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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

НАКАЗ 

 
м. Київ 

від 28 липня 2014 р.                           № 07-09 

 

 

Про підсумки Всеукраїнської 

виставки-конкурсу декоративно- 

ужиткового і образотворчого 

мистецтва «Знай і люби свій край» 

 

  Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних заходів з дітьми та 

учнівською молоддю на 2014 рік (наказ Міністерства освіти і науки України від 

27.12.2013 № 1842) у липні 2014 року були підведені підсумки Всеукраїнської 

виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і 

люби свій край». 

На виставку-конкурс надійшло 1682 робіт із 23 областей України, м.Києва. 

Були представлені роботи з таких видів мистецтва: 

1. Декоративно-ужиткове: 

-  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 з шкіри; 

- декоративний розпис, народний живопис; 

- бісероплетіння; 

- паперова пластика та оригамі; 

- вироби з соломки; 

- ізонитка; 

- лозоплетіння; 

- вироби з природних матеріалів; 

- інші техніки виконання. 
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2. Образотворче: 

- графіка; 

- живопис; 

- батик. 

 

Найбільшу кількість призових місць отримали колективи позашкільних 

навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл Дніпропетровської (65), 

Закарпатської (46), Запорізької (45), Волинської (36), Чернігівської (33) областей. 

Необхідно відзначити дуже високий рівень поданих на конкурс робіт. 

За підсумками Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і 

образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» та на підставі рішення журі, 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Н А Г О Р О Д И Т И: 

 

1.1. Дипломом І ступеня Українського державного центру позашкільної 

освіти: 

 

- Аврамову Ганну, вихованку Будинку дітей та юнацтва Кіровського району 

міста Донецька, за роботу «Троянди»; 

- Адугіну Юлію, вихованку студії «Чарівниця» Станції юних техніків 

Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «Дух України»; 

- Алієву Ульвію, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Центру позашкільної 

роботи міста Новомосковска Дніпропетровської області, за роботу «Нарцис»; 

- Антоненко Олену, вихованку гуртка «В’язані сувеніри» Іванківського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу 

«Василько»; 

- Артющенко Аліну, вихованку гуртка «Вишивка» районного Будинку 

дитячої творчості міста Бобринець Кіровоградської області, за роботу «Ніжність»; 

- Бабій Ірину, Козішкурт Ольгу, вихованок студії художнього в’язання 

«Візерунок» Центру дитячої та юнацької творчості Шевченківського району 

Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «Творча майстерня»; 

-  Базіну Дарину, вихованку гуртка «Художня кераміка» Сумського палацу 

дітей та юнацтва, за роботу «Півник»; 

- Барінову Дану, вихованку зразкової образотворчої студії «Палітра» 

Таращанського районного центру творчості дітей та юнацтва «Веселка» Київської 

області, за роботу «На цій землі – благословення Боже»; 

- Безусу Марину, вихованку гуртка «Чарівний клубок» Чуднівського 

районного будинку школяра Житомирської області, за роботу «Теплі долоні 

Сонця»; 

- Бережного Іллю, вихованця Будинку дитячої та юнацької творчості 

Будьоннівського району міста Донецька, за роботу «Золота рибка»; 

- Беца Івана, вихованця гуртка «Художня обробка деревини» Тячівського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Закарпатської області, за 

роботу «Журба»; 



 3 

- Білодід Вікторію, вихованку творчої майстерні «Дивосвіт» Пологівського 

комунального комплексного позашкільного навчального закладу Будинку дитячої 

та юнацької творчості Пологівської районної ради Запорізької області , за роботу 

«Солодка парочка –Василь та Одарочка»; 

- Богатир Ольгу, вихованку гуртка «Вироби з гобелену» Комунального 

позашкільного навчального закладу Палацу позашкільної роботи  творчості дітей та 

учнівської молоді міста Луганська, за роботу «Село Веселеньке»; 
- Бойко Ганну, вихованку зразкового художнього колективу, гуртка 

«Фентезі» Херсонського Центру позашкільної роботи, за роботу «Бузок»; 
- Братащук Жанну, вихованку гуртка «Вязання» Мильчанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Дубенського району Рівненської області, за 

роботу «Україночка»; 

- Брижак Віолетту, вихованку гуртка «Мрія» Центру дитячої творчості міста 

Кривого Рогу, за роботу «Великодній рушничок»; 

- Букліч Аріну, вихованку гуртка «Барвінок» Палацу творчості учнів міста 

Миколаєва, за роботу «Куманець»; 
- Булат Вікторію, вихованку зразкового художнього колективу,гуртка 

«Фентезі»  Херсонського Центру позашкільної роботи, за роботу «Спогади про 
літо»; 

- Бурбигу Євгена, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» Глобинського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Полтавської області, за роботу «Мамина 

помічниця»; 

- Вакулу Олену, вихованку гуртка художнього в'язання Дергачівського 

Будинку дитячо-юнацької творчості Харківської області, за роботу «Сарафан»; 

- Василишину Діану, вихованку зразкової студії «Художня кераміка» 

Іванківського районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області, 

за роботу «Хвостатий вуханчик»; 

- Вендель Анну, вихованку зразкового художнього коллективу гуртка 

«Натхнення» Центру дитячої творчості міста Вознесенська Миколаївської 

області, за роботу «Рушник»; 

- Верещагіну Карину, Зубову Дар’ю, Ковальчук Дар’ю, вихованок гуртка 

«Кісточка» Енергодарського навчально-виховного комплексу І –ІІІ ступенів №5 

Енергодарської міської ради Запорізької області, за роботу «Тапки»; 

- Войтовську Альону, вихованку зразкової образотворчої студії «Палітра» 

Таращанського районного центру творчості дітей та юнацтва «Веселка» Київської 

області, за роботу «Джерело життя»; 

- Волянську Марину, вихованку гуртка «Пчелка» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеський міський Палац дитячої та 

юнацької творчості», за роботу «Кіт та миша»; 

- Воробйову Юлію, вихованку гуртка «Чарівний клубок» Славутського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості, за роботу «Жирафик»; 
- Гайдученко Анастасію, вихованку гуртка «Умілі руки» Херсонського 

Центру позашкільної роботи, за роботу «Посадив дід ріпку…»; 
- Генсецьку Катерину, вихованку гуртка «Художня вишивка» 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 міста Горохів Волинської області, за 

роботу рушник «Доріжка»; 
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- Герасименко Геннадія, вихованця гуртка «Художня обробка деревини» 

Будинку дитячої творчості Березнегуватського району Миколаївської області, за 

роботу «Годинникова вежа»; 

– Герасименко Катерину, вихованку зразкової студії образотворчого 

мистецтва Центру дитячої та юнацької творчості Шевченківського району 

Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «Чарівний світ Катрусі»; 

- Герман Бориса, вихованця зразкового художнього колективу студії 

різьблення по дереву «Візерунок» Таврійського будинку дитячої творчості, за 

роботу «Нерівний бій»; 

- Говорущенко Даніелу, вихованку гуртка «Батик» Чернігівського 

обласного Палацу дітей та юнацтва, за роботу «Янгол»; 

- Гончаренко Анастасію, вихованку зразкової студії образотворчого 

мистецтва «Дивосвіт» Центру дитячої та юнацької творчості Шевченківського 

району Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «Подарунок від 

Екваліптика»; 

- Гончарову Єлизавету, вихованку Палацу дитячої та юнацької творчості 

міста Горлівки Донецької області, за роботу «Вересень»; 

- Горбань Яну, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок-сувенірів» 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Харківської районної ради 

Харківської області, за роботу «Дари літа»; 

- Горбулю Ксенію, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 

Гірницького району міста Макіївки Донецької області, за роботу «Кофта»; 

- Гоцик Анастасію, вихованку студії «Берегиня» Тальнівського районного 

Будинку дітей та юнацтва Черкаської області, за роботу «Мрію про щасливу долю 

України»; 

- Граб Тетяну, вихованку гуртка «Народні ремесла»  Перечинського 

будинку дитячої та юнацької творчості Закарпатської області, за роботу 

«Писанка – Всесвіт на долоні»; 

- Грабовенко Кароліну, вихованку гуртка «Вишивка» Центру дитячої 

творчості Первомайського району Миколаївської області, за роботу«Рушник»; 

- Гречіну Олександру, вихованку Центру позашкільної роботи та 

валеологічного виховання дітей міста Павлограда Дніпропетровської області, за 

роботу «Урожай»; 

- Гродовську Анну, вихованку гуртка «Декоративно- ужиткове мистецтво» 

Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка, за роботу «Ажурний 

піджачок»; 

- Гурову Мар’яну, вихованку гуртка «Вишивка» Центру дитячої творчості 

Первомайського району Миколаївської області, за роботу, «Рушник»; 

- Гусейнову Олександру, вихованку гуртка «Народна творчість» 

Виробничо-творчого центру дітей та юнацтва Покровського району 

Дніпропетровської області, за роботу «Подарунок мамі»; 

- Данелюк Оксану, вихованку гуртка «Рукоділля» Луцького центру 

професійно-технічної освіти Волинської області, за роботу «Весільна забава»; 

- Данильчук Анну, вихованку гуртка «Юний художник» зразкової студії 

декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва «Етюд» Рожищенського 

будинку дитячої творчості Волинської області, за роботу «Стежками Кобзаря»; 
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- Держак Аліну, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості міста 

Добропілля Донецької області, за роботу «З днем народження»; 

- Джунь Тетяну, вихованку гуртка «Витинанка» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеський центр дитячої та юнацької 

творчості «Промінь», за роботу «Друзі»; 

- Дзюму Вікторію, вихованку гуртка «Художнє бісерування» 

загальноосвітньої школи I-III ступенів с.Вільхівки Горохівського району 

Волинської області, за роботи «Ікона «Народження Ісуса», «Весна»; 

- Дихнову Олександру, вихованку студії «Чарівниця» Станції юних техніків 

Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «Зимова казка»; 

- Дівущак Катерину, вихованку гуртка «Умілі руки» Херсонського Центру 

позашкільної роботи, за роботу «Курочка та півник»; 

- Дубову Вікторію, вихованку гуртка «Сувенір»  Центру дитячої та 

юнацької творчості міста Ульяновка Кіровоградської області, за роботу 

«Шевченківська мадонна»; 

- Дудінову Катерину, вихованку обласного Палацу дитячої та юнацької 

творчості міста Донецька, за роботу«Джемпер»; 

- Дудко Дмитра, вихованця гуртка «Художня різьба по дереву» 

Чемеровецького районного будинку школярів Хмельницької області, за роботу 

«Декоративна тарілка»; 

- Дульську Тетяну, вихованку гуртка «Камелія» Тальнівського районного 

будинку дітей та юнацтва Черкаської області, за роботу «Портрет Т.Г. Шевченка»; 

- Дунай Анну, вихованку гуртка «Вишиванка» Будинку дитячої та юнацької 

творчості міста Бориспіль Київської області, за роботу «Польові квіти»; 

- Дурденко Юлія, вихованка гуртка «Чарівні прикраси» Виробничо-

творчого центру дітей та юнацтва Покровського району Дніпропетровської 

області, за роботу«Чарівність»; 

- Євшову Ганну, вихованку гуртка «Народна творчість» Державного 

навчального закладу «Професійний ліцей сфери послуг міста Хмільник» 

Вінницької області, за роботу «Цвіт української землі»; 

- Єрмолович Марію, вихованку зразкової образотворчої студії «Палітра» 

Таращанського районного центру творчості дітей та юнацтва «Веселка» Київської 

області, за роботу «Край самобутній, колоритний, славний»; 

- Жидкову Юлію, вихованку Луганського державного будинку художньої та 

технічної творчості, за роботу «Калинонька»; 

- Жмаку Наталію, вихованку творчої майстерні «Креативне рукоділля» 

