського району Хмельницької 

області, за роботу «Скатертинка», керівник Міщук Ольга Олександрівна; 

Олесик Анжелу, вихованку гуртка «Дизайн» Чернівецького центру юних 

техніків імені Л.К.Каденюка, за роботу «Рушник «Біле мереживо», керівник 

Косило Ольга Ігорівна. 

дипломом ІІ ступеня: 

Мазур Вероніку, Мазур Вікторію, вихованок гуртка виготовлення сувенірів 

та іграшок Гримайлівської станції юних техніків Тернопільської області, за 

роботу «Блага вість», керівник Гречух Надія Василівна; 

Гомон Мілу, вихованку Зразкового художнього колективу «Слобожаночка» 

Ізюмського центру дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської ради 

Харківської області, за роботу «Різдвяна зірка», керівник Горенко Марія 

Антонівна; 

Ковальчук Анну, вихованку гуртка «Українська народна вишивка» 

Козелецького будинку творчості дітей та юнацтва Чернігівської області, за 

роботу «Берегиня», керівник Світлана Дем’яненко; 

Тупало Поліну, вихованку Зразкового художнього колективу 

«Слобожаночка» Ізюмського центру дитячої та юнацької творчості Ізюмської 

міської ради Харківської області, за роботу «Весняні передзвони», керівник 

Горенко Марія Антонівна; 

Мещерську Анну, вихованку Зразкового колективу «Студія дизайну» 

комунального закладу «Центр дитячої творчості м. Тернівка» Дніпропетровської 

області, за роботу «Рушник «Синій іній», керівник Звегінцева Марина 

Валеріївна; 

Ньорбу Іванну, вихованку гуртка «Народна творчість» Хустського міського 

центру позашкільної освіти «Сузір'я» Хустської міської ради Закарпатської 

області, за роботу «Моя серветка», керівник Теслевич Мар'яна Василівна; 

Сіренко Юлію, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Районного центру позашкільної освіти Міжгірської районної ради Закарпатської 

області, за роботу «Прабабусин мотив», керівник Гавріш Марія Іванівна; 

Харитонову Дар'ю, ученицю Закладу загальної середньої освіти №9 

Бердянської міської ради Запорізької області, за роботу «Весільний рушник», 

керівник Водолавська Алла Геннадіївна; 

Колектив вихованців «Народного художнього колективу» гуртка 

«Стежинка» Позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької 
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творчості Дніпровського району» Запорізької міської ради Запорізької області, 

за роботу «Доріжка «Веселка», керівник Войтенко Людмила Тадеївна; 

Григорович Віту, вихованку гуртка «Народні ремесла» комунального 

закладу позашкільної освіти «Широківський Центр дитячої творчості» 

Широківського району Дніпропетровської області, за роботу «Рушник «Радість», 

керівник Любчич Наталія Миколаївна; 

Маліновську Вікторію, вихованку гуртка «Художня вишивка» КУ 

«Романівський районний Будинок дитячої творчості» Житомирської області, за 

роботу «Ангели надії», керівник Опипчук Лариса Миколаївна; 

Бєлали Ніколету, вихованку гуртка «Сувенір» Ренійської районної станції 

юних техніків Одеської області, за роботу «Вишиванка», керівник Раду 

Валентина Іванівна; 

Константинову Юліану, вихованку гуртка «Крій та шиття» Болградського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Одеської області, за роботу 

«Вишиванка «Кольори Бессарабії», керівник Горбан Лідія Іванівна; 

 Павлюк Анастасію, вихованку гуртка «Дизайнерські технології» 

Рівненського міського центру творчості учнівської молоді, за роботу «Рушничок 

«Полісяночка», керівник Мельничук Галина; 

Бровко Дарину, вихованку гуртка «Художня вишивка» Комунального 

закладу «Носівський будинок дитячої та юнацької творчості» Чернігівської 

області, за роботу «Вода прозора, як сльоза, і кольору, як бірюза», керівник 

Олена Дмитрієнко;  

Горецьку Анастасію, вихованку гуртка «Українська народна вишивка»  

