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УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 
 
 

 

Н А К А З  

 

 

13. 07. 2015                      м. Київ                № 07-04 

 

 

Про підсумки Всеукраїнської 

виставки-конкурсу декоративно-

ужиткового і образотворчого 

мистецтва «Знай і люби свій край» 

 

 

Згідно з наказом  Міністерства освіти і науки України від 14.08.2014 року 

№ 936 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно - 

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2014/2015 навчальний рік 

за основними напрямами позашкільної освіти» Українським державним 

центром позашкільної освіти у червні 2015 року підведені підсумки 

Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого 

мистецтва «Знай і люби свій край». 

Цьогоріч на виставку - конкурс надійшло 1 313 робіт з 22 областей 

України. 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; 

ізонитка; 
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лозоплетіння; 

вироби з природних матеріалів; 

інші техніки виконання. 

2. Образотворче мистецтво: 

графіка; 

живопис; 

батик. 

Відповідно до умов та на підставі рішення журі 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. НАГОРОДИТИ: 

 

 

1.1. Дипломом І ступеня Українського державного центру позашкільної 

освіти: 

Авдєєву Ірину, вихованку гуртка «Український сувенір» Центру дитячої 

та юнацької творчості «Терноцвіт» міста Кривого Рогу Дніпропетровської 

області, за роботу «Подарунок мамі», керівник Андрейченко Юлія Василівна; 

Андрєєву Дар’ю, вихованку гуртка «М’яка іграшка»  навчально-виховного 

комплексу «Домінанта» Дніпровського району міста Києва, за роботу «Мудра 

сова», керівник Вороніна Людмила Дмитрівна; 

Андросенко Анастасію, вихованку Запорізького міського Палацу дитячої 

та юнацької творчості Запорізької області, за роботу «Сонячні знаки» , керівник 

Шугай Ганна Миколаївна; 

Андрусяка Володимира, вихованця гуртка різьблення по дереву 

Вербовецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Косівської районної ради 

Івано -Франківської області, за роботу «Тарілка», керівник Федірко Ігор 

Ярославович; 

Антонюк Ольгу, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 міста Хмільника 

Вінницької області, за роботу «Таємна Вечеря», керівник Антонюк А.М.; 

Арманкуцол Аллу, вихованку гуртка декоративно-ужиткового мистецтва 

Новомиргородської спецшколи - інтернату І-ІІ ступенів Кіровоградської 

області, за роботу «Берегиня», керівник Ярмарковська Інна Сергіївна; 

Ахременка Владислава, вихованця гуртка «Творчі руки» Хустської 

гімназії-інтернат Закарпатської області, за роботу «Ярило-Сонце», керівник 

Пригара О.В; 

Бабко Валерію, вихованку Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №84 Запорізької області, за роботу «Краса природи рідного краю», 

керівник Фартушна Тетяна Олександрівна; 
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Бондар Поліну, вихованку гуртка «Тістопластика» Чернігівського 

обласного Палацу дітей та юнацтва, за роботу «Україночка», керівник Єфіц 

Олена Вікторівна; 

Бондаренка Михайла, вихованця гуртка «Ковальство» Центру дитячої 

творчості Первомайського району міста Миколаєва, за роботу «Троянди», 

керівник Ткаченко Валентин Михайлович; 

Бондаренко Катерину, вихованку гуртка петриківського розпису дитячо-

юнацького центру Дарницького району міста Києва, за роботу «Блакитний 

жакет, оздоблений пряжею з бахромою», керівник Лапшина Наталія 

Станіславівна; 

Бондаренко Олександру, вихованку гуртка «Гобелен» комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Самарського району міста Дніпропетровська, за роботу «Об’ємна композиція», 

керівник Беззаботнова Ольга Анатоліївна; 

Бондарєва Максима, вихованця гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

позашкільного навчального закладу «Грицівська школа сприяння здоров’ю» 

Шепетівського району Хмельницької області, за роботу «Янгол дитинства», 

керівник Оксома Микола Володимирович; 

Борисовець Олену, вихованку Зразкового художнього колективу «М’яка 

іграшка» Центру технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді 

Дарницького району міста Києва, за роботу «Козак на коні», керівник  

Фрейберчук Ірина Миколаївна; 

Борисову Дарину, вихованку гуртка «Рукоділля» Звенигородського Центру 

дитячої та юнацької творчості Черкаської області, за роботу «Польові квіти», 

керівник Дяченко Любов Володимирівна; 

Борисову Олену, вихованку гуртка «Батик» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Одеський центр дитячої та юнацької творчості 

«Промінь», за роботи «Чарівність» та «Ніжність», керівник Сисак Ольга 

Василівна; 

Борищук Валерію, вихованку гуртка «Робота з бісером» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, за роботу «Весняночка», керівник Коханська Оксана 

Василівна; 

Бортняк Аміну, вихованку гуртка «Українська вишивка» Чемеровецького 

районного будинку школярів Хмельницької області, за роботу «Ікона Божої 

Матері», керівник Чебаник Маргарита Миколаївна; 

Бубнову Ксенію, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Одеська станція юних 

техніків «Аматор», за роботу «Тато, мама і я дружна сім’я», керівник  

Боровська Валентина Анатоліївна; 

Бузмакова Юрія, вихованця гуртка «Художнє різьблення по дереву» 

комунального закладу «Високівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Михайлівської районної ради Запорізької області, за роботу «Шкатулка для 

мами», керівник Тарновський Юрій Петрович; 
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Булика Арсена, вихованця гуртка «Сувенір» Луцької загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №20 Волинської області, за роботу «Моє місто», керівник 

Нижник Микола Васильович; 

Бурлачко Аліну, вихованку гуртка «Орхідея» Палацу творчості учнів міста 

Миколаєва, за роботу«Україночка», керівник Загребельна Олена Василівна; 

Бурчака Романа, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

навчально - виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступеня - 

дитячий садок» с. Гірники Ратнівського району Волинської області, за роботу 

«Для майбутніх поколінь», керівник Арсенюк Юрій Петрович; 

Буторіну Анастасію, вихованку гуртка «Чарівна намистинка» 

Бобринецького районного Будинку дитячої творчості Кіровоградської області, 

за роботу «Маки», керівник Мельник Ольга Василівна; 

Буфаєву Анастасію, вихованку гуртка «Рукоділля» Маловисківського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, за 

роботу «Щаслива родина», керівник Ткаченко Жанна Анатоліївна; 

Бухолдіну Алісу, вихованку загальноосвітньої школи I-III ступенів № 150 

Харківської міської ради, за роботу «Мій Харків XIX сторіччя», керівник 

Ланіна Ірина Василівна; 

Валітову Анастасію, вихованку Енергодарського навчально-виховного 

комплексу І –ІІІ ступенів №5 Запорізької області, за роботу «Букет», керівник 

Верещагіна Вікторія Миколаївна; 

Вдовиченко Ольгу, вихованку гуртка «Художник-майстер» Бердичівського 

центру позашкільної освіти ім. О. Разумкова Житомирської області, за роботу 

«Пухнасті мандрівниці», керівник Соломонюк Алла Леонідівна; 

Винника Володимира, вихованця гуртка різьблення по дереву Малої 

академії народних ремесел м. Галич Івано-Франківської області, за роботу 

«Галицький Грифон», керівник Кравченко Юрій Юрійович; 

Винника Володимира, вихованця гуртка різьблення по дереву Малої 

академії народних ремесел м. Галич Івано-Франківської області, за роботу 

«Моя Україна», керівник Кравченко Юрій Юрійович; 

Вихованців гуртка «Різьблення по дереву» Біляївського районного  

будинку дитячої та юнацької творчості Одеської області, за роботу «Меблі», 

керівник Кузьмінецький Юрій Васильович; 

Вихованців гуртка «Художня вишивка» Дунаєвецького будинку творчості 

школярів Хмельницької області, за роботу « Геральдична символіка», керівник 

Семенова Валентина Петрівна; 

Вознюк Олену, вихованку гуртка «Умілі руки» Михайловецького 

професійного аграрного ліцею Вінницької області, за роботу «Божа матір 

Іверська», керівник Шмирко Тетяна Василівна; 

Войтовську Альону, вихованку народної образотворчої студії «Палітра» 

Таращанського районного центру творчості дітей та юнацтва «Веселка»  

Київської області, за роботу «Великодня моя Україна», керівник Бурлій 

Людмила Григорівна; 
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Волковську Маргариту, вихованку гуртка образотворчого мистецтва 

Центру науково-технічної творчості молоді «Сфера» Оболонського району 

міста Києва, за роботу «На березі озера», керівник Лепнухова Олена Ігорівна; 

Волощук Маріанну, вихованку студії образотворчого мистецтва» Будинку 

дитячої творчості Веселинівського району Миколаївської області, за роботу 

«Писанкове таїнство», керівник Майстренко Наталія Вікторівна; 

Волчук Вікторію, вихованку зразкового художнього колективу студії 

«Житечко», загальноосвітньої школи I-III ступенів с. Купичів Турійського 

району Волинської області, за роботу «Ангел», керівник Кравчук Марія 

Василівна;  

Вольвіча Івана, вихованця комунального початкового спеціалізованого 

мистецького навчального закладу «Дитяча школа мистецтв № 5 ім. 

І.Дунаєвського» міста Харкова, за роботу «Український кіт», керівник Качанова 

Оксана Борисівна; 

Гаврилову Юлію, Остапчук Ангеліну, вихованок гуртка «Моделювання 

іграшок-сувенірів» Миколаївського Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, за роботу «Улюблена справа», керівник Карпенко Ольга 

Григорівна; 

Гаврилюк Яну, вихованку гуртка «Тістопластика» Старокостянтинівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу 

«Квітка сонця», керівник Колесник Віта Миколаївна; 

Гайнутдінову Катерину, вихованку гуртка «Художня композиція» 

Лисичанського центру позашкільної роботи зі школярами та молоддю, за 

роботу «Рідна домівка, рідна сім’я – тут виростає доля моя», керівник Тєлушка 

Світлана Анатоліївна; 

Гайовича Назара, вихованця гуртка «Основи традиційної та комп’ютерної 

анімації» Тячівського районного центру дитячої творчості, Закарпатської 

області, за роботу «Повернення героя», керівник Гайович М.В.; 

Галку Вікторію, вихованку гуртка «Штучні квіти» Плесецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Васильківського району Київської 

області, за роботу «Квіти України», керівник  Нижник Марія Іванівна; 

Ганачівську Софію, вихованку гуртка «Килимарство» комунального 

закладу «Львівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді» на базі Глинянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Золочівського району Львівської області, за роботу «Символ України», 

керівник Крушельницька Марія Григорівна; 

Гандеру Наталію, вихованку Липчанської загальноосвітньої  школи І-ІІІ 

ступенів Хустської районної державної адміністрації Закарпатської області, за 

роботу «Пасхальний рушник», керівник Липчей Олена Юріївна; 

Герман Бориса, вихованця зразкового художнього колективу студії 

різьблення по дереву «Візерунок» навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа I-III ступенів» селища міського типу Турійська 

Волинської області, за роботу «Вепр», керівник Сичик Віктор Євгенійович; 
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Глинку Миколу, вихованця гуртка «Гончарство» Менської районної 

станції юних техніків Чернігівської області, за роботу «Україна, Віра, Надія, 

Любов», керівник Луцук Олег Станіславович; 

Голеню Юлію, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Бабусина спадщина», керівник Голдзіцька Тетяна Федорівна; 

Гончара Євгенія, вихованця гуртка художня різьба Косівського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня - гімназія-інтернат» 

Івано-Франківської області, за роботу «Булава», керівник Марчук Юрій 

Дмитрович;  

Гончарук Поліну, Васильєву Софію, вихованок гуртка «М’яка іграшка» 

Нетішинського будинку дитячої творчості Хмельницької області, за роботу 

«Коза-дереза», керівник Дехтярук Анастасія Сергіївна; 

Горбаня Олександра, вихованця студії образотворчого мистецтва 

Знам’янського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Кіровоградської області, за роботу «Моє рідне село», керівник Ребедайло 

Василь Іванович;  

Гошовську Божену, Гошовську Мілену, вихованок гуртка декоративно-

прикладного мистецтва Долинського районного будинку дитячої та юнацької 

творчості станції юних техніків Івано-Франківської області, за роботу 

«Розкіш», керівник Зобнів Тетяна Миронівна; 

Грабенка Павла, вихованця гуртка побутового дизайну «Полісянка» 

Житомирського районного центру дитячої та юнацької творчості, за роботу 

«Імператорська квітка», керівник Шмідтке Людмила Вікторівна; 

Губу Вадима, вихованця гуртка «Аплікація соломкою» Комунального 

закладу «Новопразький будинок дитячої та юнацької творчості 

Олександрійського району» Кіровоградської області, за роботу «Матусині 

улюблені», керівник Козак Світлана Михайлівна; 

Гук Оксану, вихованку гуртка «Барвисті візерунки» Обухівського 

районного центру творчості дітей та юнацтва Київської області, за роботу 

«Серветки сувенірні з елементами вишивки традиційного Обухівського 

рушника», керівник Школьна Наталія Данилівна; 

Гурман Ганну, вихованку гуртка «Чарівний пензлик» Заставецької 

загальноосвітньої школи Хмельницької області, за роботу «Чарівна українка», 

керівник Гуцалюк Наталя Миколаївна; 

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

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

Пономаренко Валентина Олександрівна; 

Данилко Анну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Дунаєвецького будинку творчості школярів Хмельницької області, за роботу 

«Подих осені», керівник Іванов Діонісій Іванович; 

Дворнікову Анастасію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Палацу 

творчості учнів міста Миколаєва, за роботу «Лисичка у мріях», керівник 

Шевченко Світлана Іванівна; 
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Дворніченко Анастасію, вихованку творчого об’єднання 

«Паперопластика» комунального позашкільного навчального закладу «Палац 

творчості дітей та юнацтва» міста Павлограда Дніпропетровської області, за 

роботу «Дама з віялом», керівник Дубова Любов Дмитрівна; 

Дейнеко Вероніку, вихованку лялькового театрального гуртка 

«Забавляночка» комунального закладу «Районний центр дитячої та юнацької 

творчості» Каховської районної ради Херсонської області, за роботу «Плач 

Ярославни», керівник Колодич Олена Олександрівна; 