Прилуцького центру творчості дітей та юнацтва Чернігівської області, за роботу 

«Птах Чорнобиля»; 

- Жовнірів Лілію, вихованку Стрийського районного Будинку дитячо-

юнацької творчості Львівської області, за роботу «Комірець»; 

- Заблоцьку Анастасію, вихованку гуртка «Природа і фантазія» 

Волочиського районного Будинку дитячої та юнацької творчості Хмельницької 

області, за роботу «Райська птаха»; 

- Задороженко Георгія, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» 

Ніжинського Будинку дітей та юнацтва Чернігівської області, за роботу «Думи 

мої, думи мої...»; 
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- Зинюка Назара, вихованця зразкового художнього колективу студії 

різьблення по дереву «Візерунок» Таврійського будинку дитячої творчості 

Волинської області, за роботу «Лисиці на прогулянці»; 

- Злагодюк Надію, вихованку Відродженської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Мелітопольської районної ради Запорізької області, за роботу 

«Наш чудовий зоопарк»; 

- Золотар Катерину, вихованку гуртка «Художня вишивка» Будинку дитячої 

та юнацької творчості» смт. Нова Прага Олександрійського району 

Кіровоградської області, за роботу «Рушник Обрядовий»; 

- Іваниш Олега, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» Міжгірського 

районного Будинку дитячої творчості Закарпатської області, за роботу «Лісова 

галявина»; 

- Касаткіну Марію, ученицю Запорізької гімназії №107 Запорізької міської 

ради Запорізької області, за роботу «Звірі Примаченко»; 

- Кахічко Олену, вихованку гуртка «Сувенір» Будинку дитячої та юнацької 

творчості Заводського району Запорізької міської ради Запорізької області, за 

роботу « Герб Запоріжжя»; 

- Кашперук Анастасію, вихованку гуртка «Колаж» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеський міський Палац дитячої та 

юнацької  творчості», за роботу  «Виноградне гроно»; 

- Клепача Віталія, вихованця Народного художнього колективу студії 

«Художнє різьблення» Центру дитячої та юнацької творчості ім. О. Шакала  міста 

Олександрії  Кіровоградської області, за роботу «Скринька бажань»; 

- Коваленко Ганну, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості міста 

Добропілля  Донецької області, за роботу «Несподіваний дует»; 

- Ковач Кінгу, вихованку гуртка «Юні фольклористи» Навчально-

виховного комплексу «Оклігедьська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад»  Виноградівської районної ради Закарпатської 

області, за роботу «Сонячне мереживо»; 

- Козаченко Максима, вихованця гуртка  «Художнє різьблення»  Кам’янської 

станції юних техніків Черкаської області , за роботу «Вовк і сокіл»; 

- Козлова Олексія, вихованця гуртка «Різьбяр» Луцького Вищого 

професійного училища будівництва і архітектури, за роботу «Скринька»; 

- Козлова Олексія, вихованця гуртка «Лозоплетіння» Городнянської станції 

юних техніків Чернігівської області, за роботу «… Козаченко веде коня 

напувать»; 

-вихованців гуртка «Зернятко» Іванковецької середньої загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Козятинського району Вінницької області, за роботу «Рідне 

зернятко»; 

- вихованців гуртка «Макраме» Будинку творчості дітей та юнацтва міста 

Чернівці, за роботу «Сто пригод Барвінка і Ромашки»; 

- Колесник Софію, вихованку студії образотворчого мистецтва Центру 

дитячої та юнацької творчості Уманської районної ради Черкаської області, за 

роботу « Збережу в пелюстках квітів красу України»; 
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- Колеснік Юрка, вихованця Народного художнього колективу «Гончарик» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Лутугинський будинок 

дитячої та юнацької творчості» Луганської області, за роботу «Сонечко грає»; 

- Колісник Анастасію, вихованку гуртка «Петриківський розпис», 

районного Будинку школярів смт. Крижопіль Вінницькаої області, за роботу 

«Лебедина вірність»; 

- Колодежну Валерію, вихованку студії образотворчого мистецтва 

Костопільського Будинку школярів та юнацтва Рівненської області, за роботу 

«Таємничі ліси Полісся»; 

- Конопацьку Сніжану, вихованку гуртка машинного та ручного в’язання 

Будинку дитячої та юнацької творчості міста Бориспіль Київської області, за 

роботу «Квітучий весняний сад»; 

- Конченко Ірину, вихованку гуртка «Золота голка» Вищого професійного 

училища  №64 міста Красний Луч  Луганської області, за роботу «І буде син, і 

буде мати..»; 

- Копилок Ігоря, вихованця гуртка «Умілі руки» Коропського районного 

центру дитячої творчості, за роботу «Журавка»; 

- Корженко Дар'ю, вихованку гуртка «Чарівна лоза» Козятинського центру 

дитячої та юнацької творчості Вінницької області, за роботу «Панно»; 

- Корнійчука Олександра, вихованця гуртка «Художня обробка дерева» 

Ківерцівського центру дитячої та юнацької творчості, за роботу «Наш край –душі 

народної криниця»; 

- Корчевського Богдана, вихованця гуртка «Українська вишивка» 

Віньковецького будинку дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за 

роботу « Зимовий пейзаж»; 

- Кос Ярину, вихованку малої академії мистецтв міста Комарно 

Городоцького району Львівської області, за роботу «Україна у вогні»; 

- Котенко Анастасію, вихованку гуртка «Загально-технічне моделювання» 

Кам’янської станції юних техніків Черкаської області, за роботу «Серветка»; 

- Кравчук Софію, вихованку гуртка «Витинання» районного будинку 

творчості школярів Млинівської районної ради Рівненської області, за роботу 

«Краса»; 

- Краснянську Єлізавету, вихованку зразкового художнього колективу, 

гуртка «Фентезі» Херсонського Центру позашкільної роботи, за роботу «Золота 

осінь»; 

- Крижановську Сніжанну, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Центру 

дитячої творчості міста Вознесенська Миколаївської області, за роботу «Гердан»; 

- Кудрявцеву Марію, вихованку «Зразкового художнього коллективу» 

гуртка «Плетіння мережива на коклюшках» Будинку творчості дітей та юнацтва 

Снігурівського району Миколаївської області, за роботу « Серветка італійська»; 

- Куцик Юлію, вихованку гуртка «Художнє ткацтво» Ківерцівського центру 

дитячої та юнацької творчості Волинської області, за роботу «Дівчина-Мрія»; 

- Кучерову Анастасію, вихованку гуртка «Декоративний розпис» 

Коропського районного центру дитячої творчості Чернігівської області, за роботу 

«Свинка в цибулинках»; 
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- Кучеряву Анну, вихованку майстерні килимарства школи народної 

майстерності міста Фастова Київської області , за роботу «Дівчина-калина»; 

- Кушнір Валерію, вихованку гуртка «Паперові фвнтазії» Щорського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за роботу 

«Козацька пісня»; 

- Ладну Олександру, вихованку Палацу дитячої та юнацької творчості 

«Юність» міста Тореза Донецької області, за роботу «Ажурний сарафан»; 

- Левченко Дмитра, вихованця гуртка «Художня кераміка» зразкової творчої 

майстерні декоративно-ужиткового мистецтва «Барвінок», за роботу «Різдво»; 

- Лисак Анастасію, вихованку зразкової образотворчої студії «Палітра» 

Таращанського районного центру творчості дітей та юнацтва «Веселка» Київської 

області, за роботу «Світе тихий. Краю милий. Моя Україно…»; 

- Лисенко Аллу, вихованку гуртка «Рукоділля» Маньківського районного 

Центру дитячої та юнацької творчості Черкаської області, за роботу «Село! І 

серце одпочине, село на нашій Україні – неначе писанка село»; 

- Литвиненко Зоряну, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Центру 

позашкільної роботи міста Новомосковска Дніпропетровської області, за роботу 

«Краса України»; 

- Літвінову Надію, вихованку гуртка «Гончарик» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеський центр дитячої та юнацької 

творчості «Еврика», за роботу «Козак на хрюші»; 

- Лук’янець Анастасію, вихованку зразкового творчого об’єднання 

«Чарівна намистина» Черкаського районного будинку дитячої та юнацької 

творчості Черкаської районної ради, за роботу «Ну щоб, здавалося, слова…»; 

- Лукашук Богдану, вихованку гуртка «Природа і фантазія» Навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів – дитячий садок» 

с.Видраниця Ратнівського району Волинської області, за роботу «Видра»; 

- Лук'яненко Христину, вихованку гуртка «Сюжетна пластика», 

Чернівецького районного Будинку дитячої та юнацької творчості, за роботу 

«Село на нашій Україні, неначе писанка село»; 

- Луценко Євгенію, вихованку зразкової студії образотворчого мистецтва 

«Звичайне диво» Києво-Святошинського районного центру творчості молоді 

«Оберіг», за роботу «Декоративний набір: тарілка, лопатка та дощечка»; 

- Лютенко Тетяну, вихованку загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 

міста Знам’янка Кіровоградської області, за роботу «Український рушник»; 

- Ляховенко Людмилу, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Канівської міської станції юних техніків Черкаської області, за роботу «Бджілка-

рукодільниця»; 

- Магаль Нелю, вихованку Завадської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Воловецької районної ради Закарпатської області, за роботу «Журавлина пісня»; 

- Мазнєву Катерину, вихованку гуртка «Джерело» Центру дитячої та 

юнацької творчості Ленінського району Запорізької міської ради Запорізької 

області, за роботу «Червоні маки»; 

- Макагон Юлію, вихованку гуртка «Петриківський розпис» Центру 

творчості дітей та юнацтва Жовтневого району Запорізької міської ради 

Запорізької області, за роботу «Дівоча скринька»; 
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- Макарову Уляну, вихованку Комунального позашкільного навчального 

закладу Міського палацу дітячо-юнацької творчості «Горицвіт» народного 

художного колективу студії образотворчих мистецтв «Журавочка» міста Кривого 

Рогу Дніпропетровської області, за роботу «Побратими»; 

-  Маковського Михайла, вихованця гуртка «Художня кераміка» Будинку 

дитячої та юнацької творчості смт. Іваничі Волинської області, за роботу 

«Помолились на схід сонця, пішли понад шляхом…»; 

- Мандаренко Владислава, вихованця гуртка «Чарівна голка» Державного 

професійно-технічного навчального закладу «Вінницьке міжрегіональне вище 

професійне училище» міста Вінниці, за роботу «Сільська хата» ; 

- Маркусь Ігора-Захара, вихованця зразкового художнього коллективу 

гуртка «Фентезі» Херсонського центру позашкільної роботи, за роботу 

«Мухоморчики»; 

- Марунькевич Софію, вихованку гуртка «В’язання гачком» Будинку 

дитячої та юнацької творчості міста Кіровограда, за роботу «Дерево мрій»; 

- Матійків Світлану, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Овідіопольської 

районної станції юних техніків Одеської області, за роботу «Смарагдовий килим»; 

- Мац Анюту, вихованку гуртка «Юний скульптор» Іршавського районного 

Будинку дитячої творчості Закарпатської області, за роботу «Символ мудрості»; 

-  Мацерук Ксенію, вихованку Овідіопольської загальноосвітьої школи №2 

Одеської області, за роботу «Набір підставок»; 

- Мельник Анастасію, Ковач Людмилу, вихованок  гуртка «Природа і 

фантазія» Іршавської районної станції юних техніків Закарпатської області, за 

роботу «Дім – повна чаша»; 

- Мельник Катерину, вихованку студії «Фітодизайн» Маневицького центру 

творчості дітей та юнацтва Волинської області, за роботу«Люби свій край»; 

- Менчинську Юлію, вихованку гуртка «В'язання» Брусилівського центру 

дитячої та юнацької творчості «Мрія» Житомирської області, за роботу «Літній 

настрій»; 

- Меренкову Анастасію, вихованку гуртка «Петриківський розпис» 