Козелецького будинку творчості дітей та юнацтва Чернігівської області, за 

роботу «Рушник «Благодатний», керівник Світлана Дем’яненко; 

Скубія Юрія, вихованця гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Козівського будинку дитячої та юнацької творчості Тернопільської області, за 

роботу «Скатертина «Весна», керівник Погорицька Ольга Василівна. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Самоту Аліну, ученицю Калинівського НВК Снігурівського району 

Миколаївської області, за роботу «Серветка «Квітуча Україна», керівник 

Манзюк Т.М.; 

Попель Анну, вихованку гуртка «Художня вишивка» Комунального закладу 

«Ярмолинецький районний будинок дитячої та юнацької творчості» 

Ярмолинецького району Хмельницької області, за роботу «Квіткова фантазія», 

керівник Блажієвська Анна Леонідівна; 

Михайленко Ангеліну, вихованку гуртка «Народні ремесла України» 

Комунального закладу позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької 

творчості» Семенівської міської ради Чернігівської області, за роботу 

«Рушничок «Чарівні візерунки долі», керівник Ольга Селюкова; 

Ковшун Анастасію, вихованку гуртка «Українська народна вишивка» 

Козелецького будинку творчості дітей та юнацтва Чернігівської області, за 

роботу «Дятел», керівник Світлана Дем’яненко; 
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Горяйнову Анну, Муравенко Єлизавету, вихованок гуртка «Технічний 

дизайн» Станції юних техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк 

Донецької області, за роботу «Валентинки на щастя», керівник Анжела 

Позднякова; 

колектив вихованців «Зразкового художнього колективу» студії 

декоративних квітів «Троянда» Позашкільного навчального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості Шевченківського району» Запорізької міської 

ради Запорізької області, за роботу «Диптих «Символ року», керівник Солдатова 

Ірина Миколаївна; 

Заревич Аліну, вихованку гуртка «Художня вишивка» Сколівського 

районного БДЮТ Львівської області, за роботу «Серветка», керівник Юзефів 

Ірена Ярославівна; 

Микитюк Діану, вихованку гуртка «Художня вишивка» закладу 

позашкільної освіти «Центр позашкільної роботи» Жмеринської міської 

об'єднаної територіальної громади Вінницької області, за роботу «Літо», 

керівник Ольхова Ірина Василівна;  

Остап’юк Софію, вихованку гуртка «Абетка дизайнера» комунального 

закладу «Луцька ЗОШ I-III ступенів № 23 Луцької міської ради» Волинської 

області, за роботу «Рушник «Родинний оберіг», керівник Онисюк Ірина 

Йосипівна; 

Романюк Катерину, Тимошик Діану, вихованок гуртка «Фантазія» ЗЗСО 

«Ліцей №11 м. Ковеля» Волинської області, за роботу «Диптих «Прадавні наші 

шви», керівник Хавіна Тамара Сергіївна; 

Паладій Аліну, вихованку Зразкового колективу «Студія дизайну» 

комунального закладу «Центр дитячої творчості м. Тернівка» Дніпропетровської 

області, за роботу «Рушник «Кохання», керівник Звегінцева Марина Валеріївна; 

Баташеву Юлію, вихованку гуртка «Художня вишивка» позашкільного 

навчального закладу Центру творчості та дозвілля відділу освіти Покровської 

міської ради Донецької області, за роботу «Рушник «Весільний», керівник 

Наталія Анікєєва; 

Бурцеву Ганну, вихованку гуртка «Рукодільниця» комунального закладу 

«Міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді м. Маріуполя» 

Донецької області, за роботу «Перший поцілунок», керівник Олена Каданцева; 

Іващенко Діану, ученицю Білозерської загальноосвітньої школи                                     

І-ІІІ ступенів № 18 Добропільської міської ради Донецької області, за роботу 

«Шевченківська хата», керівник Олена Лозинська; 

Савицьку Вікторію, вихованку гуртка «Вишивка» КЗ «Будинок дитячої 

творчості» Радомишльської міської ради Житомирської області, за роботу 

«Рушник «Материнство», керівник Севрук Тетяна Анатоліївна; 