Денчилю Оксану, вихованку Лисичівської загальноосвітньої школи І 

ступеня Іршавської районної ради Закарпатської області, за роботу «Символи 

мого народу», керівник Свистак Г.В.; 

Джулай Анастасію, вихованку гуртка «Паперопластика» Кам’янської 

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

керівник Хоменко Ольга Іванівна; 

Дмитренко Анжелу, вихованку гуртка художньо-прикладного мистецтва 

«Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання» міста Кременчуга 

Полтавської області, за роботу «Весняні квіти», керівник Лизлова Ольга 

Володимирівна; 

Дмитрієву Людмилу, вихованку гуртка «В’язання спицями» Шепетівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу 

«Плаття», керівник Антонюк Наталія Анатоліївна; 

Донцову Олександру, вихованку гуртка початкового технічного 

моделювання Віньковецького будинку дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, за роботу «Українка», керівник Карасевич Ніна 

Анатоліївна; 

Дрогомирецьку Софію, вихованку художньої студії «COLORROOM» 

Олександрійської гімназії міста Києва, за роботу «Синій птах – птах щастя», 

керівник Совершенна Юлія Миколаївна; 

Друзюк Ірину, Бондар Ольгу, вихованок гуртка «Народна вишивка» 

Гощанського районного центру дітей, юнацтва та молоді Рівненської області, за 

роботу «Маки», керівник Друзюк Ольга Іванівна; 

Дубинець Єлизавету, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Золотоніської станції юних техніків Черкаської області, за роботу «Така краса 

врятує світ», керівник Шихова Алла Миколаївна; 

Дудка Дмитра, вихованця гуртка «Художня різьба по дереву» 

Чемеровецького районного будинку школярів Хмельницької області, за роботу 

«Набір кухонних дощечок», керівник Дудко Володимир Миколайович; 

Єршову Катерину, Вербу Анну, вихованок творчого об’єднання  

«Чарівниця» Будинку дитячої та юнацької творчості Баштанського району 

Миколаївської області, за роботу «Сучасні українські аксесуари», керівник 

Верба Оксана Олександрівна; 

Єфременко Ганну, вихованку гуртка «Технічного моделювання з 

елементами декорування» комунального закладу «Станція юних техніків» 
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Каховської міської ради Херсонської області, за роботу «Гарбуз», керівник 

Завізьон Людмила Володимирівна; 

Жиготську Іванну, вихованку гуртка «Народний розпис» Іваничівського 

будинку дитячої та юнацької творчості Волинської області, за роботу «Подих 

літа», керівник Смаль Неля Вікторівна; 

Жмур Соломію, вихованку гуртка «Відродження» Буського Будинку 

дитячої та юнацької творчості Львівської області, за роботу «Мама-берегиня», 

керівник Андрєєва Лілія Романівна; 

Задорожну Альону, вихованку комунального закладу «Хортицький 

національний навчально - реабілітаційний багатопрофільний центр» 

Запорізької обласної ради, за роботу «Чайний декоративний набір», керівник 

Колесник Ірина Юріївна; 

Заїченко Ольгу, Шпичак Олену, Діденко Анастасію, вихованок гуртка 

«Український сувенір» позашкільного навчального закладу «Будинок дитячої та 

юнацької творчості Чигиринської районної ради» Черкаської області, за роботу 

«Чигиринський ярмарок», керівник Черноус Олена Борисівна; 

Зайцеву Юлію, вихованку гуртка «Рукодільниця» Сенчанського Будинку 

дитячої та юнацької творчості Лохвицького району Полтавської області, за 

роботу «Два кольори», керівник Гасенко Антоніна Григорівна; 

Залісну Софію, вихованку гуртка «Палітра» Новоушицького районного 

будинку дитячої творчості Хмельницької області, за роботу «Лісове озеро», 

керівник Залісна Лариса Степанівна; 

Замрику Марину, вихованку Одеського міжшкільного навчально-

виробничого комбінату №2, за роботу «Чарівні писанки», керівник Іванчикова 

Людмила Іванівна; 

Захарчука Олександра, Захарчука Романа, вихованців гуртка «Умілі руки» 

Чабанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кам’янець-Подільського 

району Хмельницької області, за роботу «Церква Святого Миколая», керівник 

Захарчук Ольга Григорівна 

Зімоху Ілону, Скорбатюк Анастасію, Хринюк Валентину, вихованок 

студії «Дивосвіт» Будинку дитячої та юнацької творчості міста Берестечка 

Горохівського району Волинської області, за роботу «Село на нашій Україні», 

керівник Місюра Вікторія Вікторівна; 

Зінченко Дар’ю, вихованку комунального закладу «Запорізький обласний 

центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді», за роботу «З 

Шевченком в серці», керівник Самойленко Анжела Миколаївна; 

Зубченко Аделіну, вихованку гуртка «Кераміка» Станції юних техніків 

міста Миколаєва, за роботу «Біля тину», керівник Пономаренко Володимир 

Олексійович; 

Іваницьку Вікторію, вихованку народної студії образотворчого мистецтва 

«Фантазія» Центру дитячої та юнацької творчості міста Добропілля Донецької 

області, за роботу« Волошки», керівник Кімеріна Алла Миколаївна; 
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Іванову Вікторію, вихованку гуртка «Аплікація соломкою» клубу дитячої 

та юнацької творчості «Зоряний» Бердянської міської ради Запорізької області, 

за роботу «Добридень, пташки!», керівник Шерстюк Марина Леонідівна; 

Іскру Надію, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Мальва» 

Центру дитячої та юнацької творчості селища міського типу Петрове 

Кіровоградської області , за роботу «Духовна краса України», керівник 

Сарданова Тетяна Сергіївна; 

Іщенко Анастасію, вихованку гуртка «Рушничок» районного центру 

дитячої та юнацької творчості «Зоріт» міста Новоукраїнка Кіровоградської 

області, за роботу «Дерево роду», керівник Лоза Валентина Олександрівна; 

Каназірську Вікторію, вихованку гуртка «Відродження» Болградського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Одеської області, за роботу  

«Чарівна перлина», керівник Майстренко Ольга Андріївна; 

Кандалінцеву Інну, вихованку творчого об’єднання «Креатив» «Центру 

позашкільної роботи та валеологічного виховання дітей» міста Павлограда 

Дніпропетровської області, за роботу «Сонячна квітка», керівник Плюсніна 

Світлана Валеріївна 

Карпенко Валерію, вихованку гуртка «Рукоділля» Будинку дитячої 

творчості Магдалинівського району Дніпропетровської області, за роботу 

«Серветка шестикутна», керівник Рассоха Олена Георгіївна; 

Карякіну Софію, вихованку Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №23 Запорізької області, за роботу «Етно прикраса», керівник  

Романюта Тетяна Владиславівна; 

Кифорака Андрія, вихованця гуртка різьблення по дереву Вербовецької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Косівської районної ради Івано -

Франківської області, за роботу «Тарілка», керівник Федірко Ігор Ярославович; 

Кіліна Тимофія, вихованця класу образотворчого мистецтва Фастівської 

школи народної майстерності Київської області, за роботу «На світанку», 

керівник Гоптарева Тамара Миколаївна;  

Ключко Ірину, вихованку гуртка «Чарівний клубочок» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Южненський міський клуб юних техніків 

«Чорноморець» Одеської області, за роботу «Весна», керівник Сичова Віра 

Іванівна; 

Коваленко Тетяну, вихованку гуртка «Юний художник» комунального 

закладу «Верхівцевський Будинок дітей та юнацтва» Верхньодніпровського 

району Дніпропетровської області, за роботу «Намалюй мене, художник», 

керівник Повод Марина Валеріївна; 

Коваль Марію, вихованку гуртка «Вітрила творчості» Щорського 

районного Центру Дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за 

роботу «Закохані», керівник Скотаренко Олег Васильович; 

Ковальчук Олену, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді управління освіти і науки 

Волинської облдержадміністрації, за роботу «Молитва», керівник Черній Леся 

Яківна; 
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Ковальчук Олену, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді управління освіти і науки 

Волинської облдержадміністрації, за роботу «Молитва», керівник Черній Леся 

Яківна;  

Ковтун Ірину, вихованку студії образотворчого мистецтва Міського 

дитячо-молодіжного центру клубу «Веселка» Красногвардійського району 

міста Дніпропетровська, за роботу «Дорогие мои старики», керівник Марчук 

Ірина Григорівна; 

Кокошу Анну, вихованку гуртка «Бісеринка» Корюківського районного 

Центру дитячої і юнацької творчості Чернігівської області, за роботу «Піони», 

керівник Кокоша Алла Анатоліївна; 

Колектив вихованців гуртка «Виготовлення декоративних квітів з 

тканини» клубу дитячої та юнацької творчості «Зоряний» Бердянської міської 

ради Запорізької області, за роботу «В садочку», керівник Терешина Олеся 

Володимирівна; 

Колектив вихованців гуртка «Писанкарство» Тячівського районного центру 

дитячої та юнацької творчості  Закарпатської області, за роботу «Боже великий, 

єдиний, нам Україну храни», керівник Дьордяй Світлана Іванівна; 

Колектив вихованців, гуртка «Образотворче мистецтво» Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді управління освіти і науки Волинської 

облдержадміністрації, за роботу «Дерево життя», керівник Войтович Руслана  

Колектив, вихованців гуртка «Рукоділля» Олександрівського районного 

центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, за роботу «В 

моїм серці - рідна Україна», керівник Ткаленко Надія Анатоліївна; 

Колектив, вихованців гуртка «У світі оригамі» Великокужелівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Дунаєвецького району Хмельницької 

області, за роботу «Лисичка-сестричка», керівник Романюк Віра Михайлівна; 

Колісника Ярослава, вихованця гуртка образотворчого мистецтва 

«Мальва» Петрівського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Кіровоградської області, за роботу «Звільнимо український сад від шкідників», 

керівник Сарданова Тетяна Сергіївна 

Коломієць Дар’ю, вихованку гуртка «Творчість» Шепетівського 

навчально-виховного комплексу №2 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

гімназія» Хмельницької області, за роботу «Бузок», керівник Сільвестр Сергій 

Олегович; 

Коржаневську Людмилу, вихованку гуртка «Художнє ткацтво» 

Ківерцівського центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, за 

роботу «Квітуча моя Україна», керівник Черкашина Світлана Вікторівна; 

Коробку Юлію, вихованку гуртка «Художня вишивка» Корецького 

районного Будинку школярів Рівненської області, за роботу «А ми тую червону 

калину…», керівник Коробка Людмила Анатоліївна; 

Короп Лілію, Кумань Олену, Василевську Олену, вихованок гуртка 

«Чарівниця» дошкільного навчального закладу «Вінницький центр професійно- 
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технічної освіти технологій та дизайну», за роботу «Весняний настрій», керівник 

Макоцька Галина Валеріївна; 

Короткову Ємілію, вихованку гуртка «Народна іграшка» Таращанського 

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

роботу «Нерозлучники», керівник Гороховська Світлана Валентинівна; 

Костюк Тетяну, Приліпко Анну, вихованок майстерні декоративного 

розпису  Фастівської школи народної майстерності Київської області, за роботу 

«Танцюристи», керівник Місюра Вікторія Олександрівна; 

Кот Катерину, вихованку гуртка «Творча майстерня» Ніжинського 

Будинку дітей та юнацтва Чернігівської області, за роботу «Замріяний кіт», 

керівник Хоменко Юлія Володимирівна; 

Кошелєву Дар’ю, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

м’якої іграшки «Казка» Будинку дітей та юнацтва «Дивоцвіт» Дарницького 

району міста Києва, за роботу «Заєць Несквік», керівник Вороніна Людмила 

Дмитрівна; 

Кравецьку Аніту, вихованку гуртка «Театр мод» Кам’янець-Подільського 

районного Будинку школяра Хмельницької області, за роботу «Щастимира», 

керівник Крузер Ганна Василівна; 

Кравченко Анну, вихованку гуртка «Вироби з бісеру» Іванківського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу 

«Маків цвіт», керівник Россоха Олена Валеріївна; 

Кравчук Анну, вихованку зразкової студії образотворчої діяльності 

«Райдуга» Будинку дитячої та юнацької творчості міста Бориспіль Київської 

області, за роботу «Золота красуня», керівник Грущак Світлана В’ячеславівна; 

Крайнюк Таісію, вихованку Запорізького міського Палацу дитячої та 

юнацької творчості Запорізької області, за роботу «Дивоцвіт», керівник Шугай 

Ганна Миколаївна; 

Кротюк Валентину, вихованку Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище», за 

роботу «Подільський рушник», керівник Ткач Жанна Миколаївна; 

Крупник Альону, вихованку гуртка «Казкова дивина» комунального 

позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацький центр художньої та 

технічної творчості» Кіровського району міста Дніпропетровська, за роботу 

«Лисиця з півником», керівник Неклеса Тетяна Василівна; 

Крупу Андрія, Гнота Богдана, вихованців гуртка різьблення по дереву 

Долинської районної станції юних техніків Івано-Франківської області, за 

роботу «Писанка», керівник Юрич Марія Володимирівна; 

Ксензову Олександру, вихованку гуртка бісероплетіння «Український 

сувенір» Будинку дітей та юнацтва «Дивоцвіт» Дарницького району міста 

Києва, за роботу «Чорнобривці», керівник Ніколаєва Ірина Юріївна; 

Кулик Софію, вихованку гуртка петриківського розпису дитячо-юнацького 

центру Дарницького району міста Києва, за роботу «Козак», керівник Лапшина 

Наталія Станіславівна; 
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Кулібабу Дарію, вихованку зразкової творчої майстерні «Струмочок» 

Зіньківського Будинку дитячої та юнацької творчості Полтавської області, за 

роботу «Великодня голубка», керівник Гавриленко Людмила Іванівна; 

Курець Наталію, вихованку гуртка бісероплетіння Івано-Франківського 

обласного державнного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, 

за роботу «Моя Україна», керівник Мигович Оксана Богданівна. 