Комунального позашкільного навчального закладу Палацу дитячої та юнацької 

творчості Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, за роботу 

«Чарівні Квіти»; 

- Михайлова Віталія, вихованця  гуртка «Жива майстерня» Хмельницького 

районного Центру дитячої та юнацької творчості, за роботу «Дівчина-весна»; 

- Міщенко Наталію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів №2 Арбузинської районної ради 

Миколаївської області, за роботу «Україночка»; 

- Морозовську Ірину, вихованку гуртка «Чарівний візерунок» Луцького 

центру професійно-технічної освіти Волинської області, за роботу «Юність»; 

- Мрук Марину, вихованку гуртка «Різьблення по дереву» Мирненської 

загальноосвітньої школи Біляївського району Одеської області, за роботу 

«Дружня сімейка»; 

- Неживу Єлизавету, вихованку гуртка «Кераміка», Закарпатського 

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

«Побачення при місяці»; 
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- Нерух Анастасію, вихованку гуртка «Кераміка» Кам’янської станції юних 

техніків Черкаської області, за роботу «Квіткова галявина»; 

- Ничик Олександра, вихованця гуртка «Чарівні пальчики» Центру 

естетичного виховання Хортицького району Запорізької міської ради Запорізької 

області, за роботу «Пасхальний кролик»; 

- Нікітіну Анастасію, вихованку гуртка української народної іграшки 

«Колосок» Кам’янець-Подільського центру дитячої творчості, за роботу «Червона 

рута» ; 

- Нікітіну Анастасію, Ужицьку Тетяну, вихованок гуртка української 

народної іграшки «Колосок» Кам’янець-Подільського центру дитячої творчості, 

за роботу «Подоляночка»; 

- Ніколаєнко Ганну, вихованку зразкової студії декоративних квітів 

«Троянда» Центру дитячої та юнацької творчості Шевченківського району 

Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «На Великому Лузі квіти 

збирала»; 

- Опаленик Світлану, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Закарпатського 

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

«Дивовижні візерунки»; 

- Опанасенко Аллу, вихованку гуртка «В’язані сувеніри» Іванківського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області , за роботу 

«Сонячний Звір»; 

- Осадчу Анастасію, вихованку гуртка «Майстриня» Комунального 

позашкільного навчального закладу Будинку дитячої творчості 

Дніпропетровського району, за роботу «Гердан»; 

- Панченко Ірину, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Покровського району 

Дніпропетровської області, за роботу «Вербне воскресіння»; 

- Перекопську Оксану, вихованку гуртка «Петриківський розпис» 

Комунального позашкільного навчального закладу Палацу дитячої та юнацької 

творчості Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, за роботу 

«Весняні мотиви»; 

-  Пернай Юрія, вихованця Вищого професійного художнього училища № 5 

міста Чернівців, за роботу «Декоративна таріль»; 

- Петренко Ярослава, вихованця гуртка «Кераміка» Новоархангельського 

будинку дитячої та юнацької творчості смт. Новоархангельськ Кіровоградської 

області, за роботу «На розпутті Кобзар сидить …»; 

- Пирогову Світлану, вихованку гуртка «Умілі руки» Іванківського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області , за роботу 

«Весна-красна сонце розбудила, поля і луки позеленила»; 

- Пилипчинець Вероніку, вихованку Лозянського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Закарпатської області, за роботу «Кам’яна квітка володарки 

мідної гори»; 

- Плиска Василя, вихованця гуртка «Народна творчість» Хустського 

районного Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Закарпатської 

області, за роботу «Царівна-гуска»; 
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-  Плужник Дмитра, Щирук Марію, вихованців гуртка «Художня обробка 

деревини, живопис» Соснівського Центру еколого-натуралістичної та туристсько-

краєзнавчої творчості Рівненської області, за роботу «Декоративне панно-таріль»; 

- Повар Вікторію, вихованку гуртка «Прикладні мистецтва» Корецького 

районного Будинку школяра Рівненської області, за роботу «Троянди»; 

- Поляка Бориса, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» Житомирського 

міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Тайна 

вечеря»; 

- Попову Аліну, вихованку Волноваського Будинку дітей та юнацтва 

Донецької області, за роботу «Плаття»; 

- Правдицького Дмитра, вихованця гуртка столярно-ужиткового мистецтва 

Бердичівського професійного будівельного ліцею Житомирської області, за 

роботу «Квіти настінні»; 

- Прилипу Оксану, вихованку гуртка «Художнє бісерування» 

загальноосвітньої школи I-III ступенів с.Вільхівка Горохівського району 

Волинської області, за роботу «Ікона Блага вість»; 

- Притику Ганну, вихованку Палацу дитячої та юнацької творчості 

«Юність» міста Тореза Донецької області, за роботу «Ажурний костюм»; 

- Проскурняк Анастасію, вихованку гуртка «Народні умільці» Станції юних 

натуралістів міста Світловодська Кіровоградської області, за роботу «Квітуй, 

Україно»; 

- Прохорову Катерину, вихованку студії «Чарівниця» Станції юних техніків 

Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «Яскраве диво»; 

- Пугачову Аліну, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Кам’янської станції юних техніків Черкаської області, за роботу «Берегиня»; 

- Путрю Валерія, вихованця гуртка Коропського районного центру дитячої 

творчості Чернігівської області, за роботу «Ворона кашу варила»; 

- Пуюл Зіновію, вихованку гуртка «Моделювання сувенірної іграшки» 

Сторожинецького Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Чернівецької області, за роботу «Моя Буковина»; 

- Пянову Софію, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Луцького Палацу 

учнівської молоді Волинської області, за роботу«Мавка»; 

- Рижук Єлизавету, вихованку гуртка «Вишивка» Комунального закладу 

«Будинок дитячої творчості» міста Дніпродзержинська Дніпропетровської 

області, за роботу «Вишивка»; 

- Ринчковську Альону, вихованку Каховського районного центру дитячої та 

юнацької творчості «Юні майстрині» Херсонської області, за роботу «Романтичне 

побачення»; 

- Рогову Олену, Гунько Ірину, Земляну Вікторію, вихованок гуртка 

«Візерунок» Комунального закладу «Запорізький обласний центр художньо-

естетичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради, за роботу 

«Ми-українці»; 

- Рожко Крістіну, вихованку гуртка «Чарівний бісер» Кузьминської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Городоцького району Хмельницької 

області, за роботу «Соняхи»; 
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- Розмана Мар’яна, вихованця гуртка «Народні умільці» Хустського 

районного Центру позашкільної роботи Закарпатської області, за роботу 

«Тюльпани»; 

- Сабова Володимира, вихованця гуртка «Лозоплетіння» Хустського 

районного Центру позашкільної роботи Закарпатської області, за роботу «Ваза 

для квітів»; 

- Савенко Мирославу, вихованку гуртка «Чарівна ниточка», Центру дитячої 

та юнацької творчості смт. Добровеличківка Кіровоградської області, за роботу 

«Червона Шапочка з кошиком»; 

- Семенюк Оксану, вихованку художньої студії «Чарівна палітра» 

Маневицького центру творчості дітей та юнацтва Волинської області, за роботу 

«Лосеня»; 

- Сєрову Аліну, вихованку Каховського районного центру дитячої та 

юнацької творчості «Юні майстрині» Херсонської області, за роботу «Подих 

весни»; 

- Симонян Ірину, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості міста 

Дружківка Донецької області, за роботу «Пасхальний птах»; 

- Сирицю Володимира, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» 

Овідіопольської районної станції юних техніків Одеської області, за роботу 

«Вовк»; 

- Ситар Мар’яну, вихованку гуртка «Народна творчість» Міжгірського 

районного Будинку дитячої творчості Закарпатської області, за роботу «Народна 

витинанка»; 

- Ситникову Марію, вихованку Одеського навчально-виховного комплексу 

«Гармонія», за роботу «Котик, черепашка»; 

- Сича Степана, вихованця Мукачівського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад 

«Первоцвіт» №16 Мукачівської міської ради Закарпатської області, за роботу 

«Рояль»; 

- Сідорова В’ячеслава, вихованця гуртка «Столяри-конструктори» 

Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської 

ради Черкаської області, за роботу «Хата Тараса Шевченка»; 

-Сікорську Дарину, вихованку гуртка «Подоляночка» Кам’янець- 

Подільського центру дитячої творчості Хмельницької області, за роботу «Соняхи»; 

- Скороход Карину, вихованку Палацу дитячої та юнацької творчості 

«Юність» міста Тореза Донецької області, за роботу «Ажурна кофта»; 

- Скрипник Світлану, вихованку гуртка «Мереживо» Вінницького 

державного центру естетичного виховання учнів професійно-технічних 

навчальних закладів, за роботу«Чарівне мереживо»; 

 - Скрипову Євгенію, вихованку студії образотворчого мистецтва та дизайну 

Центру творчості дітей та юнацтва Святошинського району міста Києва, за роботу 

«Гетьман України Петро Конящевич-Сагайдачний»; 

- Сороку Анастасію, вихованку гуртка «Юний митець Коропського 

районного центру дітей та юнацтва Чернігівської області, за роботу «Голосистий 

півник»; 
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- Старосту Марію, вихованку гуртка «Берегиня» Осійської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Іршавської районної ради Закарпатської 

області, за роботу «Сіла птаха..»; 

- Старостенко Анастасію, вихованку гуртка «Лозоплетіння» Ніжинської 

станції юних техніків Чернігівської області, за роботу «Корзинка для печива»; 

- Стеців Марту, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості міста 

Винники Львівської області, за роботу «Комірець»; 

- Стрельнікову Софію, вихованку майстерні витинанки школи народної 

майстерності міста Фастова Київської області, за роботу «Дерево життя»; 

- Супрун Анастасію, вихованку Загального навчального закладу № 73 міста 

Кривого Рогу, за роботу « Тарас Бульба»; 

- Суслопарова Івана, вихованця гуртка «Дизайнер» Прилуцького Центру 

творчості дітей та юнацтва , за роботу «Лазня»; 

- Суслопарова Івана, вихованця гуртка «Дизайнер» Прилуцькиого Центру 

творчості дітей та юнацтва, за роботу «Лось»; 

- Сухорську Марію, вихованку гуртка «Гончарики» Гімназії № 290 

міста Києва, за роботу «Козак Мамай»; 

- Тарасенко Анастасію, вихованку Будинку дітей та юнацтва Кіровського 

району міста Донецька, за роботу «Кармен»; 

- Терновського Єгора, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу міського палацу дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» НХК студії 

образотворчих мистецтв «Журавочка» міста Кривого Рогу Дніпропетровської 

області, за роботу «Мамай»; 

- Тимошенко Віру, вихованку зразкової художньої студії декоративно-

прикладного мистецтва «Сходинки» Черкаського міського багатопрофільного 

молодіжного центру, за роботу «Нема на світі України, немає другого Дніпра…»; 

- Титканич Юлію, вихованку «Зразкового художнього коллективу» гуртка 

«Плетіння мережива на коклюшках» Будинку творчості дітей та юнацтва 

Снігурівського району Миколаївської області, за роботи «Золоте сяйво», 

«Українська блуза, шарф, пасок, гердан»; 

- Тичук Ірину, вихованку гуртка «Малюнок та живопис» Луганського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Благословення»; 

- Тінтул Дарину, вихованку гуртка «Сонячні барви» Центру науково-

технічної творчості молоді «Сфера», міста Києва, за роботу «Червоний Кінь»; 

- Тіханкову Марію, вихованку обласного Палацу дитячої та юнацької 

творчості міста Донецька, за роботу «Плаття» ; 

- Ткач Марину, вихованку гуртка «В’язання гачком» Будинку дитячої та 

юнацької творчості міста Кіровограда, за роботу «Зимові візерунки»; 