Морозюк Марію, вихованку гуртка «Художня вишивка» Рахівського 

районного центру науково-технічної творчості Рахівської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу «Рушник «Весняний подих», 

керівник Ворохта Леся Ярославівна; 
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 Лошак Крістіну, ученицю Розтоцько-Пастільської загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів Великоберезнянської районної ради Закарпатської області, за 

роботу «Мої квіти», керівник Венцель Наталія Юріївна; 

Мамчак Вікторію, вихованку гуртка «Дизайн» Снятинського центру дитячої 

та юнацької творчості Снятинської районної ради Івано-Франківської області, за 

роботу «Доріжка», керівник Камад Ганна Михайлівна; 

 Самочерних Марію-Магдалену, вихованку гуртка «Конструюваня та 

моделювання одягу» Навчально-виховного комплексу допрофесійної підготовки 

та технічної творчості молоді міста Києва, за роботу «Великодній рушник», 

керівник Тихоненко Марія Григорівна; 

Петриченко Валерію, вихованку гуртка «Конструюваня та моделювання 

одягу» Навчально-виховного комплексу допрофесійної підготовки та технічної 

творчості молоді міста Києва, за роботу «Весняні ластівки», керівник Тихоненко 

Марія Григорівна; 

Левинську Анну, вихованку гуртка «Конструюваня та моделювання одягу» 

Навчально-виховного комплексу допрофесійної підготовки та технічної 

творчості молоді міста Києва, за роботу «Маки польові», керівник Тихоненко 

Марія Григорівна;  

Артеменко Анастасію, вихованку гуртка «Чарівний клубочок» КЗ КРР 

«Кагарлицький районний центр дитячої та юнацької творчості» Київської 

області, за роботу «Рушник, як долі оберіг», керівник Раснюк Наталія Олексіївна; 

Білоус Анну, вихованку «Мистецтво краси» комунального закладу 

«Бобринецький районний Будинок дитячої творчості» Бобринецької районної 

ради Кіровоградської області, за роботу «Дівочі фантазії», керівник Рибачук 

Маргарита Романівна; 

Півторак Юлію, Хаметову Маргариту, вихованок гуртка  «Калина» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Новоархангельського навчально-виховного 

об`єднання №2 Новоархангельської районної ради Кіровоградської області, за 

роботу «Свою Україну любіть…», керівник Петренко Зінаїда Володимирівна; 

Саварин Софію, вихованку гуртка «Художня вишивка» Стрийського 

районного будинку дитячо-юнацької творчості Львівської області, за роботу 

«Вишита подушка», керівник Маркус Іванна Василівна; 

Вітошинську Вероніку, вихованку гуртка «Художня вишивка» Центру 

дитячо-юнацької творчості м.Борислава Львівської області, за роботу 

«Рушничок «Сколівські Бескиди», керівник Дзяма Г.С.; 

Шумінську Тетяну, Равчук Вероніку, вихованок гуртка «Моделювання 

іграшок і сувенірів» Золочівської станції юних техніків Львівської області, за 

роботу «Рушник «Два кольори», керівник Рем Г.М.; 

Мельника Єгора, вихованця гуртка «Чарівниця» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Баштанської міської ради Баштанської об’єднаної 

територіальної громади Миколаївської області, за роботу «Рушник «Козацька 

слава», керівник Верба О.О.; 
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Чумакову Дар’ю, ученицю Решетилівського художнього професійного 

ліцею Полтавської області, за роботу «Фартух «Святковий», майстер 

виробничого навчання Коваленко Світлана Анатоліївна; 

 Міщенко Аліну, вихованку гуртка «Театральний» Барвінківського Будинку 

творчості дітей та юнацтва Барвінківської районної ради Харківської області, за 

роботу «Моя сорочка вишиванка», керівник Лесів Альона Володимирівна; 

Бондарук Євгенію, вихованку гуртка «Художник» Крупецького ліцею 

Крупецької сільської об’єднаної територіальної громади Славутського району 

Хмельницької області, за роботу «Андріївська церква», керівник Гарбарук 

Світлана Віталіївна;  