Кушнір Ірину, вихованку гуртка «Витинанка» навчально-виховного 

комплексу № 10 міста Бердичева Житомирської області, за роботу «Золотий 

вік», керівник Самойленко Людмила Іванівна; 

Лавришинець Моніку, вихованку Ганичівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Тячівського району Закарпатської області, за роботу « Цукерниця», 

керівник Герич Надія Михайлівна; 

Левченко Анну, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Золотоніської 

станції юних техніків Черкаської області, за роботу «Пара вовків», керівник 

Паранічева Людмила Анатоліївна; 

Левченко Єлизавету, вихованку гуртка «Художня кераміка» Іванківського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу 

«Стихія сонця і лісу», керівник Василишина Наталія Василівна; 

Литвин Владиславу, вихованку народної школи писанкарства «Дивосвіт» 

Центру дитячої та юнацької творчості міста Васильків Київської області, за 

роботу «Міжвіконний хрест», керівник Турукіна Леся Володимирівна; 

Литовченко Анастасію, вихованку гуртка «Діалог» Центру технічної 

творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста 

Києва, за роботу «Поезія на яйці», керівник Крамар Лариса Іванівна; 

Ліченко Дарину, вихованку гуртка «Соломоплетіння» Васильківського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу 

«Гостинність», керівник Гашенко Олена Петрівна; 

Ліщишину Світлану, вихованку гуртка «Чарівні візерунки» Станції юних 

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

«Вишиванка», керівник Ігнатуша Галина Альбертівна; 

Лукішу Вероніку, Марущак Ангеліну, вихованок гуртка «Незвичайна 

іграшка» Звенигородського Центру дитячої та юнацької творчості Черкаської 

області, за роботу «Дідусь і бабуся у добрім дусі», керівник Марущак  Людмила 

Іванівна; 

Лучука Олексія, вихованця гуртка різьблення по дереву Рожнівського 

навчально- виховного комплексу «Гуцульщина» імені Ф. Погребенника Івано -

Франківської області, за роботу «Декоративна скринька», керівник Крутофіст 

Володимир Миколайович;  

Майструк Юлію, вихованку гуртка петриківського розпису дитячо-

юнацького центру Дарницького району міста Києва, за роботу «Ажурна шаль», 

керівник Лапшина Наталія Станіславівна; 

Макарову Уляну, вихованку народного художнього колективу студії 

образотворчих мистецтв «Журавочка» Палацу дитячо-юнацької творчості 
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«Горицвіт» міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, за роботу 

«Подруги», керівник Кощавська Ольга Федорівна; 

Маковську Євгенію, вихованку гуртка «Вироби з бісеру» Іванківського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу 

«На сонячній галявині», керівник Россоха Олена Валеріївна; 

Маркусь Христину, вихованку Тячівського районного центру дитячої та 

юнацької творчості  Закарпатської області, за роботу «Сніжинка», керівник 

Куцин Любов Василівна;  

Марченко Анну, вихованку комунального початкового спеціалізованого 

мистецького навчального закладу «Дитяча школа мистецтв № 5 

ім..Дунаєвського» міста Харкова, за роботу «Натюрморт», керівник Качанова 

Оксана Борисівна; 

Марченко Марію, вихованку Одеської гімназії № 4, за роботу 

«Маргаритки» , керівник Ковальчук Наталія Олексіївна; 

Мельник Катерину, Мельник Олену, вихованок гуртка «Бісероплетіння» 

Луцького палацу учнівської молоді Волинської області, за роботу  

«Волинянка», керівник Пушкіна Євгенія Андріївна; 

Мельникову Вікторію, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-

сувенірів» Менської районної станції юних техніків Чернігівської області, за 

роботу «Кізонька-годувальниця», керівник Нестеренко Зінаїда Михайлівна; 

Меренкова Івана, вихованця студії образотворчого мистецтва Центру 

дитячої та юнацької творчості Уманської районної ради Черкаської області, за 

роботу «Пізнаю природу рідного краю», керівник Вовнянко Ірина 

Володимирівна; 

Микитенко Оксану, вихованку гуртка «Дизайн композицій» Будинку 

художньої творчості дітей, юнацтва та молоді міста Переяслав-Хмельницького 

Київської області, за роботу «Грай, бандуро, грай», керівник Буторіна Тетяна 

Миколаївна; 

Миргородську Дарину, вихованку гуртка «Декоративний розпис» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи 

№ 3» Дніпропетровської міської ради, за роботу «Квітковий настрій», керівник 

Гнатюк Вероніка Юріївна; 

Мирошник Анну, вихованку гуртка «Юний художник» Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Новомосковського району 

Дніпропетровської області, за роботу «Вінок», керівник Чернявська Наталія 

Василівна; 

Мисник Дарину, вихованку гуртка «Різьблення по дереву» Семенівського 

Будинку творчості дітей та юнацтва Чернігівської області, за роботу 

«Скринька», керівник Дурманов Євген Олександрович; 

Мінакова Олексія, вихованця гуртка «Бісероплетіння» Овідіопольської 

районної станції юних техніків Одеської області, за роботу «Відголос зими», 

керівник Аргатюк Тетяна Григорівна; 
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Мосьпан Дарину, вихованку зразкової студії образотворчого мистецтва 

«Жар-птиця» Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості, за роботу 

«Покровські дзвони», керівник Мілованова Любов Олексіївна; 

Никитюк Анну, вихованку студії образотворчого мистецтва та дизайну 

Центру творчості дітей та юнацтва Святошинського району міста Києва, за 

роботу «Українська абетка. Ініціал «Радість», керівник Ізаак Лариса Іванівна; 

Новожилову Надію, вихованку гуртка «В’язання» комунального 

позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацький центр художньої та 

технічної творчості» Кіровського району міста Дніпропетровська, за роботу 

«Набір серветок «Новорічний серпантин», керівник Харченко Катерина 

Олексіївна; 

Овдієнко Олександру, вихованку гуртка «В’язання гачком» 

Васильківського районного центру дитячої та юнацької творчості Київської 

області, за роботу «Ромашка», керівник Ляхоцька Людмила Вікторівна; 

Огнівенко Софію, вихованку зразкового гуртка декоративно-ужиткового 

мистецтва «Юний художник» Чорнобаївського районного Центру дитячої та 

юнацької творчості Черкаської області, за роботу «Світлої долі тобі, Україно», 

керівник Стеблина Ольга Петрівна; 

Оксень Наталію, вихованку студії «Народне рукоділля» районного 

Будинку творчості дітей та юнацтва Павлоградського району 

Дніпропетровської області, за роботу «Килим», керівник Оксень Валентина 

Людвігівна; 

Охріменко Каріну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

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

хвилі», керівник Ревтюх Юлія Григорівна; 

Паламар Анну, вихованку гуртка «Художні вироби із шкіри» Володимир-

Волинського центру позашкільної освіти Волинської області, за роботу 

«Натхнення», керівник Захарчук Світлана Іванівна; 

Палатову Альону, вихованку гуртка «Арт - майстерня» Професійно-

технічного училища № 35 міста Овруча Житомирської області, за роботу 

«Нічна варта», керівник Бутович С. В.; 

Палашенко Софію. вихованку гуртка «Мереживо» Центру дитячої та 

юнацької творчості міста Ульяновки Кіровоградської області, за роботу 

«Філейна серветка-доріжка «Лебеді», керівник Золотоверх Ю.І.; 

Палій Катерину, вихованку зразкової майстерні декоративно - прикладної 

творчості «Стиль» Центру дитячої та юнацької творчості міста Добропілля 

Донецької області, за роботу « Африканські друзі», керівник Травіна Олена 

Володимирівна; 

Панець Ганну, вихованку  Центру позашкільної роботи і дитячої творчості 

Воловецького району Закарпатської області, за роботу «Христос Воскрес!», 

керівник Фафула Марина Василівна;  

Паримського Миколу, Говенко Віталія, вихованців Зозівського 

професійного аграрного ліцею Вінницької області, за роботу «Без колосся і 

калини немає України», керівник Бойко Неля Іванівна; 



15 

 

Пашковську Анну, вихованку гуртка м’якої іграшки «Капітошка» 

Петрівського районного центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської 

області, за роботу «Панночка Коза», керівник Добровольська Тетяна 

Анатоліївна; 

Першко Олександру, вихованку Мукачівського навчально-виховного 

комплексу І-ІІІ ступенів – дошкільного навчального закладу «Первоцвіт» 

Мукачівської міської ради Закарпатської області, за роботу «Коза-дереза», 

керівник Грималюк І.А.; 

Петришину Ірину, вихованку гуртка «Креативне рукоділля» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості  

Хмельницької області, за роботу «Квіткова долина», керівник Каражбей Ольга 

Миколаївна; 

Петрище Емілію, Тайстра Івана, вихованців Лозянської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів №1 Міжгірської районної ради Закарпатської області, за 

роботу «Подарунок», керівник Тайстра С. М.; 

Петрову Ольгу, вихованку гуртка декоративно- прикладного мистецтва 

навчально-виховного комплексу «Кіровоградський колегіум – спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад – центр естетичного виховання» Кіровоградської міської ради, за роботу 

«Лісовий вінок», керівник Коваленко Олена Володимирівна; 

Петровчук Дарину, вихованку гуртка «Декоративний розпис» 

Путивльського центру позашкільної роботи Сумської області, за роботу 

«Казкова», керівник Шарова Оксана Олександрівна; 

Петюру Олександра, вихованця народного гуртка «Різьблення по дереву» 

Сквирського районного центру дитячої та юнацької творчості Київської 

області, за роботу «Козацька звитяга», керівник Кучанський Ігор Леонідович; 

Плевако Катерину, вихованку зразкового художнього колективу творчого 

об’єднання «Волошка» Дарницького району міста Києва, за роботу «Сім’я 

мотрійок», керівник Чернюк Тамара Миколаївна; 

Погребняк Анжелу, вихованку творчої майстерні «Чарівниця» 

Прилуцького Центру творчості дітей та юнацтва Чернігівської області, за 

роботу «Зимові візерунки», керівник Тимченко Ірина Василівна; 

Поліщук Наталю, вихованку гуртка «Іграшка з вовни» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої 

та юнацької творчості», за роботу «Весела черепашка», керівник Петріщева 

Світлана Георгіївна; 

Прокопенко Анну, вихованку гуртка «Дизайн» Ніжинської станції юних 

техніків Чернігівської області, за роботу «Старий млин», керівник  

Пасечніченко Олена Владиславівна; 

Пронтекер Ванду, вихованку Мукачівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №7 Закарпатської області, за роботу «Стежками до замку Паланку», 

керівник Дзямко М.М.; 
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Рикова Олександра, Кравченко Лілію, вихованців гуртка «Оригамі» 

Київського Палацу дітей та юнацтва міста Києва, за роботу «Моя країна-

Україна», керівник Мудрик Наталія Юріївна; 

Ринчковську Альону, вихованку лялькового театрального гуртка 

«Забавляночка» комунального закладу «Районний центр дитячої та юнацької 

творчості» Каховської районної ради Херсонської області, за роботу «Макове 

поле», керівник Колодич Олена Олександрівна; 

Розумняк Поліну, вихованку гуртка «Декоративний розпис» 

Голованівського будинку дитячої та юнацької творчості Кіровоградської 

області, за роботу «Ятранська красуня», керівник Попова Наталія Юріївна; 

Романівську Владиславу, вихованку гуртка «Художня вишивка» 

комунального закладу «Жмеринський міський центр позашкільної роботи» 

Вінницької області, за роботу «Люблю магічний захід сонця», керівник 

Ольхова Ірина Василівна; 

Романчишин Вікторію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Бродівського районного Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Львівської області, за роботу «Пасхальний заяць», керівник Романчишин С.М.; 

Рябініну Катерину, вихованку гуртка «Сувенірна майстерня» Херсонського 

Палацу дитячої та юнацької творчості, за роботу «Вишите намисто», керівник 

Жменько Зоя Володимирівна; 

Савінову Ірину, вихованку гурка «Ліпка із солоного тіста» Станції юних 

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

«Вівця», керівник Просяник Олена Олександрівна; 

Савінову Софію, вихованку гуртка «Ліпка із солоного тіста» Станції юних 

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

«Козеня», керівник Просяник Олена Олександрівна; 

Савченка Дениса, вихованця гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Тячівського районного центру дитячої та юнацької творчості Закарпатської 

області, за роботу «Слава козацька», керівник Острешко Вікторія 

Олександрівна; 

Сачок Вікторію, вихованку гуртка «Іграшка» Рафалівського центру дитячої 

та юнацької творчості Володимирецького району  Рівненської області, за 

роботу «Українське весілля», керівник Повжик Надія Павлівна; 

Семененко Віту, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Корсунь-

Шевченківського районного Центру дитячої та юнацької творчості Черкаської 

області, за роботу «Голуб миру», керівник Конощук Юлія Олександрівна; 

Семенченко Анастасію, вихованку майстерні витинанки Фастівської школи 

народної майстерності Київської області, за роботу «Триптих «Родовід», 

керівник Зуєнко Оксана Володимирівна; 

Симовона Тараса, вихованця гуртка різьблення по дереву Рожнівського 

навчально- виховного комплексу «Гуцульщина» імені Ф. Погребенника Івано-

Франківської області, за роботу «Декоративна скринька», керівник Крутофіст 

Володимир Миколайович; 
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Симчишин Вероніку, вихованку гуртка художньої вишивки 

Коломийського будинку дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської 

області, за роботу «Жіноча блуза «Трояндовий розмай», керівник Петрицька 

Марія Дмитрівна»; 

Син Юлію, вихованку гуртка дизайнерів Миколаївського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Леді - літо», 

керівник Вертелецька Марія Павлівна; 

Скаржинську Людмилу, Руденьку Аліну, вихованок гуртка декоративно-

прикладної творчості «Планета творчості» Житомирського вищого 

професійного училища-інтернату міста Житомира, за роботу «Єдина країна – 

Україна», керівник Пеньківська Т.О.; 

Смєшко Єлизавету, вихованку зразкового художнього колективу гуртка 

«Чарівний хрестик» Херсонського центру позашкільної роботи, за роботу 

«Милування квітами», керівник Калашникова Лариса Олександрівна; 

Смовжа Дениса, вихованця гуртка «Художня кераміка» Іванківського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу 

«Стихія землі і води», керівник Василишина Наталія Василівна; 

Смолянко Ірину, Буцько Вікторію, Вишняк Валерію, вихованок творчої 

студії «Арт погляд» Центру творчості дітей та юнацтва Святошинського району 

міста Києва, за роботу «Проект «Казочка» за мотивами українського 

фольклору», керівник Андреєва Каріма Мохамедівна; 