- Топольського Сергія, Соболєва Віктора, вихованців зразкового 

художнього колективу «Художня обробка деревини» Брянківської міської станції 

юних техніків Луганської області, за роботу «Вікторіанський годинник»; 

- Торосян Тамару, вихованку зразкової студії «Художня кераміка» 

Іванківського районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області , 

за роботу «Хитрунчик»; 
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- Торчук Юлію, вихованку гуртка «Живопис »Чуднівського районного 

будинку школяра Житомирської області, за роботу «Рідний край- справжній рай»; 

- Трегуб Катерину, вихованку студії образотворчого мистецтва та дизайну 

Центру творчості дітей та юнацтва Святошинського району міста Києва, за роботу 

«Козак-характерник»; 

- Тригуб Світлану, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Коропського районного центру дитячої творчості Чернігівської області, за роботуі 

«Сон літньої ночі»; 

- Тригуб Світлану, вихованку гуртка «Декоративний розпис» Коропського 

районного центру дитячої творчості Чернігівської області,за роботу «Українська 

хатинка»; 

- Тутову Світлану, вихованку гуртка «Декоративна творчість» 

Тростянецького палацу дітей та юнацтва Сумської області, за роботу«Чарівні 

мотиви»; 

- Удалова Олександра, вихованця гуртка «Народна вишивка» Центру 

творчості дітей та юнацтва Жовтневого району Запорізької міської ради 

Запорізької області, за роботу «Чумачка»; 

- Удот Софію, Удот Христину, вихованок Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти і науки Волинської 

облдержадміністрації, за роботу «Краса Волині»; 

- Цвященко Ксенію, вихованку Центру позашкільної роботи міста 

Краматорська Донецької області, за роботу «Комплект»; 

- Циганок Анастасію, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Виробничо-

творчого центру дітей та юнацтва Покровського району Дніпропетровської 

області, за роботу «Жар-птиця»; 

- Цигульського Владислава, вихованця Народного художнього колективу 

студії «Художнє різьблення» Центру дитячої та юнацької творчості ім. О. Шакала 

міста Олександрії Кіровоградської області, за роботу «Коник з возом»; 

- Цимбук Марину, вихованку гуртка «Рушничок» районного Центру дитячої 

та юнацької творчості «ЗОРІТ» міста Новоукраїнка Кіровоградської області, за 

роботу «Весільний рушник»; 

- Черватюк Ірину, вихованку гуртка «Мереживо» Вінницького державного 

центру естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів, за 

роботу «Срібний поясочок»; 

- Чумакову Діану, вихованку гуртка «Петриківський розпис» Центру 

творчості дітей та юнацтва Жовтневого району Запорізької міської ради 

Запорізької області , за роботу «Пишна квітка»; 

- Шевченко-Корженецьку Марію, вихованку зразкової образотворчої студії 

«Палітра» Таращанського районного центру творчості дітей та юнацтва 

«Веселка» Київської області, за роботу «Дивлюсь на квіти польові …»; 

- Шендеру Констянтина, вихованця гуртка «Жива майстерня» 

Хмельницького районного Центру дитячої та юнацької творчості, за роботу 

«Лебедина пісня»; 

- Штибель Катерину, вихованку гуртка «Петриківський розпис» 

Комунального позашкільного навчального закладу Палацу дитячої та юнацької 
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творчості Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, за роботу 

«Літня пора»; 

- Штібель Наталію, вихованку гуртка «Таємниці пензля» Закарпатського 

обласного Палацу  дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН», за роботу «Ой на 

плаю вівці пасуть»; 

- Шудуря Яну, вихованку гуртка «Художня вишивка» Чорнобаївського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Чорнобаївської районної ради 

Черкаської області, за роботу «Озеро щастя»; 

- Щербань Ольгу, вихованку зразкової студії образотворчого мистецтва 

«Дивосвіт» Центру дитячої та юнацької творчості Шевченківського району 

Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу«Теплі дарунки»; 

- Юрко Оксану, Лелеко Валерію, вихованок туристсько-краєзнавчого гуртка 

Черкаської районної станції юних техніків, за роботу «Садок вишневий біля 

хати…»; 

- Юртин Дар’ю, вихованку гуртка «Петриківський розпис» Комунального 

позашкільного навчального закладу Палацу дитячої та юнацької творчості 

Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, за роботу «Весняний 

світанок»; 

- Юшманову Марину, вихованку мистецької студії «Азалія» Новоград-

Волинського центру науково-технічної творчості учнівської молоді Житомирської 

області, за роботу «Будинок мишки»; 

- Янчука Олега, вихованця гуртка «Металеве диво» Державного 

навчального закладу «Центр професійно-технічної освіти торгівлі та харчових 

технологій» міста Вінниця; за роботу «Підсвічник»; 

- Ястремську Ольгу , вихованку гуртка «Сувенір» Каховського районного 

центру дитячої творчості Херсонської області, за роботу «Літній вечір»; 

- Ящук Наталію, вихованку гуртка «В’язання гачком» Камінь-Каширського 

будинку дитячої та юнацької творчості Волинської області,за роботу 

«Пташина ідилія». 

 

1.2. Дипломом ІІ ступеня Українського державного центру 

позашкільної освіти: 

 

 - Адугіну Наталію, вихованку студії «Чарівниця» Станції юних техніків 

Запорізької міської ради Запорізької області , за роботу «Українська родина»; 

- Алєксєєнко Анастасію, вихованку майстерні декоративного розпису 

Школи народної майстерності міста Фастова Київської області, за роботу 

«Намалюю рідний край»; 

- Альохіну Марію, вихованку гуртка «Калинка» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді» Новомосковського району Дніпропетровської області, за 

роботу «Пава»; 

- Альохіну Марію, вихованку гуртка «Калинка» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді » Новомосковського району Дніпропетровської області, за 

роботу «Осінь»; 
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- Ананко Вікторію, вихованку гуртка  «Бісероплетіння» Щорської районної 

станції юних техніків Чернігівської області, за роботу «Мрії Шевченка»; 

 - Бабенко Марію, вихованку Комунального позашкільного навчального 

закладу «Міський Палац дітей та юнацтва», Центру Української культури «Коло 

калинове» міста Дніпропетровська за роботу «Жар – птиця»; 

- Байду Вікторію, вихованку студії рукоділля Центру дитячої та юнацької 

творчості Шевченківського району Запорізької міської ради Запорізької області, 

за роботу «Музичне натхнення»; 

- Басюк Василя, вихованця гуртка «Майстер-хобі» Закарпатського 

обласного Палацу дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН», за роботу «Макет-

реконструкція «Млин ХVІІІ ст.»; 

- Бердник Дар’ю, вихованку гуртка «Народне пластичне мистецтво» Центру 

дитячої творчості міста Тернівка Дніпропетровської області, за роботу «Синя 

птаха»; 

- Березюк Ірина, вихованка гуртка «Декоративний розпис» Будинку дитячої 

та юнацької творчості» міста Голованівськ Кіровоградської області, за роботу 

«Тарасові мрії»; 

- Бєлик Юлію, вихованку гуртка «Декоративний розпис» Старобільського 

районного будинку творчості дітей та юнацтва Луганської області, за роботу 

«Веселі квіти»; 

- Бєлова Юрія, вихованця гуртка «Витинанка» Комунального закладу 

«Будинок дитячої творчості» міста Дніпродзержинська Дніпропетровської 

області, за роботу «Дерево життя»; 

- Білецьку Софію, вихованку гуртка «Сувенір» Комунального закладу 

«Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6» Луганської області, за 

роботу «В своїй хаті - своя правда і сила, і воля»; 

- Бляшинець Марію, вихованку гуртка «Умілі руки» Хустського районного 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Закарпатської області, за 

роботу «Набір серветок»; 

- Божуху Кохану, вихованку гуртка «Калейдоскоп творчості» центру 

дитячої та юнацької творчості «Терноцвіт» міста Кривого Рогу Дніпропетровської 

області, за роботу «Ті, що тягнуться до сонця»; 

- Бойко Карину, вихованку гуртка Партизанського загальноосвітнього 

навчального закладу Дніпропетровського району, за роботу «Моя Україна»; 

- Бондар Вікторію, вихованку гуртка «Іграшка-сувенір» Комунального 

позашкільного навчальниого закладу «Одеська станція юних техніків «Сігма», за 

роботу «Ведмежа»; 

- Браворіченко Лілію, вихованку гуртка «Плетіння з лози» Центру-

комплексу позашкільної роботи міста Марганця Дніпропетровської області, за 

роботу «Шкатулка плетена; 

- Бумар Тетяну, вихованку гуртка «Майстерня юної леді» школи  № 97 міста 

Києва, за роботу «Одинока сосна»; 
- Буровську Світлану, вихованку гуртка «Фентезі» Херсонського Центру 

позашкільної роботи,за роботу « Польові квіти»; 
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 - Буторівну Анастасію, вихованку гуртка «Бісероплетіння» районного 

Будинку дитячої творчості міста Бобринець Кіровоградської області, за роботу 

«Святковий візерунок»; 

- Вєнкову Дар’ю, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Палітра» 

Обєднання дитячо-юнацьких клубів міста Кременчука Полтавської області, за 

роботу «Сільський пейзаж»; 

- Войтенко Ольгу, вихованку гуртка «Декоративний розпис» 

Старобільського районного будинку творчості дітей та юнацтва Луганської 

області, за роботу «Чарівний букет»; 

- Войцуцьку Світлану, вихованку гуртка «Чарівна голка» Державного 

професійно-технічного навчального закладу «Вінницьке міжрегіональне вище 

професійне училище» міста Вінниці, за роботу «Корзина з квітами»; 

- Волощук Маріанну, вихованку гуртка «Кераміка» Станції юних техніків 

міста Миколаєва, за роботу «Великодня радість землю обіймає»; 

- Гайдай Дарію, вихованку гуртка «Рукоділля» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Палац дитячої та юнацької творчості 

Центрально-Міського району «Горицвіт» міста Кривого Рогу, за роботу 

«Декоративний рушник»; 

- Гайович Кирила, Гайович Назара, вихованців гуртка «Основи традиційної 

та комп’ютерної анімації» Тячівського районного Центру дитячої та юнацької 

творчості Закарпатської області, за роботу «Красень олень»; 

- Геру Ангеліну, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Хустського районного 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Закарпатської області, за 

роботу «Гліцинія»; 

 - Горобець Вікторію, вихованку гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Зеленоярської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.Доманівської 

районної ради Миколаївської області, за роботу «Мій рідний край, моя земля»; 

- Голубцову Віру, вихованку гуртка «В’язання гачком» Путивльського 

районного центру позашкільної роботи Сумської області, за роботу «Маша та 

Ведмідь»; 

- Грабар Анастасію, вихованку гуртка «Кераміка» Станції юних техніків 

міста Миколаєва, за роботу «Дивовижна лисиця»; 

- Григоренко Ангеліну, вихованку дизайн-студії «Колорит» Таращанського 

районного центру творчості дітей та юнацтва «Веселка» Київської області, за 

роботу« Великодній янгол»; 

- Данилко Терезу, вихованку гуртка «Художнє плетіння» Дунаєвецького 

Будинку творчості школярів Хмельницької області, за роботу «Віслючки-

веселуни»; 

- Денисенко Андрія, вихованця гуртка «Художнє різьблення» Кам’янської 

станції юних техніків Черкаської області, за роботу «Портрет Т.Г.Шевченка»; 

- Дербак Інну, вихованку гуртка «Мистецтво і дизайн»  Міжгірського 

районного Будинку дитячої творчості Закарпатської області, за роботу 

«Шкатулка для маленької феї»; 

- Дмитрук Марину, вихованку Комунального позашкільного навчального 

закладу «Будинок дитячої творчості» Дніпропетровського району, за роботу 

«Серветка рожева»; 
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- Дячук Ангеліну, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Рахівського районного Центру науково-технічної творчості Закарпатської 