Македонську Аріну, вихованку гуртка «Витоки» Старокостянтинівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу 

«Заграй, Кобзарю…», керівник Шерстобітова Лариса Володимирівна; 

Карвацьку Марію, вихованку гуртка «Художня вишивка» Городоцького 

ліцею №2 Городоцької міської об’єднаної територіальної громади Городоцького 

району Хмельницької області, за роботу «Не зраджуй», керівник Віткова Ірина 

Петрівна; 

Гавриленко Софію, вихованку Зразкового художнього колективу системи 

МОН гуртка «Чарівний хрестик» Херсонського Центру позашкільної роботи 

Херсонської міської ради, за роботу «Янголятко», керівник Калашникова Лариса 

Олександрівна; 

Передрій Софію, вихованку гуртка «Пізнаємо рідний край» 

Христинівського районного будинку дитячої та юнацької творчості 

Христинівської районної ради Черкаської області, за роботу «Картина «Зустріч 

у полі», керівник Терещук Любов Миколаївна; 

Гамаль Анастасію, вихованку гуртка «Візерунок» Будинку творчості дітей 

та юнацтва м.Чернівці, за роботу «Вишиті клатчі», керівник Рускова Наталія 

Танасівна; 

Скидан Ніталію, вихованку гуртка «Українська народна вишивка» 

Козелецького будинку творчості дітей та юнацтва Чернігівської області, за 

роботу «Панно «Закохані», керівник Світлана Дем’яненко. 

 

1.21. У номінації «М’яка іграшка»: 

дипломом І ступеня: 

Томаченка Назара, вихованця гуртка «Рукоділля» Благовіщенського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Благовіщенської районної ради 

Кіровоградської області, за роботу «Зелений папуга», керівник Томаченко 

Тетяна Борисівна; 

Драгу Валерію, вихованку Народного художнього колективу гуртка м’якої 

іграшки «Казка» Будинку дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» 

Дарницького району міста Києва, за роботу «Криса Чучундра», керівник 

Вороніна Людмила Дмитрівна; 
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Чемерис Соломію, ученицю гуртка «Майстер пензля» Рава-Руської 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ст. №2 Жовківського району Львівської області, за 

роботу «Книжечка для сестрички», керівник Потопило Ольга Іванівна; 

Редько Юлію, Зелінську Інну, вихованок студії декоративно-прикладного 

мистецтва «Дитячий вернісаж» Маневицького районного Центру творчості дітей 

та юнацтва Волинської області, за роботу «Зайці», керівник Павлюк Людмила 

Анатоліївна; 

Андрійчук Анастасію, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок» КЗПО 

ЦДЮТ Пулинської селищної ради Житомирської області, за роботу «Коза-

дереза», керівник Подкаура Людмила Миколаївна; 

Атаманчук Вероніку, ученицю Комунального закладу «Веселівська районна 

різнопрофільна гімназія» Веселівської селищної ради Веселівського району 

Запорізької області, за роботу «Дракоша Тоша», керівник Ларіонова Людмила 

Вікторівна; 

Литвин Єлизавету, ученицю Опорного комунального закладу 

«Михайлівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – гімназія» імені Героя Радянського Союзу І.А. Найдьонова 

Михайлівської селищної ради Михайлівського району Запорізької області, за 

роботу «На побачення», керівник Величко Наталія Миколаївна; 

Малько Вікторію, вихованку гуртка «Образотворчого мистецтва»  

Куликівського центру позашкільної освіти Куликівської селищної ради 

Чернігівської області, за роботу «Колобок», керівник Галина Качкарда. 