Сойму Ніколіну, вихованку Тячівського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Закарпатської області, за роботу «Лийся свіженька водиця», 

керівник Томишинець  Оксана Іванівна; 

Сомченко Анастасію, вихованку гуртка «Майстриня» Херсонського 

Палацу дитячої та юнацької творчості, за роботу «Коза-дереза і семеро козлят», 

керівник Кулішова Поліна Костянтинівна; 

Сорокіну Яну, вихованку гуртка «Рисунок і живопис» Луцької 

загальноосвітньої школи I-II ступенів №11 - колегіум Волинської області, за 

роботу «Квітуча Україна», керівник Скорич Ольга Вікторівна; 

Сороку Валентина, вихованця гуртка «Сонячні барви» Центру науково-

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

роботу «Коти», керівник Бондаренко Софія Миколаївна; 

Співак Карину, вихованку гуртка «Витинання» Роменського районного 

центру дитячої та юнацької творчості Сумської області, за роботу «Чарівні 

птахи», керівник Семич Наталія Володимирівна; 

Суботу Олену, вихованку гуртка «Випалювання по тканині» дитячого 

підліткового клубу «Чорноморець» міста Одеси, за роботу «Яскрава Пасха», 

керівник Купрієвіч Інна Костянтинівна; 

Судакову Діану, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка  

аплікації соломкою та соломоплетіння «Сонячне сяйво» обласного Будинку 

художньої творчості міста Миколаєва, за роботу «Панночка», керівник Губська 

Наталія Михайлівна; 
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Судиму Поліну, вихованку гуртка «Юний дизайнер» Луцького міського 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської області, за 

роботу «Писанковий дивосвіт», керівник Голодишина Алла Євгеніївна; 

Сульжука Максима, вихованця гуртка «Різьба по дереву» Гощанського 

районного центру дітей юнацтва та молоді Рівненської області, за роботу 

«Тетеря», керівник Зарічнюк Юрій Михайлович; 

Суровцеву Вікторію, вихованку гуртка «Українська вишивка» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний 

центр дитячої та юнацької творчості», за роботу «Рушник «Золото полів», 

керівник Івасин Віра Несторівна; 

Сущик Дарину, вихованку гуртка  виготовлення сувенірів Костопільського 

будинку школярів та юнацтва Рівненської області, за роботу «Сувенір», 

керівник Онищук Світлана Миколаївна; 

Сцибу Анну, вихованку Запорізького класичного ліцею Запорізької 

області, за роботу «Друзі», керівник Жарій Тамара Василівна; 

Ташніченко Світлану, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Ренійської районної станції юних техніків Одеської області, за роботу «Пори 

року», керівник Кулікова Людмила Дмитрівна; 

Твердохліб Марію, вихованку гуртка «Народна лялька» Оржицького 

Будинку дитячої та юнацької творчості Полтавької області, за роботу 

«Берегиня», керівник Твердохліб Світлана Олексіївна; 

Тетюрко Катерину, вихованку гуртка «Ниткова графіка» Ківерцівського 

центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, за роботу «Степовий 

кінь», керівник Степчук Олена Миколаївна; 

Ткач Андріану, вихованку Рахівського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості, Закарпатської області, за роботу « Їжачок», керівник Ліщук 

М.І.; 

Ткаченко Альону, вихованку гуртка «Соломоплетіння» Білопільського 

центру дитячої та юнацької творчості Сумської області, за роботу «Тюльпани», 

керівник Ткаченко Антоніна Володимирівна; 

Толмачову Катерину, вихованку гуртка «Вишивка» Центру дитячої 

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

керівник Пономаренко Валентина Олександрівна; 

Третяк Юлію, вихованку гуртка «Тістопластика» Чернігівського обласного 

Палацу дітей та юнацтва, за роботу «Рідне місто моє», керівник Єфіц Олена 

Вікторівна; 

Тритиниченко Анну, вихованку гуртка «Оригамі» Вишнівського центру 

творчості дітей та юнацтва Києво-Святошинський району Київської області, за 

роботу «Українська фантазія», керівник Тосіч Лариса Миколаївна; 

Трофіменка Євгенія, вихованця художньої студії «COLORROOM» 

Олександрійської гімназії міста Києва, за роботу «Жіноча врода», керівник 

Совершенна Юлія Миколаївна; 
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Федфеденко Марію, вихованку творчої  майстерні «Креативне рукоділля» 

Прилуцького Центру творчості дітей та юнацтва Чернігівської області, за 

роботу «Квіти літа», керівник Чередніченко Марина Григорівна; 

Федька Олександра, вихованця Хустського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, Закарпатської області, за роботу 

«Їжачок», керівник Теслевич М.В.; 

Фендика Андрія, Дробуша Андрія, Караульну Олену, Коваленко 

Єлизавету, вихованців «Зразкового художнього колективу» гуртка «Різьблення 

по дереву» Центру дитячої та юнацької творчості міста Вознесенська 

Миколаївської області за роботу«Пам’яті бандуристів», керівник Гриценко 

Андрій Олексійович; 

Фурманюк Марію, вихованку гуртка «Юний художник» Луцького 

навчально-виховного комплексу «Гімназія №14 ім. Василя Сухомлинського», 

за роботу «Волинські квіти», керівник Лізун Олександр Вікторович; 

Ханну Лізу, вихованку гуртка «Майстерня юної леді» Центру технічної 

творчості «Юність» міста Києва Солом’янського району, за роботу «Моя 

вкраїно у віках», керівник Фролова Тетяна Григорівна; 

Харлампович Софію, Штик Єлизавету, вихованок гуртка 

«Паперопластика» Ратнівського центру дитячої та юнацької творчості 

Волинської області, за роботу «Наші квіти тобі, Україно!», керівник Дарчик 

Наталія Павлівна; 

Хару Катерину, вихованку зразкового художнього колективу «Колосок» 

Ізюмського Будинку дитячої та юнацької творчості Харківської області, за 

роботу «Катруся», керівник Воловик Галина Іванівна; 

Харченко Анну, вихованку гуртка «Оригамі» Чернігівського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Українські 

дівочі прикраси», керівник Блоха Олена Миколаївна; 

Хижняка Павла, вихованця Запорізького загальноосвітнього 

багатопрофільного навчально-виховного комплексу №106 Запорізької міської 

ради, за роботу «Шкатулка «Ажурна», керівник  Шмалій Олександр Іванович; 

Хмільовську Катерину,  вихованку гуртка «Контраст» Горохівського 

будинку дитячої та юнацької творчості Волинської області, за роботу «Тигр-

привид з гущавини», керівник Шешко Микола Ігорович; 

Цуканову Юлію, Рижавську Владиславу, Чернегу Катерину, вихованок 

гуртка «Виготовлення сувенірів» Бершадської районної станції юних техніків 

Вінницької області, за роботу «Паняночка», керівник Бабій-Парахонич Олена 

Олександрівна; 

Чабан Руслану, вихованку Добровеличківського центру дитячої та 

юнацької творчості Кіровоградської області, за роботу «Вечірні зорі», керівник 

Бондаренко Т.Л.; 

Чайку Богдана, вихованця студії образотворчого мистецтва «Етюд» 

Ківерцівського центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, за 

роботу «Юна майстриня», керівник Кузьмич Степан Миколайович; 



20 

 

Чень Алісу, вихованку творчого об’єднання «Студія образотворчого 

мистецтва» Будинку дитячої та юнацької творчості міста Кременчука 

Полтавської області, за роботу «Великодній», керівник Заєць Жанна Борисівна; 

Чепис Уляну, вихованку гуртка «М'яка іграшка» Житомирського міського 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Про Правду і 

Кривду», керівник Пустовойт Неля Олексіївна; 

Чулкову Каріну, вихованку гуртка оригамі районного Будинку дитячої 

творчості Широківського району Дніпропетровської області, за роботу «Квітка 

України», керівник Кравченко Інеса Вікторівна; 

Швачко Аліну, вихованку гуртка «Лозоплетіння» Менської станції юних 

техніків Чернігівської області, за роботу «Ваза для квітів», керівник Лисиця 

Ніна Яківна; 

Швець Іванну, вихованку гуртка «Основи інформаційних технологій» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Одеська станція юних 

техніків «Сігма», за роботу «Комплект (парасолька, сумочка, брошка)», 

керівник Валіцька Олеся Миколаївна; 

Шевельову Юлію, вихованку гуртка «Народне пластичне мистецтво» 

комунального закладу «Центр дитячої творчості» міста Тернівки 

Дніпропетровської області, за роботу «Родинний затишок», керівник Счастнева 

Наталія Геннадіївна; 

Шевченка Івана, вихованця студії «Палітра» Білопільського центру дитячої 

та юнацької творчості Сумської області, за роботу «На вечорницях», керівник 

Олексієнко Ірина Аркадіївна; 

Шевченко-Корженецьку Марію, вихованку народної образотворчої студії 

«Палітра» Таращанського районного центру творчості дітей та юнацтва 

«Веселка» Київської області, за роботу«Ой радуйся земле!», керівник Бурлій 

Людмила Григорівна; 

Шевчика Євгенія, вихованця гуртка «Гончарство» Чернігівського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Полісянка», керівник Степаненко Р. В.; 

Шевчук Дарію, вихованку гуртка «Об’ємна пластика» Радивилівського 

районного Будинку школяра Рівненської області, за роботу «Тепло рідного 

дому», керівник Ківельова Валентина Дмитрівна; 

Шевчук Юлію, вихованку Державного навчального закладу «Професійний 

ліцей сфери послуг м. Хмільник» Вінницької області, за роботу «Маки», 

керівник Плахіна Світлана Микитівна; 

Шендеру Костянтина, вихованця гуртка «Жива майстерня» Гвардійського 

навчально-виховного комплексу Хмельницької області, за роботу «Жар-птиця», 

керівник Буланова Олена Олександрівна; 

Шепетівського району Хмельницької області, за роботу «Янгол дитинства», 

керівник Оскома Микола Володимирович; 

Шпака Юрія, вихованця гуртка «Чарівна ниточка» Лисянського районного 

Будинку дитячої та юнацької творчості, Черкаської області, за роботу «Маки», 

керівник Мазана Тетяна Василівна; 
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Щербач Діану, вихованку гуртка «Народна творчість» Червоноармійського 

будинку дитячої творчості Житомирської області, за роботу «Мелодія осені», 

керівник Подкаура Людмила Миколаївна; 

Щирук Марію, вихованку гуртка образотворчого мистецтва Соснівського 

Центру еколого-натуралістичної та туристсько-краєзнавчої творчості 

Березнівського району Рівненської області, за роботу «Благословенний вечір», 

керівник Стахнюк Світлана Миколаївна; 

Юрченка Богдана, вихованця гуртка «Сувенір» Будинку творчості дітей та 

юнацтва Кам’янської районної ради, Черкаської області, за роботу «Маки», 

керівник Юрченко Ольга Олексіївна; 

Яблуновську Аліну, вихованку гуртка «ДУМ» Дитячого Центру 

позашкільної роботи Корабельного району міста Миколаєва, за роботу «З 

Великоднем!», керівник Івашкіна Анастасія Миколаївна; 

Якубця Олександра, вихованця Заломської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Хустського району Закарпатської області, за роботу «Божа Мати», 

керівник Чопей Марія Іванівна; 

Ярмулківську Марію, вихованку гуртка «Бісер чарівний» Станції юних 

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

«Українка», керівник Мальцева Тетяна Миколаївна; 

Яскевич Олександру, Гребінчекову Ульяну, вихованок зразкової творчої 

майстерні «Світ сувенірів» Центру дитячої та юнацької творчості міста 

Васильків Київської області, за роботу «Мати – Берегиня», керівник Чепурда 

Лариса Володимирівна; 

Ястремського Дмитра, вихованця гуртка «Юні майстрині» комунального 

закладу «Районний центр дитячої та юнацької творчості» Каховської районної 

ради Херсонської області, за роботу «Ой, на Івана, ой, на Купала», керівник 

Колодич Олена Олександрівна; 

 

1.2. Дипломом ІІ ступеня Українського державного центру позашкільної 

освіти: 

 

Абрамову Наталію, вихованку гуртка «Набивання килимковою голкою» 

Корецького районного Будинку школяра Рівненської області, за роботу 

«Весняне сонечко сміється, життя щасливим видається», керівник Дудинська 

Лідія Іванівна; 

Акуліну Марію, вихованку гуртка «Рукоділля» Центру комплексу 

позашкільної роботи міста Марганця Дніпропетровської області, за роботу 

«Матуся», керівник Лазданова Ірина Юріївна; 

Андрєєву Віку, Мочкодан Каріну, вихованок гуртка «Паперопластика» 

Кам'янської станції юних техніків села Тимошівка Камянського району 

Черкаської області, за роботу «Квітковий віночок», керівник Хоменко Ольга 

Іванівна; 
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Анталовці Юлію, вихованку гуртка «Таємниці пензля» Закарпатського 

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

«Пастушок», керівник Стецюк Анастасія Павлівна; 

Артамонову Ренату, Ізмайлову Мар’яну, вихованок зразкового 

художнього колективу «Творча майстерня» Центру дитячої та юнацької 

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

«Зустріч весни», керівник Кашіна Тетяна Леонідівна; 

Арчакову Єлизавету, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво», 

загальноосвітньої школи I-III ступеів №2 міста Володимир-Волинського 

Волинської області, за роботу «Сум», керівник Радюк Тетяна Олександрівна;  

Бабенко Вероніку, вихованку народного художнього колективу студії 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Писанка» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний 

центр дитячої та юнацької творчості», за роботу «Триптих «Оберіг», керівник 

Стороженко Т.О.; 

Бевзюк Олександру,  вихованку Криворізької загальноосвітньої школи № 

31 Дніпропетровської області, за роботу «Чарівний край, моя ти, Україна», 

керівник Бондаренко Ольга Леонідівна; 

Безсмертну Марину, вихованку гуртка «Графіка» Чернігівського обласного 

Палацу дітей та юнацтва, за роботу «Святі місця Чернігова», керівник Красний 

Едуард Костянтинович; 

Берегову Катерину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Володарського районного центру творчості дітей та юнацтва Київської області, 

за роботу «Україна – маків цвіт», керівник Маковкіна Наталія Сергіївна; 