області, за роботу «Спи мій котику, спи»; 

- Єнюкову Антоніну, Станчевську Вероніку, вихованок гуртка «Диво» 

Комунального закладу «Запорізький обласний центр художньо-естетичної 

творчості учнівської молоді» запорізької обласної ради, за роботу «Ікона 

Матрона»; 

- Єрина Артема, вихованця гуртка «Народне пластичне мистецтво» Центру 

дитячої творчості міста Тернівка Дніпропетровської області, за роботу «Пташка»; 

- Зайцева Антона, вихованця зразкового художнього колективу 

«Лозоплетіння» Комунального закладу «Алчевський центр дитячої та юнацької 

творчості» Луганської області, за роботу «На подвір’ї»; 

- Ігнатенко Вікторію, вихованку Комунального закладу Верхівецького 

Будинку дітей та юнацтва Верхньодніпровського району Дніпропетровської 

області, за роботи «Півник», «Павич»; 

- Капленко Юлю, вихованку гуртка «Стежинка» Центру дитячої та 

юнацької творчості Ленінського району Запорізької міської ради Запорізької 

області ,за роботу «Зацвіла в долині червона калина»; 

- Кемінь Валерію, вихованку гуртка «Народна творчість» Хустського 

районного Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Закарпатської 

області, за роботу «Підставка під шампанське»; 

- Кисіль Вікторію, вихованку гуртка «Художня кераміка» Коропського 

районного центру дитячої творчості Чернігівської області, за роботи «Сусідки», 

«Дібрана пара – як пироги і сметана»; 

- Кісіль Анастасію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Центру 

творчості дітей та юнацтва міста Павлограда Дніпропетровської області, за роботу 

«Пташине щастя»; 

- Кіяшко Олександру, вихованку народної студії образотворчого мистецтва 

міського Палацу дитячої та юнацької творчості Запорізької міської ради 

Запорізької області, за роботу «Мені тринадцятий минало…»; 

- Клещову Марію, вихованку гуртка «Рукодільниця» Спеціалізованої школи 

№23 Мелітопольської міської ради Запорізької області, за роботу «Весняні квіти»; 

- Кобаль Тетяну, вихованку зразкової студії образотворчого мистецтва 

«Боржавська фантазія» Іршавського районного Будинку дитячої творчості 

Закарпатської області, за роботу «Літо; 

- Коваленко Поліну, вихованку зразкової творчої майстерні народного 

декоративно-ужиткового мистецтва «Барвінок» Карлівського районного будинку 

дитячої та юнацької творчості Полтавської області, за роботу «Сонячні промені в 

писанковому краї»; 

- Ковальчук Олену, Луцкевич Анастасію, вихованок гуртка «Сувенір» 

Центру дитячої та юнацької творчості смт. Добровеличківка Кіровоградської 

області, за роботу « Різдвяні колядники»; 

- Ковач Богларку, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Берегівського міського Будинку дитячої та юнацької творчості Закарпатської 

області, за роботу «Адам і Єва»; 
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- колектив вихованців гуртка «Колаж» Обласного будинку художньої 

творчості міста Миколаєва, за роботу «Веселкова Україна»; 

  -Король Ольгу, вихованку гуртка «Природа і творчість» міського Центру 

науково – технічної творчості учнівської молоді міста Чернівці, за роботу 

«Чарівний кіт»; 

- Костенко Катерину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» школи 

№ 229 міста Києва, за роботу «Пейзаж»; 

- Красневич Софію, вихованку Комунального закладу Луганської обласної 

ради «Луганський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді», за роботу «Гармоніст»; 

- Кувік Іванну, вихованку гуртка «Народна творчість» Рахівського 

районного Центру науково-технічної творчості Закарпатської області, за роботу 

«Чарівні квіточки»; 

- Кучеренко Анну, вихованку гуртка «Декоративний розпис», 

Старобільського районного будинку творчості дітей та юнацтва Луганської 

області, за роботу «Казковий птах»; 

- Лаврук Інну, вихованку гуртка «Дизайну» Кам'янської станції юних 

техніків Черкаської області , за роботу «Знахарка»; 

- Лапенок Анну, вихованку гуртка «Художня кераміка» Станції юних 

техніків – Центру науково-технічної творчості молоді Дніпровського району міста 

Києва, за роботи «Сторінками «Кобзаря», «Козацькому роду нема переводу»; 

- Левківському Артуру, вихованцю гуртка «Художня кераміка» Станції 

юних техніків – Центру науково-технічної творчості молоді Дніпровського 

району міста Києва, за роботу «Домівка для птахів»; 

- Левченко Анастасію, вихованку гуртка образотворчого мистецтва 

«Акварель» Будинку дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» міста Києва, за 

роботу «Філін»; 
- Літвін Наталію, вихованку гуртка «Умілі руки» Херсонського Центру 

позашкільної роботи, за роботу «Бузок»; 
- Ломову Тетяну, вихованку зразкового художнього колективу «Українські 

ремесла» Комунального закладу «Позашкільний навчальний заклад -

Лисичанський центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Луганської 

області, за роботу «Писанковий розмай»; 

- Лупашко Іонеллу, вихованку гуртка «Природа і творчість» міського 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді міста Чернівців, за роботу 

« Казковий пейзаж»; 

- Макух Валентину, Котик Валентину, Ошовську Ольгу, вихованок гуртка 

«Народна творчість» Державного навчального закладу «Професійний ліцей сфери 

послуг містаХмільник» Вінницької області, за роботу «Вишита скатертина»; 

- Мартинчик Анастасію, вихованку гуртка «Батик» Чернігівського 

обласного Палацу дітей та юнацтва, за роботу «Гіпеаструм»; 

- Марчук Ірину, вихованку гуртка «Чарівний візерунок» Луцького центру 

професійно-технічої освіти, за роботу «Фантазія поліського краю»; 

- Марчук Марину, вихованку гуртка «Плетіння з лози» Будинку школяра 

селища міського типу Торчин Луцького району Волинської області, за роботу 

«Великодня скарбничка»; 
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- Масарік Анастасію, вихованку гуртка «Рукоділля» Будинку дитячої та 

юнацької творчості «Дивоцвіт» міста Києва, за роботу «Козак»; 

- Матошняк Ірину, вихованку гуртка «Чарівничка» Ковельського палацу 

учнівської молоді Волинської області , за роботу «Україна квітує»; 

- Мацюцю Анжеліку, вихованку творчої майстерні «Дивосвіт» 

Пологівського комунального комплексного позашкільного навчального закладу 

Будинку дитячої та юнацької творчості Пологівської районної ради Запорізької 

області, за роботу «Бичок»; 

- Мельник Валерію, вихованку гуртка «Петриківський розпис» 

Комунального закладу «Будинок дитячої творчості» міста Дніпродзержинська 

Дніпропетровської області, за роботи «Золоті рибки», «Мапа Дніпропетровщини»; 

- Мельничук Катерину, вихованку гуртка Рівненського міського центру 

творчості учнівської молоді, за роботу «Росте калина в мами на городі»; 

- Микуцьку Ірину, вихованку гуртка «Веселкові барви» Хмільницької 

районної комунальної позашкільної навчальної установи «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Вінницької області, за роботу «І золотої, і дорогої…»; 

- Миропольську Тетяну, вихованку гуртка «Початкового технічного 

моделювання» Деражнянського районного будинку творчості дітей та юнацтва 

Хмельницької області, за роботу «Золотоволоска»; 

- Мисника Олександра, вихованця гуртка «Художня кераміка» Коропського 

районного центру дитячої творчості Чернігівської області,за роботу «Ремесла у 

гончара не відбереш»; 

- Мінкіну Богдану, вихованку гуртка «Відображення» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеський центр дитячої та юнацької 

творчості «Еврика», за роботу «Маки»; 

- Мірлані Христину, вихованку Позашкільного навчального закладу 

«Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Еврика» , за роботу «Свищики»; 

- Могилевську Марту, вихованку обласного Палацу дитячої та юнацької 

творчості міста Донецька, за роботу«Натюрморт з яблуками»; 

- Морозову Аліну, Книш Наталю, вихованок гуртка «Диво» Комунального 

закладу «Запорізький обласний центр художньо-естетичної творчості учнівської 

молоді» Запорізької обласної ради , за роботу «Портрет Т.Г.Шевченко»; 

- Мудрак Ярослава, вихованця гуртка «Ковальске мистецтво» Центру 

дитячої творчості Первомайського району Миколаївської області, за роботу 

«Троянда»; 

-  Мусієнко Олену, вихованку Народного художнього колективу студії 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Писанка» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та 

юнацької творчості» міста Кіровограда, за роботу «Зимові птахи»; 

- Недбало Світлану, вихованку гуртка «Прикладне мистецтво «Терра» 

Локачинського Будинку школяра, за роботу «Букет польових квітів»; 

- Некрасову Катерину, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеський центр дитячої та юнацької 

творчості «Дивосвіт», за роботу «Їжачок»; 

- Нерух Анастасію, вихованку Кам’янської станції юних техніків Черкаської 

області, за роботу «Бузковий ранок»; 
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- Нестерук Наталію, вихованку гуртка «Художня вишивка» Будинку 

школяра смт.Торчин Луцького району Волинської області, за роботу «Слава 

Україні»; 

- Нефьодову Анастасію, вихованку гуртка «Веселка» Центру дозвілля дітей 

та юнацтва Орджонікідзевського району Запорізької міської ради Запорізької 

області, за роботу «Курличуть в небі журавлі»; 

- Оксень Світлану, вихованку гуртка «Чарівна голка» Будинку творчості 

дітей та юнацтва Павлоградського району Дніпропетровської області, за роботу 

«Вишиванка»; 

- Олексійчук Наталію, вихованку гуртка «Народні ремесла» Позашкільного 

навчального закладу «Грицівська школа сприяння здоров’ю» Шепетівський 

району Хмельницької області,за роботу « Ой у лузі червона калина»; 

- Омельченко Василя, вихованця гуртка «Сувенірна іграшка» Сквирського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області за роботу 

«Кобзар»; 

- Оніщенко Наталію, вихованку гуртка «Декоративний розпис» 

Малинського міського центру дитячої та юнацької творчості Житомирської 

області «Я живу на Україні. Я люблю Україну»; 

  - Осядлу Владиславу, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Іванковецького навчально-виховного комплексу Хмельницького району, за 

роботу «Мрії Шевченка»; 

- Павченко Ірину, вихованку гуртка «Віночок творчості» Загальноосвітньої 

школи I-III ступенів села Борочиче Горохівського району Волинської області, за 

роботу рушник «Квіти»; 

- Павлову Катерину, вихованку гуртка «Петриківський розпис» 

Комунального позашкільного навчального закладу Палацу дитячої та юнацької 

творчості Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, за роботу 

«Павич»; 

- Пазину Аліну, вихованку гуртка «Народна творчість», Міжгірського 

районного Будинку дитячої творчості Закарпатської області, за роботу «Пляшка 

– оберіг»; 

- Паутову Аліну, вихованку гуртка «Технічний дизайн» Знам’янського 

центру дитячо-юнацької творчості Кіровоградської області, за роботу 

«Колобок»; 

- Перепелицю Анну, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Комунального 

закладу освіти «Солонянський районний Центр дитячої та юнацької творчості» 

Дніпропетровської області, за роботу «Диво»; 

- Перепелицю Дар'ю, вихованку Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості», за роботу «Осінь у Києві»; 

- Пешехонову Вікторію, вихованку гуртка «В’язання гачком», районного 

Центру дитячої та юнацької творчості міста Новомиргорода Кіровоградської 

області, за роботу «.Великодня тарілочка»; 

- Питко Андрія, Питко Сергія, вихованців студії художньої кераміки 

«Ромірія» Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді , за роботи «Куманець»; 
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- Повх Любов, вихованку гуртка «Декоративне ліплення» Комунального 