дипломом ІІ ступеня: 

Шпиту Анастасію, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Чуднівського 

Будинку школяра Чуднівського району Житомирської області, за роботу «Друзі-

ведмежата», керівник Лисак Галина Миколаївна; 

Омельяненка Станіслава, вихованця Тячівського районного центру дитячої 

та юнацької творчості Тячівської районної ради Закарпатської області, за роботу 

«Замріяний равлик», керівник Бердар Ольга Миколаївна; 

Пеніяйнен Єву, вихованку гуртка «М’яка Іграшка» НВК «Домінанта» міста 

Києва, за роботу «Жабка древесна», керівник Вороніна Людмила Дмитрівна; 

Василенко Діану, вихованку Народного художнього колективу гуртка 

м’якої іграшки «Казка» Будинку дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» 

Дарницького району міста Києва, за роботу «Сова-чарівниця», керівник 

Вороніна Людмила Дмитрівна; 

Пунько Анастасію, вихованку Народного художнього колективу 

«Конструювання м'якої іграшки» Станції юних техніків - Центру науково-

технічної творчості молоді міста Києва, за роботу «Качури навколо нас!», 

керівник Ільчук Юлія Володимирівна; 

Філоненко Маргариту, вихованку гуртка «Паперопластика» Знам'янського 

центру дитячої та юнацької творчоті Кіровоградської області, за роботу 

«Равлики», керівник Філоненко Н.О.; 
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Савчук Варвару, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

міської станції юних техників міста Миколаєва, за роботу «На таночок 

готувалась, танцювати вам зібралась», керівник Рура Д.Р.; 

Лабутіну Анастасію, Лабутіну Софію, вихованок гуртка «Чарівні клаптики»  

Полтавського міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради 

Полтавської області, за роботу «Родина», керівник Сіонська Олена Миколаївна; 

Добрикову Інну, вихованку гуртка «Народна іграшка» Шепетівського 

міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді Хмельницької 

області, за роботу «Їжачок», керівник Ільїна Тетяна Федорівна; 

Марчик Вікторію, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Будинку дитячої 

творчості Городоцької міської об’єднаної територіальної громади Городоцького 

району Хмельницької області, за роботу «Ведмедик», керівник Котлінська 

Руслана Борисівна; 

Дадуєву Каріну, вихованку гуртка «Умілі ручки» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Ічнянської міської ради Чернігівської області, за роботу 

«Текстильна лялька», керівник Валентина Калайда; 

Коротку Катерину, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Комунального 

закладу позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Семенівської міської ради Чернігівської області, за роботу «Ці квіти для тебе», 

керівник Ольга Величенко; 

Антонюк Таїсію, ученицю студії «Гроно» ДПТНЗ «Вінницьке ВПУ сфери 

послуг», за роботу «Козацька каша-сила наша», керівник Зелінська Галина 

Вікторівна; 

Власік Софію, вихованку гуртка «Крій та шиття» Маневицького районного 

Центру творчості дітей та юнацтва Волинської області, за роботу «Щур-

джентльмен», керівник Плачинта Олена Іванівна; 

Яцину Анастасію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Станції 

юних техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької 

області, за роботу «Чихуахуа», керівник Наталія Старовойтова; 

Машурова Вадима, Мельник Анастасію, вихованців Народного художнього 

колективу гуртка м’якої іграшки «Казка» Будинку дитячої та юнацької творчості 

«Дивоцвіт» Дарницького району міста Києва, за роботу «Пірат», керівник 

Вороніна Людмила Дмитрівна; 

Полтавець Ірину, вихованку гуртка м’якої іграшки «Капітошка» 

Петрівського районного центру дитячої та юнацької творчості Петрівської 

районної ради Кіровоградської області, за роботу «Україночка», керівник 

Добровольська Тетяна Анатоліївна; 

Єльнікову Інну, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Станції юних 

техніків м. Южноукраїнська Миколаївської області, за роботу «Бакс Бані 

«Моряк», керівник Самойленко Лариса Андріївна; 

Гень Анну, вихованку гуртка «Сувеніри» Катеринопільського районного 

будинку дитячої та юнацької творчості Катеринопільської районної ради 

Черкаської області, за роботу «Солодкий сон», керівник Джус Аліна Іванівна; 
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Кучерюк Вікторію, вихованку зразкової дитячої мистецької студії «Магія 

декору» Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості 

Звенигородської районної ради Черкаської області, за роботу «Символ року», 

керівник Безверха Олена Миколаївна; 