Білик Ольгу, вихованку гуртка «Різьблення по дереву» Володимир-

Волинського центру позашкільної освіти Волинської області, за роботу «Тарас 

Шевченко – голос нації», керівник Степанюк Олександр Вікторович; 

Білоусову Яну, вихованку Демидівської спеціалізованої школи 

Вишгородського району Київської області, за роботу «Їх подвиги в пам’яті 

вічні!», керівник Козійчук Валентина Валеріївна; 

Боднара Степана, вихованця Рахівського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості Закарпатської області, за роботу «Монах», керівник Мартин 

Михайло Михайлович; 

Боровську Анастасію, вихованку гуртка «Умілі руки» комунального 

закладу «Жмеринський міський центр позашкільної роботи» Вінницької 

області, за роботу «Смаколики», керівник Паславська Оксана Петрівна; 

Буділіну Вікторію, вихованку гуртка «В’язання» комунального 

позашкільного закладу «Дитячо-юнацький центр художньої та технічної 

творчості» Кіровського району міста Дніпропетровська, за роботу «Комірець», 

керівник Харченко Катерина Олексіївна; 

Бурковську Ірину, вихованку гуртка «Крою та шиття» Віньковецького 

будинку дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу 

«Україночка», керівник Карасевич Ніна Анатоліївна; 
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Бут Іллю, вихованця гуртка «Колаж» обласного Будинку художньої 

творчості міста Миколаєва, за роботу «Півник», керівник Ігнатьєва Лариса 

Анатоліївна; 

Валянського Павла, вихованця гуртка «Витинанка» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеський центр дитячої та юнацької 

творчості «Промінь», за роботу «Козацьке весілля», керівник Валянська Інна 

Альбертівна; 

Величку Дарину, вихованку гуртка «Ліплення з глини» Будинку дитячої 

та юнацької творчості Царичанського району Дніпропетровської області, за 

роботу «Параска та Палажка», керівник Хорольська Анжела Вікторівна; 

Вихованців гуртка «Паперопластика» Городнянської станції юних техніків 

Чернігівської області, за роботу «В край наш з дальньої дороги завітала осінь», 

керівник Пилипенко Н.В.; 

Вихованців гуртка «Повір у себе гончарику» комунального закладу 

«Львівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» , 

за роботу «Українська пара», керівник Уляницька Лідія Борисівна; 

Вихованців гуртка конструювання та моделювання одягу Центру дитячої 

та юнацької творчості Залізничного району міста Львова, за роботу 

«Український народний костюм «Бойківщина», керівник Козачук В.М.; 

Вихованців творчого об’єднання «Чарівниця» Будинку дитячої та юнацької 

творчості Баштанського району Миколаївської області, за роботу «Рушник 

«Півники», керівник Верба Оксана Олександрівна; 

Водько В’ячеслава, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» 

Шосткинського районного будинку дитячої та юнацької творчості Сумської 

області, за роботу « Ваза для квітів», керівник Турчин Олександр Миколайович; 

Гаврилову Юлію, Комарову Аліну, вихованок гуртка «Моделювання 

іграшок-сувенірів» Миколаївського Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, за роботу «Хлібодар», керівник Карпенко Ольга Григорівна; 

Гапеєву Надію, вихованку творчого об’єднання «Сонечко» Шосткинського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості Сумської області, за роботу 

«Берегиня», керівник Приходько Анна Олександрівна; 

Герасименко Ірину, вихованку позашкільного комунального закладу 

Будинку дитячої та юнацької творчості Веселівської районної ради Запорізької 

області, за роботу «Червоні маки», керівник Шляхова О.В.; 

Герасименко Марину, вихованку гуртка «Флористика» Дитячого естетико-

натуралістичного центру «Камелія» міста Бровари Київської області, за роботу 

«Осінній ярмарок», керівник Зінченко Світлана Григорівна; 

Гладку Дар’ю, вихованку гуртка «Художня обробка соломки та 

прикладний декор» Станції юних техніків міста Миколаєва, за роботу «Моя 

Україна», керівник Чудіна Людмила Володимирівна; 

Гливляс Костянтина, вихованця Мукачівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №7 Закарпатської області, за роботу «Калейдоскоп свят», керівник 

Дзямко М.М. 
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Годованець Інну, вихованку Вищого професійного училища №41 м. 

Тульчин Вінницької області, за роботу «Соняшники», керівник Рак Антоніна 

Петрівна; 

Голінєву Наталію, Оверченко Єлізавету, вихованок зразкового 

художнього колективу Малої академії народних мистецтв «Килимарство» 

Центру дитячо-юнацької творчості міста Кривого Рогу Дніпропетровської 

області, за роботу «Солярні знаки на писанках», керівник Горпинюк Світлана 

Борисівна; 

Гонзарь Олександру, вихованку художньої студії Олександрійської гімназії 

міста Києва, за роботу «Ранковий Янгол», керівник Совершенна Юлія 

Миколаївна; 

Горбатюк Клавдію, вихованку районного центру позашкільної роботи з 

дітьми Виноградівської районної ради Закарпатської області, за роботу 

«Дитинство», керівник Лях Неоніла Сергіївна; 

Горохоль Богдану, вихованку зразкової студії декоративно-ужиткового 

мистецтва «Бджілка» Ківерцівського центру дитячої та юнацької творчості 

Волинської області, за роботу «Веснянка», керівник Горохоль Мирослава 

Леонтіївна; 

Грох Юлію, Муляр Ірину, вихованок гуртка «Художнє різьблення 

деревини» Гвардійського навчально-виховного комплексу Хмельницької області, 

за роботу «Серце квітів», керівник Сухар Валерій Віталійович; 

Гуцалюк Юлію, вихованку дитячої творчої майстерні «Гармонія»  

комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи 

№ 1» Бабушкінського району міста Дніпропетровська, за роботу «Спіраль у 

майбутнє», керівник Велика Валентина Миколаївна; 

Данильчук Анну, вихованку гуртка «Майстерня образотворчого мистецтва 

та дизайну «Палітра» Центру творчості дітей та юнацтва Святошинського 

району міста Києва, за роботу «Водограй» Кузьменко Анеля Йосипівна; 

Дейнегу Катерину, вихованку гуртка «Вироби зі шкіри» Побузького 

центру дитячої та юнацької творчості Голованівського району Кіровоградської 

області, за роботу «Соняшники», керівник Лавренюк Н.В.; 

Дєткіну Марію, вихованку гуртка «Моделювання іграшок та сувенірів» 

«Харківського міського комплексного центру клубів за місцем проживання», за 

роботу «Весна прийшла», керівник Дубровська Марина Андріївна; 

Дзихор Анастасію, вихованку Іршавської районної станції юних техніків 

міста Іршава Закарпатської області, за роботу «А я просто українка-

україночка», керівник Капцош Оксана Іванівна; 

Дикун Анастасію, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Центру технічної 

творчості «Юність» міста Києва Солом’янського району, за роботу «Кошик із 

суницею», керівник Чемерська Людмила Володимирівна; 

Довгаль Марину, вихованку студії декоративного живопису 

«Калейдоскоп» Харківського Палацу дітей та юнацтва, за роботу «Пташки», 

керівник Пєнцова Наталія Олексіївна; 
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Довгань Анастасію, вихованку гуртка «Подорожуй з нами» Державного 

професійно-технічного навчального закладу «Вінницьке вище професійне 

училище сфери послуг», за роботу «Маки», керівник Гульчак Мар’яна 

Вікторівна; 

Докай Тараса, вихованнця гуртка «Лозинка» Рожищенського будинку 

дитячої творчості Волинської області, за роботу «Курочка – шкатулочка», 

керівник Дика Надія Володимирівна; 

Дудко Іллю, вихованця зразкової творчої майстерні декоративно-

ужиткового мистецтва «Перлина» Ківерцівського центру дитячої та юнацької 

творчості Волинської області, за роботу «Ми діти твої, Україно!», керівник 

Дудко Мирослава ВалеріЇвна; 

Дудчик Юлію, вихованку гуртка «Юні майстрині» комунального закладу 

«Районний центр дитячої та юнацької творчості» Каховської районної ради 

Херсонської області, за роботу «Спогад про літо», керівник Колодич Олена 

Олександрівна; 

Думнич Марину, вихованку Добрянської  загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Добрянської сільської ради Тячівського району Закарпатської області, 

за роботу «Рожева мрія», керівник Думнич Мар’яна Петрівна; 

Дячук Марину, вихованку гуртка «Петриківський розпис» Бердичівського 

центру позашкільної освіти ім. О. Разумкова Житомирської області, за роботу 

«Чарівний баранець», керівник Іванова Оксана Володимирівна; 

Єремєєву Софію, вихованку гуртка «Бісероплетіння» навчально - 

виховного комплексу «Домінанта» Дніпровського району міста Києва, за 

роботу «Голуб миру», керівник Терещенко Лариса Володимирівна; 

Жаркову Каріну, вихованку гуртка «Народні ремесла»  Смілянської дитячо-

юнацької спортивної школи «Олімп» Смілянської міської ради Черкаської 

області, за роботу «Казка», керівник Клімашевський Микола Володимирович; 

Жижку Марину, вихованку гуртка «Бісероплетіння» комунального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості № 2 Харківської міської ради», за роботу 

«Це – моя земля», керівник Яковенко Олена Анатоліївна; 

Жилову Анну, вихованку гуртка «М’яка іграшка» комунального закладу 

«Веселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Запорізької області, за 

роботу «Кузя», керівник Левада Наталія Вікторівна; 

Загородню Дашу, вихованку гуртка «Декоративний розпис» 

Голованівського будинку дитячої та юнацької творчості Кіровоградської 

області, за роботу «Веселкова пісня», керівник Попова Наталія Юріївна; 

Запорожченко Анастасію, вихованку гуртка прикладних мистецт «Арт» 

Миколаївського районного Будинку творчості учнів, за роботу «Цьомчик», 

керівник Коркішко Олена Олександрівна; 

Заріцьку Катерину, вихованку зразкової художньої студії декоративно-

прикладного мистецтва «Сходинки» Черкаського міського багатопрофільного 

молодіжного центру, за роботу «Писанкарка», керівник Тимошенко Галина 

Володимирівна; 
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Захарків Яну, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Вишнівського центру 

творчості дітей та юнацтва Києво-Святошинського району Київської області, за 

роботу «Бузок», керівник Гончаренко Маргарита Сергіївна; 

Зейкан Христину, вихованку Іршавської районної станції юних техніків 

при Білківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 Закарпатської області, 

за роботу «Моє дитинство», керівник Михайлочко Петро Петрович; 

Зейкана Дмитра, вихованця Іршавського районного будинку дитячої 

творчості Закарпатської області, за роботу «Чарівний край», керівник Штумф 

Ганна Михайлівна; 

Іваник Христину, вихованку гуртка «В’язання» Демидівського районного 

Будинку творчості школярів Рівненської області, за роботу «Україночка», 

керівник Князь Алла Володимирівна; 

Калінчук Марину, вихованку гуртка «М'яка іграшка» Андрушівського 

комунального позашкільного навчального закладу «Будинок дитячої творчості» 

Житомирської області, за роботу «Андрушівський ярмарок», керівник 

Чупринська Зоя Анатоліївна; 

Кисіль Валерію, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Закарпатського 

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

«Маки», керівник Різак Марія Іллівна;  

Кіріс Наталію, вихованку зразкового художнього колективу гуртка м’якої 

іграшки «Казка» Будинку дітей та юнацтва «Дивоцвіт» Дарницького району 

міста Києва, за роботу «А нас і тут добре кормлять», керівник Вороніна 

Людмила Дмитрівна; 

Кливець Тетяну, вихованку районного будинку дитячої творчості 

Міжгірського району Закарпатської області, за роботу «Берегиня», керівник 

Рошинець Марина Василівна;  

Козішкурт Ольгу, Стельмах Марію, вихованок Центру дитячої та юнацької 

творчості Шевченківського району Запорізької області, за роботу 

«Капелюшкова майстерня», керівник Пилипенко Ольга Федорівна; 

Козоріз Ірину, вихованку  гуртка «Екодизайн» Новоушицького районного 

будинку дитячої творчості Новоушицького району Хмельницької області, за 

роботу «Беркут», керівник Сарахман Людмила Йосипівна; 

Колектив вихованців гуртка «Ізостудія», Центру дитячої та юнацької 

творчості Мелітопольської міської ради Запорізької області, за роботу «Край, 

мій рідний край», керівник Андріяшко Володимир Миколайович; 

Коленчук Дарину, вихованку гуртка «Плетіння з верби» Шепетівського 

міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Хмельницької області, за роботу «Ваза», керівник Коленчук Олена Іванівна; 

Колесніченко Анастасію, вихованку гуртка «Бісер чарівний» Станції юних 

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

«Родина», керівник Мальцева Тетяна Миколаївна; 

Колодежну Валерію, вихованку студії образотворчого мистецтва «Розмай» 

Костопільського Будинку школярів та юнацтва Рівненської області, за роботу 

«Березовий гай», керівник Снітко Максим Валерійович; 
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Котельчук Ірину, вихованку студії образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва «Художній дивосвіт» Рожищенського будинку дитячої 

творчості  Волинської області, за роботу «Івасик - Телесик», керівник 

Шатунова Оксана Іванівна; 

Кравченка Олександра, вихованця гуртка «Майстриня» Херсонського 

Палацу дитячої та юнацької творчості, за роботу «Як у нас на Україні», 

керівник Кулішова Поліна Костянтинівна; 

Кравчук Софію, вихованку гуртка «Витинанка» Млинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Рівненської області, за роботу 

«Метелик», керівник Гаврилюк Василина Федорівна; 

Кушнерук Вікторію, вихованку гуртка моделювання іграшок-сувенірів, 

Широківського районного будинку дитячої творчості, Широківського району 

Дніпропетровської області «Українська пісня», керівник Любчич Наталія 

Миколаївна;  

Лазаренко Катерину, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості 

Заводського району Запорізької міської ради, за роботу «Намисто», керівник 

Ковальова Ірина Анатоліївна; 

Лапей Лілію, вихованку гуртка «Умілі руки» Сколівського районного 

будинку дитячої та юнацької творчості Львівської області, за роботу «Бабуся з 

внучатами», керівник Любас Надія Богданівна; 

Левіна Іллю, вихованця гуртка «Живопис» Державного навчального 

закладу «Запорізьке вище професійне училище», за роботу «Моє рідне місто», 

керівник Прокоф’єв Євген Олександрович; 