позашкільного навчального закладу Палацу дитячої та юнацької творчості 

Верхньодніпрвського району Дніпропетровської області, за роботу «Підсвічник»; 

- Приходченко Єлизавету, вихованку гуртка «Чарівні візерунки» Будинку 

творчості учнів Миколаївського району, за роботу «Півник»; 

- Прогон Вікторію, вихованку Центру позашкільної роботи та 

валеологічного виховання дітей міста Павлограда Дніпропетровської області, за 

роботу «Скарби душі»; 

- Проскурку Марію, вихованку творчого об’єднання «Волошка» Будинку 

дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» міста Києва, за роботу «Молодята»; 

- Путько Поліну, вихованку гуртка «Стежинка» Центру дитячої та юнацької 

творчості Ленінського району Запорізької міської ради Запорізької області, за 

роботу «Заповіт»; 

- Ракитянську Олену, вихованку зразкової студії декоративних квітів 

«Троянда» Центру дитячої та юнацької творчості Шевченківського району 

Запорізької міської ради Запорізької області за роботу «Квіти для подарунка»; 

 - Реготун Анну, вихованку гуртка «Рукоділля» Центру професійно-

технічної освіти міста Житомира, за роботу «Українська Надія»; 

- Родіонову Аксінью, вихованку «Центру позашкільної роботи №1» студії 

«Веселка» міста Дніпропетровська, за роботу «Літній табір»; 

- Розмана Андрія, вихованця студії образотворчого мистецтва Тячівського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Закарпатської області, за 

роботу «Це край, де я родився і живу»; 

- Руденко Єлизавету, вихованку гуртка рукоділля «Світ захоплень» 

загальноосвітні навчальний заклад № 53 міста Києва, за роботу 

«Українасолов’їна»; 

- Сай Марію, вихованку гуртка «Голка –чарівниця» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва «ДМР» 

Амур-Ніжньодніпровського району м. Дніпропетровська , за роботу «Серветка»; 

 - Сачок Євгенію, вихованку гуртка «Перлина» Будинку творчості дітей та 

юнацтва Павлоградського району Дніпропетровської області, за роботу 

«Волошка»; 

- Свердликівську Дарію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів», 

Олександрійського Будинку дитячої та юнацької творчості Кіровогорадської 

області, за роботу «Айстри»; 

- Северенчук Анну, вихованку гуртка «Художня вишивка» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Житомирський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Житомирської обласної ради за роботу 

«Поліський рушник»; 

- Сергійчук Мар’ьяну, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 

міста Добропілля Донецької області за роботу «Квіти біля хати»; 

- Синьову Дар’ю, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості міста 

Добропілля Донецької області, за роботу «Вересень. Дощ.»; 

- Ситникову Єлизавету, вихованку  гуртка «Петриківський розпис» Центру 

позашкільної роботи міста Новомосковська Дніпропетровської області,за роботу 

«Півник»; 
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- Скакун Ганну, вихованку гуртка «Іграшка» Старовижівського будинку школяра 

Волинської області, за роботу «Сімейка Омелька»; 

- Скачко Романа, вихованця гуртка «Майстри» Комунального закладу 

«Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр» 

Запорізької обласної ради, за роботу «Добрий козак»; 

  - Скрипник Вікторію, вихованку гуртка «Художня вишивка» 

Брянківського будинку дитячої та юнацької творчості Луганської області, за 

роботу «Веселковий настрій»; 

 - Слєпченко Анну, вихованку гуртка «Петриківський розпис» Центру 

позашкільної роботи міста Новомосковська Дніпропетровської області, за роботу 

«Червона калина в квітах»; 

- Сокирко Лілію, вихованку гуртка «Рукоділля» Дошкільного навчального 

закладу Новоград-Волинського вищого професійного училища Житомирської 

області, за роботу «Кобзар»; 

- Сопрук Дарину, вихованку гуртка «Технічна творчість» Адампільської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старосинявського району Хмельницької 

області, за роботу «Шкатулка»; 

- Татарчину Дар’ю, вихованку гуртка «Стежинка» Центру дитячої та 

юнацької творчості Ленінського району Запорізької міської ради Запорізької 

області, за роботу «І виріс я на чужині»; 

- Тимошенко Анну, вихованку гуртка «Бісерне рукоділля» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва» 

Петропавлівського району Дніпропетровської області, за роботу «Чорний 

ворон»; 

- Тимощука Петра, вихованця гуртка «Поробки з природного матеріалу» 

Житомирського центру творчості дітей і молоді, за роботу «Підводний дивосвіт»; 

- Ткачук Катерину, вихованку гуртка «Мереживоплетіння» Будинку 

творчості школярів Арбузинського району Миколаївської області, за роботу 

«Весела чортівня»; 

- Толмачову Катерину, вихованку гуртка «Вишивка» Центру дитячої 

творчості Первомайського району Миколаївської області, за роботу «Рушник»; 

 - Трифілову Вікторію, вихованку гуртка «Візерунок» Комунального закладу  

«Запорізький обласний центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» 

Запорізької обласної ради, за роботу «Українське сяйво»; 

- Трояновську Дарину, вихованку майстерні юних дизайнерів 

Сторожинецького центру дитячо-юнацької творчості Чернівецької області, за 

роботу «Кульбабки»; 

- Тупальського Олександра, вихованця гуртка «Юний художник» 

Авратинської загальноосвітньої школи  І-ІІ ступенів Любарського району 

Житомирської області, за роботу «Духмяні пахощі вишень ведуть у сон червневий 

день»; 

 - Турчин Валентину, вихованку Буського будинку дитячої та юнацької 

творчості Львівської області , за роботу «Пояс та гердан»; 

 - Єремеєву Софію, вихованку Навчально - виховного комплексу 

«Домінанта» Дніпровського району міста Києва, за роботи «Казкове лоша», 

«Чарівні туфельки»; 
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- Ужву Олександру, вихованку Народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва «Журавочка» міського палацу  дитячо-юнацької 

творчості «Горицвіт» міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, за роботу 

«Риба»; 

 -Утяганову Катерину, вихованку зразкового художнього колективу 

«Сувенірна майстерня» Херсонського Палацу дитячої та юнацької творчості, за 

роботу «Далекі світанки»; 

-Уляницьку Катерину, вихованку гуртка Комунального закладу Луганської 

обласної ради «Луганський обласний центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді», за роботу «Господар»; 

- Фареника Матвія, вихованця середньої загальноосвітньої школи №141 

міста Дніпропетровська за роботу «Морський секрет»; 

- Федорчук Мар’яну, вихованку гуртка «Іграшка-сувенір» Сторожинецького 

центру дитячо-юнацької творчості Чернівецької області, за роботу «Ніжність»; 

- Харченко Любов, вихованку гуртка Щорського будинку дитячої та 

юнацької творчості Криничанського району Дніпропетровської області, за роботу 

«Україночка»; 

- Цагикян Вікторію, вихованку студії художнього в’язання «Візерунок» 

Центру дитячої та юнацької творчості Шевченківського району Запорізької 

міської ради Запорізької області, за роботу «Квітуча Україна»; 

- Цимбалісту Соломію, вихованку Комунального закладу Луганської 

обласної ради «Луганський обласний центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді », за роботу «Музика»; 

- Цимбалюк Марію, вихованку гуртка «Підлаковий розпис» 

Катеринопільського районного Будинку дитячої та юнацької творчості Черкаської 

області, за роботу «Одна Батьківщина, і двох не буває»; 

- Цьоку Камілу, вихованку гуртка «Умілі руки» Хустського районного 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Закарпатської області, за 

роботу«Танець лебедів»; 

 - Чайковську Анастасію, вихованку гуртка «Чарівні візерунки» Станції 

юних техніків – Центру науково-технічної творчості молоді Дніпровського 

району міста Києва, за роботу «Головні убори часів Київської Русі»; 

 - Чимирис Анну, вихованку гуртка «Натхнення» Вищого художнього 

професійно-технічного училища №5 міста Вінниці, за роботу «Макове поле»; 

- Шаповаленко Ольгу, вихованку краєзнавчого гуртка «Сіверяни» 

Менського районного центру дитячо-юнацької творчості  Чернігівської області,за 

роботу «Іде чумак з-за Лиману з чужим добром, безталанний…»; 

 - Шарай Поліну, вихованку студії образотворчого мистецтва та дизайну 

Центру творчості дітей та юнацтва Святошинського р-ну міста Києва, за роботу 

«Моя рідна хата»; 

- Шевченко Марію, вихованку гуртка «Берегиня» Палацу творчості учнів 

міста  Миколаєва, за роботу «Квітка папороті»; 

  - Шилову Ганну, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Одеський центр дитячої та 

юнацької творчості «Зоресвіт»; 
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 - Шульгу Анастасію, вихованку Запорізького ліцею №34 Запорізької міської 

ради Запорізької області, за роботу «Кольє»; 

- Шупер Діану, вихованку гуртка «Жива майстерня» Хмельницького 

районного Центру дитячої та юнацької творчості, за роботу «Душа України»; 

- Яворську Галину, вихованку гуртка початкового технічного моделювання 

Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Садок вишневий коло хати»; 

- Яковенко Вікторію, вихованку гуртка «Дизайн-сіті» Палацу творчості 

дітей та юнацтва міста Павлограда Дніпропетровської області, за роботу 

«Маковій»; 

- Янголь Тетяну, вихованку гуртка «Живопис» Чернігівського обласного 

Центру народних ремесел для дітей та юнацтва, за роботу «Натюрморт з 

гарбузом»; 

- Яременко Олександра, вихованця гуртка «Креатив»  Державного 

навчального закладу «Немирівський професійний ліцей» міста Немирів 

Вінницької області  за роботу«Загадкова скарбниця». 

 

1.3. Дипломом ІІІ ступеня Українського державного центру позашкільної 

освіти: 

 

- Айткулову Ксенію,  вихованку гуртка «Чарівниця» Комунального закладу 

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

Василівської районної ради Запорізької області, за роботу «Чудо-птах»; 

- Бабича Олексія, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» Рафалівського 

центру дитячої та юнацької творчості Володимирецького району Рівненської 

області, за роботу «Ваза»; 

- Безнюк Віталія, вихованця  гуртка «Художня вишивка» Костопільського 

будинку школярів та юнацтва Рівненської області , за роботу «Український 

рушник»; 

- Білик Владиславу, вихованку творчого об’єднання «Фантазія» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Баштанського району Миколаєвської області, за 

роботу «З Великоднем!»; 

- Бойко Нікіту, вихованця гуртка «Художній дизайн» Золотоніського 

районного Центру технічної творчості Черкаської області, за роботу «Вид на 

Свято-Покровський Красногорський жіночий монастир»; 

- Бреус Наталію, Котяш Ольгу, вихованок гуртка «Художня вишивка» 

Будинку дітей та молоді Дубенської міської ради Рівненської області , за роботу 

«Рушник»; 

- Бурбигу Євгена, вихованця гуртка «Господар» Глобинського Будинку 

дитячої та юнацької творчості Полтавської області, за роботу «Чарівна скринька»; 

- Верчукову Аліну, вихованку гуртка «В’язання гачком» «Комунального 

позашкільного навчального закладу Центру дитячої та юнацької творчості 

Жовтневого району міста Луганська», за роботу «Парасолька»; 

- ВерчуковуАліна,Тюннікову Тетяну, вихованок народного художнього 

колективу «Бісерне мистецтво» «Комунального позашкільного навчального 
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закладу Центру дитячої та юнацької творчості Жовтневого району міста 

Луганська», за роботу «Коник»; 

- Виднянську Майю, вихованку гуртка «Декоративний дизайн» 

Великоберезнянського районного Центру позашкільної роботи з дітьми та 

юнацтвом Закарпатської області, за роботу «Мої друзі»; 