Суслу Тетяну, вихованку гуртка «Технічний Hand made» Золотоніського 

будинку дитячої та юнацької творчості Черкаської області, за роботу «Нічничок 

«Домовичок», керівник Новик Людмила Іванівна; 

Погребняк Альбіну, ученицю Лиманського навчально-виховного комплексу 

«гімназія – загальноосвітня школа І ступеня» Лиманської міської ради Донецької 

області, за роботу «Шахтар – професія героїв», керівник Наталія Киркач. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Саган Олександру, вихованку Лиманського міського центру позашкільної 

роботи Лиманської міської ради Донецької області, за роботу «Туся», керівник 

Людмила Шилова; 

Мелешан Таїсію, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок-сувенірів» 

Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН», за 

роботу «Лялька Соня», керівник Мельникова Андріана Володимирівна; 

Романюк Тетяну, ученицю Солянської загальноосвітньої школи                                          

І-ІІ ступенів Великоберезнянського району Закарпатської області, за роботу 

«Новорічні прикраси», керівник Тисянчин Іванна Михайлівна; 

Лещенко Анну, вихованку гуртка «Креативне рукоділля» Філії 

Великобілозерського навчально-виховного комплексу №1 (школа – дитячий 

садок) Великобілозерської сільської ради Великобілозерського району 

Запорізької області, Гюнівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №1 

Великобілозерської сільської ради Великобілозерського району Запорізької 

області, за роботу «Домовичок Кузя», керівник Головчук Альона Юріївна; 

Місюк Ульяну, вихованку гуртка «М'яка іграшка» НВК «Домінанта» міста 

Києва, за роботу «Мишача королева», керівник Вороніна Людмила Дмитрівна; 

Ісаченко Юлію, вихованку гуртка м’якої іграшки «Капітошка» Петрівського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Петрівської районної ради 

Кіровоградської області, за роботу «Коник», керівник Добровольська Тетяна 

Анатоліївна; 

Горністову Оксану, вихованку гуртка м’якої іграшки «Капітошка» 

Петрівського районного центру дитячої та юнацької творчості Петрівської 

районної ради Кіровоградської області, за роботу «Гусачок», керівник 

Добровольська Тетяна Анатоліївна; 

Холодняк Марину, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок-сувенірів» 

Старобільського районного Будинку творчості дітей та юнацтва Луганської 

області, за роботу «Гра в схованки», керівник Кобиляцька Тетяна Олександрівна; 

Іващенко Юлію, вихованку гуртка «Дизайн одягу» Старобільського 

районного Будинку творчості дітей та юнацтва Луганської області, за роботу 

«Мандри рідним краєм», керівник Іващенко Оксана Олександрівна; 
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Шевченко Анастасію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Станції 

юних техніків м. Южноукраїнська Миколаївської області, за роботу «Піраміда 

«Жираф», керівник Самойленко Лариса Андріївна; 

Табацьку Анну, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Фантазія» Будинку дитячої та юнацької творчості Баштанської міської ради 

Баштанської об’єднаної територіальної громади Миколаївської області, за 

роботу «М'яка іграшка «Весела вівця», керівник Польщина І.А.; 

Гайдамаку Анастасію, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок»  

Лозівського будинку дитячої та юнацької творчості Лозівської міської ради 

Харківської області, за роботу «Марися», керівник Кукузенко Ксенія 

Володимирівна; 

Ірчишину Тетяну, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок» Лозівського 

будинку дитячої та юнацької творчості Лозівської міської ради Харківської 

області, за роботу «Звірята», керівник Сліпченко Зоя Іванівна; 

Мисник Поліну, вихованку творчої майстерні декоративно – прикладного 

мистецтва «Креативне рукоділля» Центру творчості дітей та юнацтва 

Прилуцької міської ради Чернігівської області, за роботу «Мишки - малишки», 

керівник Марина Гордієнко; 

Гордійчук Анастасію, вихованку гуртка «В’язання гачком» комунального 

закладу «Тростянецький будинок дитячої творчості» Вінницької області, за 

роботу «Ведмедик «Рожево чудо», керівник Гречко Оксана Григорівна; 