Лецик Дінару, вихованку гуртка «Витинанки та аплікації» 

Новороздільського будинку дитячої та юнацької творчості Львівської області, 

за роботу «Український коровай», керівник Тимчишин Людмила Мирославівна; 

Лисюка Юрія, вихованця гуртка «Умілі руки» Степанівської 

загальноосвітньої  школи І-ІІ ступенів Білогірського району Хмельницької 

області, за роботу «З любов’ю», керівник Васюк Валерій Петрович; 

Луніну Валерію, вихованку зразкової майстерні декоративно - прикладної 

творчості «Стиль» Центру дитячої та юнацької творчості міста Добропілля 

Донецької області, за роботу «В пошуках горіха», керівник Травіна Олена 

Володимирівна; 

Ляховенко Людмилу, Шумську Любов, вихованок гуртка «Виготовлення 

сувенірів» Канівської міської станції юних техніків Черкаської області, за роботу 

«Прогулянка в лісі», керівник Денисенко Алла Вікторівна; 

Мандебуру Фаїну, вихованку  гуртка «Креативне рукоділля» Кузьминської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Городоцького району Хмельницької 

області, за роботу «Параска-рукодільниця», керівник Чопа Наталія Михайлівна; 

Мандрику Дарину, вихованку гуртка «В’язання» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацький центр художньої та 

технічної творчості» Кіровського району міста Дніпропетровська, за роботу 

«Доріжка», керівник Харченко Катерина Олексіївна;  
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Манойленко Анастасію, вихованку зразкового художнього колективу 

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

орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва, за роботу «Магія», 

керівник Дегтярьова Галина Андріївна; 

Марчука Костянтина, вихованця Старокостянтинівської гімназії ім. Героя 

України С.М. Бондарчука Хмельницької області, за роботу «Тиха старість», 

керівник Канцедал Вікторія Володимирівна; 

Матюху Віктора, вихованця гуртка «Різьблення деревини» комунального 

закладу «Приазовський районний Будинок дитячої та юнацької творчості» 

Запорізької області, за роботу «Олень на пасовищі», керівник Котов Віталій 

Констянтинович; 

Матюху Марію, вихованку зразкової студії образотворчого мистецтва 

Херсонського центру дитячої та юнацької творчості Херсонської міської ради, 

за роботу «Україночка», керівники Ліпшиць Олена Едуардівна, Лисенко 

Вікторія Михайлівна, Фахрадова Олеся Олександрівна; 

Микуцьку Ірину, Мариніч Романа, вихованців гуртка «Веселкові барви» 

Хмільницької районної комунальної позашкільної навчальної  установи «Центр 

дитячої та юнацької творчості», за роботу «Ми дістанем вінець перемоги, щоб 

заврунився рідний наш край», керівник  Мариніч Анна Василівна; 

Митяй Вероніку, вихованку студії дизайну «Лілея» Чернігівського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Янгол добра», керівник Пискун Тетяна Едуардівна; 

Михайленко Тетяну, вихованку гуртка «Рушничок» Іванківського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу 

«Півник – голосисте горлечко», керівник Мельниченко Ірина Анатоліївна; 

Міненко Катерину, вихованку зразкової студії образотворчого мистецтва 

«Звичайне диво» Києво-Святошинського районного центру творчості молоді 

«Оберіг» Київської області, за роботу «Калинове диво», керівник Поліщук 

Тетяна Іванівна; 

Мозолевську Вікторію, вихованку гуртка «Чарівний клубок» 

Комунального закладу  Підгороденської середньої загальноосвітньої школи № 

2 міста Підгородне Дніпропетровського району Дніпропетровської області, за 

роботу «Набір для чайної церемонії», керівник Бессалова Інна Миколаївна; 

Мочернак Олександру, вихованку Рахівського районного центру науково-

технічної творчості Закарпатської області, за роботу «Рушник на щастя», 

керівник Настуняк Олександра Василівна; 

Нешпор Ольгу, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Сквирського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу 

«Молюсь за Україну», керівник Нешпор Марина Олександрівна; 

Нікітіну Аліну, вихованку гуртка «Світ гобелену» комунального 

позашкільного навчального закладу «Палац дитячо-юнацької творчості» 

Центрально-Міського району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, за 

роботу «Свято Івана Купала», керівник Біла Юлія Ігорівна; 
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Нікіфорову Анастасію, вихованку гуртка «Арт дизайн» Міського дитячо-

молодіжного центру клубу «Веселка» Красногвардійського району міста 

Дніпропетровська, за роботу «Щаслива родина», керівник Переяславська 

Катерина Олександрівна;  

Носаль Валентину, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Ковельського 

районного центру позашкільної освіти Волинської області, за роботу 

«Весняний подих», керівник Щесюк Ірина Іванівна; 

Оніщенко Ірину, вихованку зразкової студії образотворчого мистецтва 

«Жар-птиця» Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості, за роботу 

«Мак цвіте», керівник Кононенко Оксана Юріївна; 

Оргієць Дар’ю, вихованку Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №9 Запорізької області, за роботу «Вічне життя», керівник Оргієць 

Оксана Миколаївна; 

Петечелу Людмилу, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Тячівського районного центру дитячої та юнацької творчості, Закарпатської 

області, за роботу «Писанка», керівник Острешко В.О.; 

Петричук Оксану, вихованку гуртка різьблення по дереву Івано-

Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, за роботу «Шкатулка», керівник Андріюк Петро Васильович.  

Петріщеву Дар’ю, вихованку гуртка «Іграшка з вовни» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої 

та юнацької творчості», за роботу «Рижик», керівник Петріщева Світлана 

Георгіївна; 

Писаренко Вікторію, вихованку гуртка «Юні художники» дитячо-

юнацького центру Липовецького району Вінницької області, за роботу 

«Маки», керівник Войнаровська Тетяна Олександрівна; 

Піманову Надію, вихованку Професійно-технічного училища №12 міста 

Бердичева Житомирської області, за роботу «Портрет Т.Г.Шевченка», керівник 

Гусар О.Л; 

Плевако Катерину, вихованку зразкового художнього колективу творчого 

об’єднання «Волошка» Будинку дітей та юнацтва «Дивоцвіт» Дарницького 

району міста Києва, за роботу«Дзвінкий голос козака», керівник Чернюк 

Тамара Миколаївна; 

Подолян Тетяну, вихованку гуртка «Креатив» Державного професійно-

технічного навчального закладу «Хмільницький аграрний центр професійно-

технічної освіти», за роботу «Ніжність», керівник Яргункіна Світлана 

Анатоліївна; 

Позняк Руслану, вихованку гуртка «Художня вишивка» Комунального 

закладу «Новопразький будинок дитячої та юнацької творчості 

Олександрійського району» Кіровоградської області, за роботу «Рушник 

обрядовий», керівник Моздолевська Тетяна Миколаївна; 

Покидюк Ірину, вихованку студії декоративно-прикладного мистецтва 

«Дивосвіт» Маневицького центру творчості дітей та юнацтва Волинської 

області, за роботу «Осіння панорама», керівник Деркач Світлана Миколаївна; 



30 

 

Полуду Тетяну, вихованку гуртка «Вітрила творчості» Щорського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за 

роботу «Варенички мої», керівник Скотаренко Олег Васильович; 

Пономаренко Надію, вихованку гуртка «Творча майстерня» Ніжинського 

Будинку дітей та юнацтва Чернігівської області, за роботу«Рідні серцю маки», 

керівник Хоменко Юлія Володимирівна; 

Попко Ірину, Карпюк Оксану, вихованок гуртка «Креатив» Володимир-

Волинського вищого професійного училища Волинської області, за роботу 

«Україна вишивана», керівник Крищук Олена Вікторівна; 

Посипай Інесу, вихованку народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва «Журавочка» міського Палацу дитячої та юнацької 

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

«Ходімо ж, доленько моя!», керівник  Кульнєва Мар’яна Костянтинівна; 

Приставчук Аліну, вихованку гуртка «Оригамі» Ізяславського будинку 

творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, за роботу «Павич», керівник 

Кук Оксана Сергіївна; 

Пупен Тетяну, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Кам’янець-

Подільського районного будинку школяра Хмельницької області, за роботу 

«Патріотка», керівник Пупен Анастасія Вікторівна; 

Пую Марію вихованку гуртка «Вироби зі шкіри» Побузького центру 

дитячої та юнацької творчості Голованівського району Кіровоградської області, 

за роботу «Маки»», керівник Лавренюк Н.В.; 

Рабенчук Яну, Вчерашнюк Аліну, вихованок гуртка «Чарівна витинанка» 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Дружелюбівка Калинівського 

району Вінницької області, за роботу «Кохання-зітхання», керівник Славінська 

Ольга Іванівна; 

Редінгер Єлизавету, вихованку творчого об’єднання «Візерунок» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Баштанського району Миколаївської області, за 

роботу «Господар городу», керівник Польшина Ірина Анатоліївна; 

Рибачук Марію, вихованку зразкового художнього колективу гуртка 

«Вироби зі шкіри» Шепетівського міського центру дитячої та юнацької 

творчості Хмельницької області, за роботу «Скриньки для прикрас», керівник 

Колотова Олена Володимирівна; 

Рибачук Світлану, Музико Вікторію, вихованок творчого об’єднання 

«Джерельце» Центру дитячої та юнацької творчості «Сонях» Саксаганського 

району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, за роботу «Писанкове 

диво», керівник Литовська Світлана Михайлівна; 

Савчук Анну, вихованку гуртка «Дизайнерські технології» Рівненського 

міського центру творчості учнівської молоді, за роботу «Журлива краса», 

керівник Мельничук Галина Петрівна; 

Савчук Віру, вихованку гуртка «Веселка» комунального позашкільного 

навчального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» 

Новомосковського району Дніпропетровської області, за роботу «Ой, ходить 

сон коло вікон…», керівник Коваленко Ольга Володимирівна; 
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Садикову Поліну, вихованку зразкового художнього колективу творчого 

об’єднання «Волошка» Будинку дітей та юнацтва «Дивоцвіт» Дарницького 

району міста Києва, за роботу«Проводи», керівник Чернюк Тамара Миколаївна; 

Саєнка Олексія, вихованця гуртка «Оригамі» Комунального закладу 

«Центр технічної творчості та дозвілля школярів і молоді» Дніпропетровського 

району, за роботу «Бандура», керівник Допіра Олена Олександрівна; 

Сайдель Юлію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Овідіопольської районної станції юних техніків Одеської області, за роботу 

«Барви Одеського степу», керівник Сайдель Олена Володимирівна; 

Самеляка Павла, вихованця гуртка «Художня різьба по дереву» 

Дунаєвецького будинку творчості школяра Хмельницької області, за роботу 

«Фруктовниця», керівник Шимко Микола Іванович; 

Сапронову Катерину, вихованку Запорізького міського Палацу дитячої та 

юнацької творчості Запорізької області, за роботу «Їжачок», керівник Арсієнко 

Олена Леонідівна; 

Семенюк Олександру, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Новоград-Волинського районного центру творчості, спорту та туризму 

учнівської молоді Житомирської області, за роботу «Рідний край – справжній 

рай», керівник Ляхович Зінаїда Миколаївна; 

Сизько Вікторію, вихованку студії «Дизайн» міського Палацу дітей та 

юнацтва міста Дніпропетровська, за роботу «Соняшник та веселка», керівник 

Рахманова Марія Борисівна; 

Скибу Ольгу, вихованку гуртка «Художня вишивка» Житомирського 

центру творчості дітей і молоді, за роботу «Квітуча Житомирщина», керівник 

Брега Алла Петрівна; 

Скрипову Євгенію, вихованку студії образотворчого мистецтва та дизайну 

Центру творчості дітей та юнацтва Святошинського району міста Києва, за 

роботу «На захист кордонів», керівник Ізаак Лариса Іванівна; 

Смолінську Юлію, Майданник Юлію, Чорногор Вєру, вихованок гуртка 

«Фітодизайн» Олександрівського районного центру дитячої та юнацької 

творчості Кіровоградської області, за роботу «Берегиня», керівник Лазаренко 

Срібненко Юлію, вихованку школи образотворчих мистецтв «Суцвіття» 

комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи 

№ 1» Бабушкінського району міста Дніпропетровська, за роботу «Ікона», 

керівник Сульська Тетяна Олександрівна; 

Стапанова Нікіту, вихованця гуртка «Студія образотворче мистецтво» 

Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія» міста Бровари Київської 

області, за роботу «Весна», керівник Сігатова Марина Іванівна; 

Стародуб Тетяну, вихованку гуртка «Веселі клаптики» районного Будинку 

школярів селища міського типу Крижопіль Вінницької області,за роботу 

«Гарна парочка Семен і Одарочка», керівник Косташенко Олександра 

Василівна; 
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Старостенко Анастасію, вихованку гуртка «Декоративний розпис» 

Ніжинської станції юних техніків Чернігівської області, за роботу «Весняна 

феєрія», керівник Старостенко Світлана Василівна; 

Старук Анастасію, Раїнчук Олександру, вихованок гуртка «Виготовлення 

сувенірів» Красилівського районного Будинку творчості дітей та юнацтва 

Хмельницької області, за роботу «Святковий настрій», керівник Федченко 

Марія Олегівна; 

Стець Віталія, вихованця гуртка «Лозоплетіння» Хустського районного 

центру позашкільної роботи Закарпатської області, за роботу «Чобіток для 

ручок», керівник Чопей М.М.; 

Сторчеус Олександру, Бєлосвєт Ярославу, Ясевич Ангеліну, вихованок 

гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» Миколаївського Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Українка», керівник 

Карпенко Ольга Григорівна; 

Стрельнікова Михайла, Мощенко Аліну, Гродську Вероніку, вихованців 

гуртка «Глиняна іграшка», станції юних техніків міста Умані Черкаської областї, 

за роботу «Осінь, осінь, лист жовтіє», керівник  Стрельнікова Ірина Михайлівна; 

Сусака Степана, вихованця гуртка різьблення по дереву Вербовецької  

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Косівської районної ради Івано-

Франківської області, за роботу «Тарілка», керівник Федірко Ігор Ярославович;  

Суслову Аллу, вихованку гуртка «Ручна художня вишивка» Озерської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Володимирецького району Полтавської 