- Вихор Богдану, вихованку гуртка «Народні ремесла» Луцької 

загальноосвітньої школи I-II ступенів №11, за роботу «Хлюпочуться каченята..»; 

- Власенко Ігора, вихованця гуртка «Художня різьба по дереву» Носівського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за роботу «Жар-

птиця»; 

- Вовчка Євгенія, вихованця гуртка «Народна творчість» Хустського 

районного Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Закарпатської 

області, за роботу «Самовар»; 

- Водолазного Антона, Островського Данила, вихованців гуртка «Чоловіча 

справа» Державного навчального закладу «Бердянський професійний ліцей» 

Запорізької області, за роботу « Залізний хітмен»; 

- ВолинецьАльбіну, вихованку гуртка прикладної творчості Клубу 

«Веселка» міського дитячого молодіжного центру міста Дніпропетровська, за 

роботу «Осінь»; 

- Гайдук Ольгу, вихованку гуртка «Декоративно-прикладне мистецтво» 

Жилинецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Ярмолинецького району 

Хмельницької області, за роботу «Грай, бандуро, грай!»; 

- Галат Анастасію, вихованку народного художнього колективу «Керамік 

Арт-студія» Комунального позашкільного навчального закладу Палацу 

позашкільної роботи, творчості дітей та учнівської молоді міста Луганська, за 

роботу «Щаслива родина»; 

- Генералову Наталію, вихованку гуртка «Натхнення» Перевальського 

професійного ліцею міста Перевальська Луганської області, за роботу «Кум та 

кума»; 

- Глинка Миколу, вихованця гуртка «Народної іграшки та етнодизайну» 

Менського районного центру дитячо-юнацької творчості Чернігівської області,за 

роботу «Кахля»; 

- Голіченко Євгенія, вихованця гуртка «Паперопластика» 

Олександрівського районного центру дитячої та юнацької творчості села 

Олександрівка Кіровоградської області, за роботу«Рибка»; 

- Грабейчук Євгенію, вихованку гуртка «Сонячні барви» Центру науково-

технічної творчості «Сфера» Оболонського району міста Києва, за роботу 

«Маки»; 

- Грабеліну Юлію, вихованку гуртка «Декоративне ліплення» Комунального 

позашкільного навчального закладу Палац дитячої та юнацької творчості 

Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, за роботу «Риба»; 

- Грицика Маріана, вихованця Тересвянської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Тересвянської селищної ради Тячівського району Закарпатської області, 

за роботу «Кукурудзяна вежа»; 
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- Губаль Ярославу, вихованку гуртка «Умілі руки» Хустського районного 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Закарпатської області, за 

роботу «Чарівний віночок»; 

- Губернську Анну, вихованку народного художнього колективу гуртка 

«Юний дизайнер» Чернівецького обласного центру естетичного виховання 

«Юність Буковини», за роботу «Ангел»; 

- Гузь Юлію, вихованку студії декоративно-ужиткового мистецтва «Бедрик» 

Турійського будинку творчості Волинської області, за роботу «Сумочка»; 

- Гунду Дану, вихованку гуртка декоративно-ужиткового та образотворчого 

мистецтва «Оранта» Станції юних техніків – Центру науково-технічної творчості 

молоді Дніпровського району міста Києва, за роботу «Думи про козака Голоту»; 

- Дабіжа Кирила, вихованця гуртка «Колібрі» Миколаївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №51 Миколаївської міської ради, за роботу 

«Годую синичок»; 

- Даниш Надію, вихованку гуртка «Паперопластика» Рахівського 

районного Центру науково-технічної творчості Закарпатської області, за роботу 

«Польові квіти»; 

- Дейко Вікторію, вихованку гуртка Комунального закладу «Станція юних 

техніків № 1 Харківської міської ради», за роботу « Казкова зустріч»; 

- Довгополу Валерію, Чмельову Євгенію, вихованок гуртка «В’язання» 

Маньківського районного Центру дитячої та юнацької творчості, Черкаської 

області, за роботу «Вечори на хуторі біля Диканьки. Солоха і Чорт»; 

- Дойчанову Христину, вихованку гуртка «Майстриня» Комунального 

позашкільного навчального закладу Будинку дитячої творчості ніпропетровського 

району, за роботу «Неувядаємий цвіт»; 

- Дубіну Ксенію, вихованку народної студії образотворчого мистецтва 

міського Палацу дитячої та юнацької творчості Запорізької міської ради 

Запорізької області, за роботу «Ой, чий-то кінь стоїть»; 

- Дунака Іллю, вихованця гуртка «Народні промисли» Жовтневого Центру 

позашкільної роботи міста Миколаєва, за роботу«Козенята»; 

- Дякулича Владислава, вихованця гуртка «Майстер-хобі» Закарпатського 

обласного Палацу дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН», за роботу «Макет 

реконструкції замку ХІІ-ХІІІ ст. «Бронька»; 

- Жукову Катерину, вихованку гуртка «Рукоділля» Виробничо-творчого 

центру дітей та юнацтва Покровського району Дніпропетровської області, за 

роботу «Дерево життя»; 

 - Зварича Віталія, вихованця студії образотворчого мистецтва та дизайну 

Центру творчості дітей та юнацтва Святошинського району міста Києва, за роботу 

«Хлюпочуться каченяточки»; 

- Зінченко Дар’ю, вихованку гуртка «Візерунок» Комунального закладу 

«Запорізький обласний центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» 

Запорізької обласної ради , за роботу «Снігурі»; 

- Зюбровську Альону, вихованку гуртка «Декоративно-прикладне 

мистецтво»Залісецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Дунаєвецького 

району Хмельницької області, за роботу «Подільський вітряк»; 
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- Іванова Марія, вихованка гуртка «Бісероплетіння» Хмельницького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Український пояс»; 

- Івасія Андрія, вихованця гуртка «Живопис», Закарпатського обласного 

Палацу дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН» за роботу «Бабусин двір»; 

- Ігнатишин Ангеліну, ученицю Скотарської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Воловецької районної ради Закарпатської області, за роботу «Серветка 

восьминог»; 

- Ількову Ольгу, вихованку гуртка «Умілі руки» Чернівецького міського 

Палацу дітей та юнацтва, за роботу « Годинник»; 

- Іщенко Петра, вихованця гуртка « Різьблення по дереву» Клубу юних 

техніків селища Дніпровське Верхньодніпровського району Дніпропетровської 

області, за роботу «Ой, чий-то Кінь летить»; 

- Кальченко Юлію, вихованку гуртка «Художня кераміка» Коропського 

районного центру дитячої творчості Чернігівської області, за роботи «Садок 

вишневий коло хати», «Вишеньки-черешеньки»; 
- Карагезян Емму, вихованку гуртка «Умілі руки» Херсонського Центру 

позашкільної роботи, за роботу «Нарциси»; 
- Катамадзе Анну, вихованку гуртка «Олівець» Комунального закладу 

«Будинок дитячої творчості» Дніпропетровського району, за роботу «Запальний 

гопак»; 

- Каширіну Анастасію, вихованку гуртка «Чарівні візерунки» Будинку 

творчості учнів Миколаївського району, за роботу «Жар-птахи», 

- Квасюк Наталія, вихованку гуртка «Художня розробка тканини» 

Теофіпольського районного Центру дитячої творчості Хмельницької області,за 

роботу «Батьківська хата»; 

- Кінер Альону, вихованку гуртка «Природа і творчість» Будинку творчості 

дітей та юнацтва міста Чернівців, за роботу «Тканий гобелен»; 

- Клебан Тетяну, Остапюк Надію, вихованок гуртка лозоплетіння 

Рівненського районного Будинку школяра, за роботу «Коляска дитяча»; 

- Кожедуба Сергія, вихованця гуртка «Різьба по дереву» Корюківського 

районного Центру дитячої і юнацької творчості Чернігівської області, за роботу 

«Яворівські візерунки»; 

- Козира Дмитра, вихованця гуртка образотворчого мистецтва «Арт-студії» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Будинок школяра 

Чернігівської ради Чернігівської області», за роботу «Знайомою стежкою»; 

- Колективну роботу  вихованців гуртка «Народна іграшка» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та 

юнацької творчості» міста Кіровограда, за роботу «Чарівниця бажань з країни 

дитячих мрій»; 

- Колективну роботу  вихованців «Зразкового художнього колективу» 

гуртка «Умілі ручки» обласного Будинку художньої творчості міста Миколаєва, 

за роботу «Літо, осінь, зима, весна»; 
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- Колективну роботу вихованців гуртка декоративного ліплення 

Воловецького районного Центру позашкільної роботи і дитячої творчості 

Закарпатської області, за роботу «Мадам Копейкіна»; 

- Коломійця Олега, вихованця, гуртка «Паперопластика» Кам’янської станції 

юних техніків Черкаської області ,за роботу «Витинаночка моя у рік синього 

коня»; 

- Комишову Олександру, вихованку гуртка образотворчого мистецтва 

«Мальва» районного Центру дитячої та юнацької творчості смт. Петрове 

Петрівського району Кіровоградської області, за роботу «Віра, Надія, Любов»; 

- Корягіну Поліну, вихованку творчого об’єднання «Художня майстерність» 

Будинку дитячої та юнацької творчості міста Кременчука Полтавської області, за 

роботу «Лисиця і журавель»; 

- Кочергіну Сніжану, вихованку гуртка «Петриківський розпис» 

Летичівського районного Центру творчості дітей та юнацтва Хмельницької 

області, за роботу «Квітковий рай»; 

- Криворотько Ангеліну , вихованку гуртка «Веселка» Загальноосвітньої 

школи №24 Мелітопольської міської ради Запорізької області, за роботу «Івана 

Купала»; 

- Крищенко Софію, вихованку Палацу дитячої та юнацької творчості міста 

Горлівки Донецької області, за роботу « Я-Україночка!»; 

- Крутінь Анастасію, вихованку гуртка «Сонячний кіт» Палацу творчості 

учнів міста Миколаєва, за роботу «Великдень»; 

- Кудлик Олену, ученицю Свалявської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів №4 Закарпатської області, за роботу «Козачок»; 

- Кузнєцову Олену, вихованку Центру української культури «Коло 

калинове» Комунального позашкільного навчального закладу «Міського Палацу 

дітей та юнацтва» міста Дніпропетровська, за роботу «Зацвіла в долині червона 

калина»; 

- Ласло Ілдика, вихованку дитячого об’єднання «Планета» 

Виноградівського районного Центру позашкільної роботи з дітьми Закарпатської 

області, за роботу «Урожайворонок»; 

- Лахно Валерію, вихованку зразкового художнього колективу гуртка 

«Макраме» Дитячо-юнацького центру Дарницького району міста Києва, за роботу 

«Портрет незнайомки»; 

- Лемешко Анну, вихованку  гуртка «Бісероплетіння» Новгород-Сіверського  

районного Будинку школярів Чернігівського палацу дітей та юнацтва, за роботу 

«Веселі барви»; 

 - Лень Галину, вихованку гуртка дизайну тканин і декору, інтер’єру 

Херсонського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за 

роботу «Українські поля»; 

- Лецик Дінару, вихованку Новороздільського будину дитячої та юнацької 

творчості Львівської області, за роботу «Бабусина хата навесні»; 

- Лісничу Тетяну, вихованку Комунального позашкільного навчального 

закладу «Центр позашкільної роботи №1» школи образотворчого мистецтва 

«Суцвіття» Бабушкінського району міста Дніпропетровська, за роботу«Зимове 

свято»; 
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- Лоташ Наталію, вихованку гуртка «Вишиваночка» Центру дитячої та 

юнацької творчості «Терноцвіт» міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, за 

роботу «Святий оберіг»; 

- Лотоцьку Анастасію, вихованку гуртка «Художник-майстер» 

Бердичівського центру позашкільної освіти ім О. Разумкова Житомирської 

області, за роботу «Осінні пахощі»; 