Матвєєву Дар’ю, ученицю гуртка «Від уміння до майстерності» 

Добропільського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний 

навчальний заклад» Добропільської міської ради Донецької області, за роботу 

«Глаша», керівник Тетяна Пащенко; 

Купчу Ілону, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Малинського міського 

центру дитячої та юнацької творчості Житомирської області, за роботу «Я від 

баби утік і від діда утік», керівник Коваль Ольга Анатоліївна; 

Волотовську Анну, ученицю гуртка «Декоративно-прикладне мистецтво» 

Коростишівського професійного аграрного ліцею Житомирської області, за 

роботи «Котик», «Сова», керівник Дубівка В.Г.; 

Цимботу Іванну, ученицю Хустської спеціальної загальноосвітньої школи - 

інтернату І-ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради, за роботу «Криска-

Лариска», керівник Олексюк Тамара Григорівна; 

Хланту Ірину, вихованку гуртка «Моделювання та конструювання одягу» 

Районного центру позашкільної освіти Міжгірської районної ради Закарпатської 

області, за роботу «Подарунок для сестрички», керівник Сюгай Вікторія 

Володимирівна; 

Кондратенко Анастасію, вихованку гуртка «Майстриня» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Згурівського району Київської області, за роботу «Рома-

ромашка», керівник Ташпулова Тетяна Володимирівна; 

Твердохліб Наталію, вихованку Арт - студії «Колорит» Васильківського 

міського Центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу 
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«Йшла лисичка стежкою, спідничка з мережкою», керівник Канцедал Вікторія 

Віталіївна; 

Денісову Анну, вихованку гуртка «Іграшки»  Компаніївського районного 

центру дитячої та юнацької творчості Компаніївської районної ради 

Кіровоградської області, за роботу «Українка 2020», керівник Непрозвана Інна 

Миколаївна; 

Таран Анастасію, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

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

молоді Дарницького району міста Києва, за роботу «Пацюк», керівник 

Фрейберчук Ірина Миколаївна; 

Зуєву Анастасію, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

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

молоді Дарницького району міста Києва, за роботу «Верблюд», керівник 

Фрейберчук Ірина Миколаївна; 

Скорецьку Мірославу, вихованку гуртка «Світ моди» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеський центр дитячої та юнацької 

творчості «Промінь», за роботу «Морячка», керівник Лисенко Тамара 

Володимирівна; 

Федчук Аріну, Адзеленко Анну, вихованок гуртка «Конструювання та 

моделювання одягу» Комунального закладу «Березівський міський центр 

дитячої та юнацької творчості» Одеської області, за роботу «Бджілка весело 

літає...», керівник Долян Світлана Іванівна; 

Фастовець Олександру, вихованку гуртка «Чарівні клаптики» Полтавського 

міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради Полтавської 

області, за роботу «Рибалка», керівник Соляник Тетяна Миколаївна; 

Мощанець Юліану, вихованку гуртка «Іграшка» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Волочиської міської об’єднаної територіальної громади 

Волочиського району Хмельницької області, за роботу «Лялька Сніжка», 

керівник Чайка Наталія Олексіївна; 

Шевчук Ольгу, вихованку гуртка «Креативне рукоділля» Будинку школярів 

Чемеровецької селищної об’єднаної територіальної громади Чемеровецького 

району Хмельницької області, за роботу «Чарівне мишенятко», керівник Дудко 

Людмила Станіславівна; 

Сівак Аліну, ученицю Веснянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Старокостянтинівського району Хмельницької області, за роботу «Жирафка», 

вчитель Залевська Катерина Іванівна; 

Романів Єлізавету, Саковського Владислава, вихованців гуртка 

«Виготовлення іграшок» Деражнянського районного будинку творчості дітей та 

юнацтва Хмельницької області, за роботу «Літо», керівник Залевська Ніна 

Петрівна. 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора                  

Педоренко О. В. 

 

Директор                                                                                             Геннадій ШКУРА 