області, за роботу « Поліський край», керівник Морочинець Людмила Петрівна; 

Тернавську Ірину, вихованку гуртка «Чарівниця» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Баштанського району Миколаївської області, за роботу 

«Мудра берегиня родоводу», керівник Верба Оксана Олексанрівна; 

Тимочко Марину, вихованку Великоберезнянського районного центру 

позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом Закарпатської області, за роботу 

«Підводний світ», керівник Панько Вікторія Михайлівна; 

Тимощук Валентину, Чмух Марію, вихованок гуртка «Творча майстерня» 

Професійно-технічного училища №5 міста Житомира, за роботу «Волошки», 

керівник Нестерчук Н.О.; 

Ткаченко Жанну, вихованку гуртка «Кераміка» Новоархангельського 

будинку дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, за роботу 

«Казкова корівка», керівник Кутецька Зоя Іванівна; 

Ткаченко Ірину, вихованку студії «Художня вишивка» Києво-

Святошинського районного центру творчості молоді «Оберіг» Київської 

області, за роботу «Вишита колоссям і калиною зветься веселково Україною», 

керівник Іванькова Світлана Леонідівна; 

Ткаченко Олесю, вихованку гуртка «Золоті пальчики» комунального 

закладу «Васильківський центр позашкільної освіти» Дніпропетровської 

області, за роботу «Соняхи», керівник Охмат Юлія Петрівна; 
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Ткачук Анастасію, вихованку студії декоративного живопису 

«Калейдоскоп» Харківського Палацу дітей та юнацтва, за роботу «Несе Галя 

воду», керівник Пєнцова Наталія Олексіївна; 

Токарську Валентину, вихованку гуртка «Бісерне сяйво» Олеського 

Будинку дітей та юнацтва Буського району Львівської області, за роботу 

комірець, керівник Турченяк Оксана Василівна; 

Томишину Богдану, вихованку Боронявської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Хустського району Закарпатської області, за роботу «Шкатулка для 

біжутерії», керівник Ерфан Мар’яна Василівна; 

Трегуб Катерину, вихованку студії образотворчого мистецтва та дизайну 

Центру творчості дітей та юнацтва Святошинського району міста Києва, за 

роботу «Українська абетка. Ініціал «Книжкова брама», керівник Ізаак Лариса 

Іванівна; 

Трусову Ксенію, вихованку гуртка «Природа і фантазія» Херсонського 

центру позашкільної роботи, за роботу «Соняшники», керівник Пижова Наталія 

Юріївна; 

Трушину Олену, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Мальви» Палацу творчості учнів міста Миколаєва, за роботу «Весна 

прийшла», керівник Кореновська Ірина Георгіївна; 

Тузенко Анастасію, вихованку комунальної установи «Жмеринський 

районний Будинок творчості школярів та юнацтва» Вінницької області, за 

роботу «Українська сім’я», керівник Трачук Ірина Анатоліївна; 

Урбан Вікторію, вихованку зразкової художньої студії декоративно-

прикладного мистецтва «Сходинки» Черкаського міського багатопрофільного 

молодіжного центру, за роботу «Писанковий рай», керівник Тимошенко Галина 

Володимирівна;   

Хазанюк Вікторію, вихованку гуртка «Чарівна голка» Луцької 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 23, за роботу рушник «Родинний 

оберіг», керівник Волошина Валентина Федорівна; 

Ханат Віталія, вихованця Крайниківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Хустської районної державної адміністрації Закарпатської області, за 

роботу «Тернистий шлях Шевченка», керівник Лопойда М.М.;  

Хріщук Аліну, Багдасарян Карину, Безпалько Дарину, вихованок гуртка 

«Фантазії з бісеру» Центру дитячої та юнацької творчості «Мрія» міста Кривого 

Рогу Дніпропетровської області, за роботу «Дівочі вечорниці», керівник 

Снєгірьова Ірина Іванівна; 

Царенко Тетяну, вихованку гуртка «Народної іграшки та етнодизайну 

Менського районного центру дитячої та юнацької творчості Чернігівської 

області, за роботу «Свищики», керівник Луцук Олег Станіславович; 

Черненко Анастасію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої творчості» 

Андрушівської районної ради Житомирської області, за роботу «Я люблю свій 

рідний край!», керівник Чупринська Зоя Анатоліївна; 
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Черненко Мар’яну, вихованку Іршавського районного будинку дитячої 

творчості Іршавської районної ради Закарпатської області, за роботу «Бабусина 

хатина», керівник Андрішко Олена Євгеніївна; 

Чернобай Ірину, вихованку гуртка «Фітодизайн» комунального 

позашкільного навчального закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва» 

Петропавлівського району Дніпропетровської області, за роботу «Обруч з 

квіткою», керівник Стребуль Ольга Володимирівна; 

Шайтанову Поліну, вихованку гуртка «Чарівна палітра» Будинку дитячої 

та юнацької творчості Заводського району Запорізької міської ради Запорізької 

області, за роботу «Тепла зустріч», керівник Димитрова Євгенія Олексіївна; 

Шаку Марію, вихованку гуртка «Народні промисли» Житомирського 

міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Осінній вальс», керівник Алейнікова Олена Андріївна; 

Шаповаленка Віталія, вихованця гуртка «Художнє різьблення» 

Васильківської міської станції юних техніків Київської області, за роботу 

«Дівчинка у вінку», керівник Сингаївський Валерій Миколайович; 

Шевченка В’ячеслава, вихованця Запорізької гімназії №50 Запорізької 

області, за роботу «Black cat», керівник Гринь Ірина Володимирівна; 

Шевченко Анну, вихованку гуртка «Умілі ручки» Хмельницького 

навчально-виховного об’єднання міста Хмельницького, за роботу «Польовий 

букет», керівник Самборська Олена Валентинівна; 

Шевченко Олесю, вихованку гуртка «Рукоділля» Будинку художньої 

творчості дітей, юнацтва та молоді міста Переяслав-Хмельницького Київської 

області, за роботу «Сьогодні – немовля, а завтра український патріот!», 

керівник Лимаренко Наталія Михайлівна; 

Шевченко Яну, вихованку студії образотворчого мистецтва 

Сахновщинського Будинку дитячої та юнацької творчості Харківської області, 

за роботу «Кольорові сни», керівник Карплюк М.М.; 

Шейна Іллю, вихованця гуртка «Малюнок та живопис» Чернігівського 

обласного Палацу дітей та юнацтва, за роботу «Десна», керівник Красний 

Едуард Костянтинович; 

Шмигельського Володимира, вихованця гуртка «Різьблення по дереву». 

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 89» 

Дніпропетровської міської ради, за роботу «Куманець та глечики», керівник 

Шмигельський Андрій Сергійович; 

Штемпель Тетяну, вихованку гуртка «Народний розпис», Іваничівського 

будинку дитячої та юнацької творчості Волинської області, за роботу 

«Соняхи», керівник Смаль Неля Вікторівна; 

Щипанівську Анастасію, вихованку студії образотворчого мистецтва 

«Вернісаж» Центру дитячої та юнацької творчості міста Васильків Київської 

області, за роботу «Невже в майбутньому на світі ….», керівник Демченко 

Ярослава Ігорівна; 
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Ющук Юлію, вихованку гуртка «Паперопластика» Драбівського районного 

Будинку дитячої творчості Черкаської області, за роботу «Сумка», керівник 

Бровко Валентина Володимирівна; 

Яковишину Альону, вихованку гуртка «Креативне рукоділля» 

Кузьминської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Городоцького району 

Хмельницької області, за роботу «Ромашки», керівник Чопа Наталія 

Михайлівна; 

Яцикович Тетяну, вихованку гуртка «Художня вишивка» Сколівського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості Львівської області, за роботу 

«Серветка», керівник Юзефів Ірена Ярославівна; 

 

1.3. Дипломом ІІІ ступеня Українського державного центру позашкільної 

освіти: 

 

Агеєву Лейлу, вихованку гуртка «Іграшка з вовни» комунального 

позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої 

та юнацької творчості», за роботу «Янгол миру», керівник Петріщева Світлана 

Георгіївна; 

Анісімову Ілону, вихованку гуртка «Серветкове диво» Софіївського 

районного Будинку школяра Софіївського району Дніпропетровської області, 

за роботу «Цвіт сонця», керівник Бугай Світлана Вікторівна; 

Арабаджі Анастасію, вихованку гуртка «Гончарство» Березівського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Одеської області, за роботу 

«Веселі бджілки», керівник Небогатова Вікторія Антонівна; 

Бабуцьку Анастасію, вихованку гуртка писанкарства «Дивосвіт» 

комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості», за роботу «Село на нашій Україні – неначе писанка село», керівник 

Волкова Лариса Володимирівна; 

Багрія Максима, вихованця гуртка «Природа і фантазія» Волочиського 

будинку дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу 

«Колядники», керівник Дрогомерецька Неоніла Анатоліївна; 

Балюк Анастасію, Козачук Ілону, Савчук Вікторію, Книш Анастасію, 

вихованок гуртка «Клаптикова мозаїка» Шепетівської загально освітньої школи 

І-ІІІ ступенів №3, Хмельницької області, за роботу «Історія кохання» керівник 

Скоробогата Оксана Іванівна; 

Баран Ліну, вихованку Вищого художнього професійно-технічного 

училища №5 міста Вінниці, за роботу «Натхнення», керівник Муравко Олена 

Олексіївна; 

Баранчука Артема, вихованця гуртка «Арт-ідея» навчально-виховного 

об’єднання «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня 

«Гармонія» - гімназії ім. Т.Шевченка – Центру позашкільного виховання 

«Контакт» Кіровоградської міської ради, за роботу «Зірниця – богиня ранкової 

зорі», керівник Приймаченко О.Г.; 
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Барінову Дану, вихованку народної образотворчої студії «Палітра» 

Таращанського районного центру творчості дітей та юнацтва «Веселка» 

Київської області, за роботу «Український оберіг», керівник Бурлій Людмила 

Григорівна; 

Берьозіну Ангеліну, вихованку комунального закладу «Хортицький 

національний навчально - реабілітаційний багатопрофільний центр» 

Запорізької обласної ради, за роботу «Морська тема», керівник Колесник Ірина 

Юріївна; 

Бикову Вероніку, вихованку гуртка «Кераміка» комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Самарського району міста Дніпропетровська, за роботу «Наталка-Полтавка», 

керівник Худолій Олена Борисівна; 

Бичок Вікторію, вихованку Тячівського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Закарпатської області, за роботу «А я у гай ходила», 

керівник Лісна Наталія Йосипівна; 

Бобик Мар’яну, вихованку гуртка «Аплікація соломкою» районного 

будинку дитячої творчості Міжгірського району Закарпатської області, за 

роботу « Вечорниці на Андрія», керівник Маринка Наталія Олександрівна; 

Божок Діану, вихованку гуртка «Фантазія плюс» Остерського Будинку 

творчості Чернігівської області, за роботу «Весняна симфонія», керівник 

Ковченко Світлана Петрівна; 

Бокову Дар’ю, вихованку гуртка «Дивосвіт народних ремесел» 

Глухівського міського центру позашкільної освіти Сумської області, за роботу 

«Велика родина-міцна Україна», керівник Мирошнікова Тетяна Василівна; 

Бондар Вікторію, вихованку гуртка «Іграшка-сувенір» комунального 

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

роботу «Олень», керівник Горошенко Людмила Афанасіївна; 

Бондаренка Станіслава, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» 

Семенівського Будинку творчості дітей та юнацтва Чернігівської області, за 

роботу «Набір декоративних дощечок», керівник Дурманов Євген 

Олександрович; 

Бортнікову Анну, вихованку гуртка «Кераміка» Харківського Палацу 

дитячої та юнацької творчості, за роботу «Материнство», керівник Цемма 

Оксана Юріївна; 

Буряк Вероніку, вихованку гуртка «Килимарство» комунального закладу 

«Львівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» на 

базі Глинянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золочівського району, 

за роботу «Я люблю Україну», керівник Крушельницька Марія Григорівна; 

Варгу Адріенна, вихованця Ужгородського районного центру дитячої 

творчості Ужгородського району Закарпатської області, за роботу «Рідний 

край», керівник Надь Аніко Ференцівна;  

Василенко Дар’ю, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Побузького Центру 

дитячої та юнацької творчості Голованівського району Кіровоградської області, 

за роботу «Козак із булавою», керівник Третякова Ольга Євгеніївна; 
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Васильєву Олександру, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Будинку творчості дітей та юнацтва Снігурівського району Миколаївської 

області, за роботу «Жовта птаха», керівник Васильєва Олена Володимирівна; 

Вахрамєєву Крістіну, вихованку гуртка «Народне пластичне мистецтво» 

Центру дитячої творчості міста Тернівки Дніпропетровської області, за роботу 

«Христя», керівник Счастнева Наталія Геннадіївна; 

Веремчук Анастасію, вихованку гуртка «Тістопластика» Соснівського 

Центру еколого-натуралістичної та туристсько-краєзнавчої творчості 

Березнівського району Рівненської області, за роботу «Гостює серпень в 

українському селі», керівник Бухалюк Наталія Федорівна; 

Вихованців  гуртків «Фантазія» та «Театральна маска» Будинку дитячої та 

юнацької творчості міста Золотоноші Черкаської області, за роботу «Як 

козаки…», керівники Безгуба Тетяна Борисівна, Лисаненко Микола 

Михайлович; 

Вихованців гуртка «Аплікація соломкою» Кам’янець-Подільського центру 

дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «Ой, у лузі 

калина…», керівник Лиськова Неля Йосипівна; 

Вихованців гуртка «Аплікація соломкою» Менської станції юних техніків 

Чернігівської області. за роботу «Курочка Ряба», керівник Вербицька Олена 

Анатоліївна; 

Вихованців гуртка «Стежинка Центру дитячої та юнацької творчості 

Ленінського району Запорізької міської ради, за роботу «Золотокоса Хортиця», 

керівник Войтенко Людмила Талеївна; 

Вихованців гуртка «Художнє в'язання» закладу «Вінницький міський 

палац дітей та юнацтва ім. Лялі Ратушної», за роботу «Мені тринадцятий 

минало...», керівник Міхєєва Людмила Миколаївна; 

Вихованців гуртка «Художня студія» Перечинського будинку дитячої та 

юнацької творчості Закарпатської області, за роботу «Казкові персонажі», 

керівник Газій Іван Іванович; 