- Лукач Ірину, Чоповда Аліну, Орос Анастасію, вихованок гуртка 

«Рукоділля» Іршавської районної станції юних техніків Закарпатської області, за 

роботу «Яйце-райце»; 

- Любінецьку Ганну, вихованку гуртка народних ремесел «Колорит» 

Миколаївського районного Будинку творчості учнів, за роботу «Україночка»; 

- Макарук Катерину, вихованку гуртка «Юний художник» Ратнівського 

центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, за роботу «Іриси»; 

- Максименко Карину, вихованку зразкового художнього колективу 

«Флористика» Новопсковського будинку дитячої та юнацької творчості 

Луганської області, за роботу «Великому Кобзареві – квіти рідної землі»; 

- Мамедову Аліну, вихованку Комунального позашкільного навчального 

закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва» Амур-Ніжньодніпровського 

району міста Дніпропетровська, за роботу «Осінь»; 

- Мезенцеву Ангеліну, вихованку зразкового художнього колективу 

«Веселий олівець» Комунального закладу «Алчевський центр дитячої та юнацької 

творчості» Луганської області, за роботу «Барви літа»; 

- Мєшкову Ульяну, вихованку гуртка «Дизайн- сіті» Палацу творчості дітей 

та юнацтва міста Павлограда Дніпропетровської області, за роботу «Масляна»; 

-Миропольську Тетяну, вихованку гуртка «Початкового технічного 

моделювання» Деражнянського районного Будинку творчості дітей та юнацтва 

Хмельницької області , за роботу «Золотоволоска»; 

- Михайлову Катерину, вихованку гуртка «Вишивка» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи 

№1»Дніпропетровської міської ради» Бабушкінського району міста 

Дніпропетровська, за роботу «Полтавський рушник», 

- Мізюк Ельвіру, Попович Романа, Яцканич Ольгу, вихованців гуртка 

«Бісерне ткацтво» Закарпатського обласного Палацу дитячої та юнацької 

творчості «ПАДІЮН», за роботу «Рушнички»; 

- Могилевську Маргариту, вихованку гуртка «Чарівний бісер» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи 

№1» Дніпропетровської міської ради» Бабушкінського району школи 

образотворчого мистецтва «Суцвіття» міста Дніпропетровська, за роботу  

«Буковинські прикраси»; 

- Мокій Аліну, Безжон Вероніку, вихованок гуртка «Художня вишивка» 

Талалаївського Центру дитячої та юнацької творчості Чернігівської області за 

роботу «Свята Україна»; 

- Мороз Наталію, Сусло Олександра, вихованців гуртка гончарства  

Ріпкинського районного Центру дитячої та юнацької творчості Чернігівської 

області, за роботу «Почесна праця – творити хліб» ; 
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- Мурзенко Єлизавету, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 

міста Добропілля Донецької області, за роботу « Квіти Анютині глазки»; 

- Мушку Наталію, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Хустського міського Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Закарпатської області, за роботу «Дбайливий господар»; 

- Нейметі Вікторію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Берегівського міського Будинку дитячої та юнацької творчості Закарпатської 

області, за роботу «Натюрморт»; 

- Нікітіну Аліну, вихованку «Арт-студії» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Палац дитячої та юнацької творчості Центрально-Міського 

району» міста Кривого Рогу, за роботу «Біля річки»; 

- Ніколенко Діану, вихованку студії рукоділля Центру дитячої та юнацької 

творчості Шевченківського району Запорізької міської ради Запорізької області, 

за роботу «Бабуля спит, она устала…Это я еѐ приспала!»; 

- Оксюту Ірину, вихованку гуртка «Макраме» Любомльської районної ради 

Волинської області, за роботу «Цвітуть квіти біля …»; 

- Олексій Олену, Рижавську Владиславу, Чернегу Катерину, вихованок 

гуртка «Виготовлення сувенірів» Бершадської районної станції юних техніків 

Вінницької області, за роботу «Парасолька для леді»; 

- Петручек Ярославу, вихованку гуртка «Дивоцвіт» Комунарского 

районного центру молоді та школярів Запорізької міської ради Запорізької 

області, за роботу«Писанковий рай»; 

- Пилипко Тетяну, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Воловецького 

районного Центру позашкільної роботи і дитячої творчості Закарпатської 

області, за роботу «Кактус»; 

- Пироженко Тетяну, Перепілка Дарину , вихованок гуртка «Моделювання 

іграшок-сувенірів» Чорноземненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Якимівської районної ради Запорізької області, за роботу« Знай і люби свій край»; 

- Повод Марію, вихованку Комунального закладу «Верхівцевський Будинок 

дітей та юнацтва» Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, за 

роботу «Природа нашого краю»; 

- Поповича Вадима, вихованця гуртка «Мозаїка» Хотинського будинку 

дітей та учнівської молоді Чернівецької області, за роботу «На пасіці»; 

- Приймак Катерину, вихованку гуртка «Художня кераміка» Станції юних 

техніків – Центру науково-технічної творчості молоді Дніпровського району міста 

Києва, за роботу «Прогулянка»; 

- Примаченко Анастасію, вихованку гуртка «Народна та сучасна лялька» 

Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва, за роботу «Баба Яга та Кузя»; 

- Прокопенко Анну, вихованку гуртка «Дизайн» Ніжинської станції юних 

техніків Чернігівської області,за роботу «Коник» ; 

- Проценко Анну, Марченко Ірину, вихованок «Зразкового художнього 

колективу» гуртка «Плетіння мережива на коклюшках» Будинку творчості 

дітей та юнацтва Снігурівського району Миколаївської області, за роботу 

«Тобі, Україно»; 

- Хрін Діану, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок-сувенірів» 

Охтирського міського центру позашкільної освіти-Малої академії наук учнівської 



 32 

молоді Сумської області, за роботу « Сонечко»; 

- Роман Аліну, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок-сувенірів» 

Охтирського міського центру позашкільної освіти-Малої академії наук учнівської 

молоді Сумської області, за роботу «Мяч»; 

- Рижук Олену, вихованку гуртка «Декоративний розпис» Лукачинського 

будинку школяра Волинської області, за роботу «Ще треті півні не співали,…»; 

- Рябко Кароліну, вихованку гуртка «Рукоділля» Сокирянського районного 

центру творчості дітей та юнацтва Чернівецької області,за роботу «Рушник 

святковий»; 

- Сайко Ольгу, вихованку гуртка «Чарівний візерунок» Луцького центру 

професійно-технічної освіти, за роботу «Дубочки»; 

- Салатник Марію, вихованку гуртка вишивки Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Львівської міської ради, за роботу «Червоне- то 

любов, а чорне – то журба»; 

- Семенко Анастасію, Сиволап Каріну, вихованок гуртка «Природа і 

фантазія» Центру дитячої та юнацької творчості міста Ульяновка Кіровоградської 

області, за роботу «Птахи щастя»; 

- Силюк Валентину, вихованку гуртка «Художня вишивка» 

Старовижівського будинку школяра Волинської області, за роботу 

«Подарунковий»; 

- Синявську Дарію, вихованку гуртка «Золоті пелюстки» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеський центр дитячої та юнацької 

творчості «Самоцвіт», за роботу «Соняшники, на Івана, на Купала»; 

- Сівцову Вікторію, вихованку Комунального позашкільного навчального 

закладу «Центр позашкільної роботи №1» Дніпропетровської міської ради» 

школи образотворчого мистецтва «Суцвіття» Бабушкінського району міста 

Дніпропетровська, за роботу «Українське село»; 

- Сіру Тетяну, Сандул Олександру, вихованок гуртка «Сонячні барви» 

Центру науково-технічної творчості молоді «Сфера» міста Києва за роботу 

«Коти»; 

- Смірнову Вікторію, вихованку творчої майстерні декоративно-ужиткового 

мистецтва «Перлина» Ківерцівського центру дитячої та юнацької творчості 

Волинської області, за роботу «Букет для матусі»; 

- Смірнову Вікторію, вихованку творчої майстерні декоративно-ужиткового 

мистецтва «Перлина» Ківерцівського центру дитячої та юнацької творчості 

Волинської області, за роботу «Ромашки і фіалки»; 

- Соловей Аліну, вихованку гуртка «Умійко» Бобровицького центру дитячої 

творчості Чернігівської області, за роботу «Люби і знай свій рідний край»; 

- Стернічук Олену, вихованку творчої майстерні декоративно-ужиткового 

мистецтва «Перлина» Ківерцівського центру дитячої та юнацької творчості 

Волинської області, за роботу «Мого народу земля калинова»; 

- Черепенко Ганну, вихованку середньої загальноосвітньої школи № 117 

міста Одеси, за роботу «Лисичка, квітка»; 

- Чокої Вікторію, вихованку гуртка «Творчі фантазії» Виноградівського 

районного Центру позашкільної роботи з дітьми Закарпатської області, за роботу 

«Барви осені»; 



 33 

- Шелембу Катерину, вихованку гуртка «Художній» Берегівського 

районного Будинку дитячої творчості Закарпатської області, за роботу 

«Ображений кіт»; 

- Шемет Анну, вихованку студії рукоділля Центру дитячої та юнацької 

творчості Шевченківського району Запорізької міської ради Запорізької області, 

за роботу «Сиреневый вечер»; 

- Шишу Марію, вихованку Носівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів. № 1 Чернігівської області, за роботу «Український віночок»; 

- Шмирко Дар’ю, вихованку зразкової студії образотворчої діяльності 

«Райдуга» Будинку дитячої та юнацької творчості міста Бориспіль, за роботу 

«Державна берегиня»; 

- Щербіну Вадима, учня загальноосвітньої середньої школи № 68 міста 

Дніпропетровська, за роботу «200 річчя Шевченка»; 

- Юдаєва Дениса, Юдаєву Діану, Ніжника Руслана, Кіркова Максима, 

вихованців гуртка «Паростки мальви» міського Палацу дитячої та юнацької 

творчості Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу«Різнобарвна 

Хортиця»; 

- Яцько Яну, вихованку зразкової студії образотворчого мистецтва 

«Палітра» Прилуцького центру творчості дітей та юнацтва Чернігівської області, 

за роботу «Маки». 
 

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора 

з навчально-виховної роботи - Педоренко О.В. 

 

 

 

 

Т.в.о. директора                                                                                              І.Є.Левіна 
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Додаток до наказу 

             УДЦПО 

Від 28.07.14р. № 07-09 

 

 

 

ТАБЛИЦЯ ПРИЗОВИХ МІСЦЬ 

 

 

№ Область, місто Кількість             

1 місць 

Кількість             

2 місць 

Кількість             

3 місць 

Загальна 

кількість 

1. АР Крим –– –– –– –– 

2. Вінницька  9 6 1 16 

3. Волинська 19 7 10 36 

4. Дніпропетровська 17 31 17 65 

5. Донецька 15 2 2 19 

6. Житомирська 6 6 1 13 

7. Закарпатська 16 12 18 46 

8. Запорізька 19 16 10 45 

9. Івано-Франківська –– –– –– –– 

10. Київська 15 3 1 19 

11. Кіровоградська 12 7 4 23 

12. Луганська 7 7 6 20 

13. Львівська 3 4 2 9 

14. Миколаївська 10 9 9 28 

15. Одеська 9 5 2 16 

16. Полтавська 2 2 2 6 

17. Рівненська 5 1 3 9 

18. Сумська 2 1 2 5 

19. Тернопільська –– –– –– –– 

20. Харківська 2 1 2 5 

21. Херсонська 9 2 2 13 

22. Хмельницька 10 7 6 23 

23. Черкаська 14 3 3 20 

24. Чернівецька 3 4 4 11 

25. Чернігівська 14 7 12 33 

26. м.Київ 4 11 5 20 

27. м.Севастополь –– –– –– –  

 