Вихованців зразкового гуртка «Писанка» Дунаєвецького будинку творчості 

школярів Хмельницької області, за роботу «Писанкова Україна», керівник 

Войткова Валентина Вікторівна; 

Вихованців Мукачівського будинку школярів Мукачівської міської ради 

Закарпатської області, за роботу « Вечоріє», керівник Шаленик Людмила 

Іванівна; 

Вовк Ірину, вихованку гуртка «Макраме» Калуського центру художньої 

творчості дітей юнацтва та молоді Івано-Франківської області, за роботу 

«Пояс» , керівник Васильєва Світлана Михайлівна;  

Волкову Альону, вихованку дитячої творчої майстерні «Гармонія» 

комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи 

№ 1» Бабушкінського району міста Дніпропетровська, за роботу «Дівка-баба», 

керівник Велика Валентина Миколаївна; 
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Ворожко Дар'ю, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Карета для Попелюшки», керівник Голдзіцька Тетяна Федорівна; 

Годунок Ольгу, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Спектр» 

комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості № 2 Харківської 

міської ради», за роботу «Великоднє диво», керівник Свіріна Ольга Євгеніївна; 

Гожу Вікторію, вихованку народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва «Соняшник» комунального позашкільного 

навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості», за роботу «Україночка», керівник Гноєва Світлана Олегівна; 

Голік Альбіну, вихованку зразкового гуртка декоративно-ужиткового 

мистецтва «Юний художник» Чорнобаївського районного Центру дитячої та 

юнацької творчості Черкаської області, за роботу « Барви батьківського двору», 

керівник Стеблина Ольга Петрівна; 

Голощакову Вікторію, вихованку гуртка «Декоративно-прикладне 

мистецтво» Комунального початкового спеціалізованого мистецького 

навчального закладу «Дитяча школа мистецтв № 5 ім. І.Дунаєвського» міста 

Харкова, за роботу «Квітуче село», керівник Селезньова Юлія Сергіївна; 

Гомонай Євгенію, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Мукачівського 

будинку школярів Закарпатської області, за роботу «Польові квіти», керівник 

Гаврилів Наталія Іванівна; 

Гончар Оксану, вихованку гуртка технічного дизайну Тальнівської районної 

станції юних техніків Черкаської області, за роботу «Я в імені твоїм живу», 

керівник Гончар Тетяна Сергіївна; 

Горбунову Марію, вихованку креатив-студії «Орхідея» закладу 

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

«Барвиста Україна», керівник Мохар Ірина Анатоліївна; 

Гордика Андрія, вихованця студії образотворчого мистецтва Щорського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за 

роботу «Ласкаво просимо», керівник Корінь Тетяна Леонідівна; 

Гордовську Ольгу, вихованку гуртка декоративно-прикладного мистецтва 

«Креативне рукоділля» Комунального позашкільного навчального закладу 

«Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання» міста Кременчуга 

Полтавської області, за роботу «Милий серцю куточок», керівник Задорожна 

Марина Валеріївна; 

Гричан Яну, вихованку комунального позашкільного навчального закладу 

«Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Зоресвіт», за роботу «Ворона 

та горобець», керівник Гринкевич Зінаїда Юріївна; 

Гудим Анну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, за роботу «Декоративна таріль», керівник Кравець 

Михайло Васильович; 



39 

 

Дашкель Анну, вихованку гуртка «Весела палітра» Костопільського 

Будинку школярів та юнацтва Рівненської області, за роботу «Польові квіти», 

керівник Лис Оксана Анатоліївна; 

Демчик Оксану, вихованку гуртка «Рукоділля» Центру професійно-

технічної освіти міста Житомира, за роботу «Соняхи», керівник Нестерчук 

А.А.; 

Демчук Софію, вихованку гуртка «Українська вишивка» Центру 

позашкільної роботи дітей та юнацтва Новобузького району Миколаївської 

області, за роботу «Весільний рушник», керівник Семеніхіна Оксана Георгіївна; 

Дзюбак Ольгу, вихованку зразкового художнього колективу творчого 

об’єднання «Світ іграшки» Центру технічної творчості та професійної 

орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва, за роботу «Козел», 

керівник Тищенко Тетяна  Володимирівна; 

Дюжник Анастасію, вихованку гуртка макраме Долинського районного 

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

«Хай лине у вись пердзвін…», керівник Саламащук Тетяна Володимирівна.   

Євич Анну, вихованку студії мініатюрного живопису «Колібрі» 

Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості, за роботу «Рідний край», 

керівник Воробей Тетяна Василівна; 

Євченко Тетяну, вихованку гуртка «Творча майстерня» Ніжинського 

Будинку дітей та юнацтва Чернігівської області, за роботу «Вишивальниця», 

керівник Хоменко Юлія Володимирівна; 

Жадан Руслану, вихованку гуртка «Фантазія» Полтавського районного 

Будинку дитячої та юнацької творчості , за роботу «Українське село», керівник 

Карпенко Анастасія Григорівна; 

Желізняк Юлію, вихованку гуртка «Народна творчість» Виробничо-

творчого центру дітей та юнацтва Покровського району Дніпропетровської 

області, за роботу «Українка», керівник Кравець Лілія Олександрівна; 

Журавльову Аліну, вихованку гуртка «Майстриня» Херсонського Палацу 

дитячої та юнацької творчості, за роботу«Чорноморська красуня», керівник 

Кулішова Поліна Костянтинівна; 

Журбу Дарину, вихованку зразкової студії образотворчого мистецтва 

Херсонського центру дитячої та юнацької творчості Херсонської міської ради, 

за роботу «Дружелюбна кішка», керівники Ліпшиць Олена Едуардівна, 

Лисенко Вікторія Михайлівна, Фахрадова Олеся Олександрівна; 

Заговору Валерію, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Хмельницького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Хмельницької 

області, за роботу «На околиці», керівник Третяк Інна Станіславівна; 

Залеську Олександру, вихованку гуртка «Батик» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Заводського району Запорізької області, за роботу «Сірін та 

Альконост», керівник Трифонова Наталія Вікторівна; 

Іваненка Євгена, вихованця гуртка «Майстерня кераміки» Корюківського 

центру дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за роботу«Кобзар і 

сирітка», керівник Романенко Тетяна Олегівна; 
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Калінчук Марину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої творчості» 

Андрушівської районної ради Житомирської області, за роботу «Знай і шануй 

традиції свого краю!», керівник Чупринська Зоя Анатоліївна; 

Катамадзе Анну, вихованку гуртка «Олівець» Будинку дитячої творчості 

міста Дніпропетровська, за роботу «Ми проти війни», керівник Семенова 

Світлана Іванівна;  

Кашішина Станіслава, вихованця гуртка «Акварель» комунального 

позашкільного навчального закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва» 

Петропавлівського району Дніпропетровської області, за роботу «Петриківська 

зима», керівник Троценко Марина Вікторівна; 

Кіліменко Анастасію, вихованку гуртка декоративно-ужиткового 

мистецтва «Вироби з природних матеріалів» Державного професійно-

технічного навчального закладу «Гніванський професійний ліцей» та 

Вінницького державного центру естетичного виховання учнів професійно-

технічних навчальних закладів, за роботу «Українські національні обереги», 

керівник Андрієнко Катерина Кирилівна;  

Клімішину Оксану, Чубиш Марію, вихованок гуртка «Художня вишивка» 

Рожищенського будинку дитячої творчості Волинської області, за роботу 

«Рушник», керівник Смірнова Ірина Леонтіївна; 

Ковальську Марію, вихованку гуртка «Килимарство» Голованівського 

будинку дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, за роботу 

«Весняні тюльпани», керівник Барліт Наталія Леонідівна; 

Ковачеву Ганну, вихованку зразкової дизайн- студії «Самородок» Центру 

дитячої та юнацької творчості міста Добропілля Донецької області, за роботу 

«Розумниця ворона», керівник Ганієва Оксана Ріфкатівна; 

Когут Романа, вихованця гуртка художньої різьби Тростянецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Долинської районної ради Івано-

Франківської області, за роботу «Тарілка», керівник Клименко Віра 

Миколаївна; 

Козаченка Богдана, вихованця гуртка «Художнє різьблення» Кам’янської 

станції юних техніків Черкаської області, за роботу «Нічний патруль», керівник 

Козаченко Олег Федорович; 

Козуб Олександру, вихованку гуртка «Казкова дивина» комунального 

позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацького центру художньої та 

технічної творчості» Кіровського району міста Дніпропетровська, за роботу 

«Гарбузи», керівник Неклеса Тетяна Василівна; 

Кондус Аліну, вихованку студії «Чарівниця» Будинку творчості дітей та 

юнацтва Павлоградського району Дніпропетровської області, за роботу 

«Український одяг – капелюх, торба, пояс, жилет», керівник Сєліна Людмила 

Володимирівна; 

Корнійчука Олександра, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» 

Ківерцівського центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, за 

роботу «Мотиви рідної землі», керівник Гаврилюк Олександр Йосипович; 
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Коробко Інну, вихованку зразкової студії образотворчої діяльності 

«Райдуга» Будинку дитячої та юнацької творчості міста Бориспіль Київської 

області, за роботу «Чаша надії, чаша терпіння», керівник Грущак Світлана 

В’ячеславівна; 

Королюк Марію, вихованку гуртка «Паперопластика» Ківерцівського 

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

керівник Якимчук Надія Володимирівна; 

Корольчук Анастасію, вихованку гуртка «Природа і фантазія» Корецького 

районного Будинку школярів Рівненської області, за роботу «Веселий 

розбишака», керівник Карпінська Інна Володимирівна; 

Косареву Валерію , вихованку гуртка «Вишивка», комунального закладу 

«Приазовський районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Запорізької 

області, за роботу«Україна вишивана», керівник Дорощенко Ольга Андріївна; 

Костяну Аліну, вихованку гуртка «Художній розпис» Центру дитячої та 

юнацької творчості міста Васильків Київської області, за роботу«Мій рідний 

краю – найкраще місце на землі!», керівник Пархоменко Вікторія Віталіївна; 

Коханську Владимиру, вихованку студії образотворчого мистецтва Центру 

дитячої та юнацької творчості Уманської районної ради Черкаської області, за 

роботу «Дарами щедра Україна», керівник Вовнянко Ірина Володимирівна; 

Кравчук Вікторію, вихованку гуртка «Горнятко» Луцької загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №23 Волинської області, за роботу «Янгол Волині», 

керівник Міляшкевич Жанна Олександрівна; 

Кравчук Вікторію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Волочиського будинку дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за 

роботу «Різдвяна зірка», керівник Стасюк Тетяна Сергіївна; 

Крука Олексія, вихованця гуртка «Умілі ручки» Хмельницької гімназії №1 

міста Хмельницького, за роботу «Україна», керівник Ємець Оксана Павлівна; 

Кугно Марію, Глушко Світлану, вихованок гуртка «Виготовлення 

сувенірів» Канівської міської станції юних техніків Черкаської області, за 

роботу «Іриси», керівник Денисенко Алла Вікторівна; 

Кучмій Софію, вихованку гуртка «Колібрі» Миколаївської 

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

роботу «Красна Пасха», керівник Євдокимова Інга Володимирівна; 

Ласу Марію, вихованку зразкової студії образотворчого мистецтва 

«Вернісаж» Будинку дитячої та юнацької творчості міста Бровари Київської 

області, за роботу «І чужого нам не треба, і свого не віддамо», керівник Лобода 

Марина Володимирівна; 

Леснуха Василя, вихованця Дубівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Тячівського району Закарпатської області, за роботу «Подарунок для 

мами», керівник Руснак Марія Іванівна; 

Лисенко Анастасію, вихованку комунального закладу «Приазовський 

районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Запорізької області, за 

роботу «Казковий птах», керівник Дорощенко Ольга Андріївна; 
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Лісовець Катерину, вихованку гуртка «Творча майстерня» Ніжинського 

Будинку дітей та юнацтва Чернігівської області, за роботу «Зимовий віночок», 

керівник Хоменко Юлія Володимирівна; 

Лугову Дарину, вихованку гуртка «Сучасні прикладні мистецтва» 

Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва, за роботу «Пастушок», 

керівник Шевцова Людмила Михайлівна; 

Майдан Тетяну, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Щорської 

районної станції юних техніків Чернігівської області, за роботу«Українські 

витинанки», керівник Ананко Оксана Олексіївна; 

Майор Олександру, вихованку Хустської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №1 ім. А.Волошина Закарпатської області, за роботу «Українська 

хата», керівник Майор М.А.; 

Малашеву Олександру, вихованку гуртка «В’язання» Любимівської 

середньої загальноосвітньої школи Дніпропетровського району, за роботу 

«Пташина сім’я», керівник Філоненко Ніна Григорівна; 

Марієчко Вікторію, вихованку гуртка «Тістопластика» Баланівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бершадського району Вінницької 

області, за роботу «Рідна сторона», керівник Марієчко О.М; 

Маркіну Олену, вихованку комунального закладу «Приазовський районний 

Будинок дитячої та юнацької творчості» Запорізької області, за роботу  

«Софія», керівник Астахова Маргарита Вікторівна; 

Мартинюк Ірину, вихованку гуртка «Ми малюємо світ» Шацького будинку 

дитячої та юнацької творчості Волинської області, за роботу «Соняшники», 

керівник Вензловська Ірина Павлівна; 

Марченко Мар’яну, вихованку гуртка «Мистецтво квілінгу» Київського 

Палацу дітей та юнацтва міста Києва, за роботу «За єдину Укаїну», керівник 

Круглик Людмила Юріївна; 

Мацолу Олександру, вихованку Виноградівського районного центру 

позашкільної роботи з дітьми Закарпатської області, за роботу «Достаток», 

керівник Лях Неоніла Сергіївна; 

Машурова Вадима, вихованця зразкового художнього колективу гуртка 

м’якої іграшки «Казка» Будинку дітей та юнацтва «Дивоцвіт» Дарницького 

району міста Києва, за роботу «Моряк з «Нептуна», керівник Вороніна 

Людмила Дмитрівна; 

Мельник Яну, вихованку гуртка «Макраме» Старокостянтинівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу 

«Дівчина Весна», керівник Муляр Оксана Володимирівна; 

Мерзлу Дар’ю, вихованку гуртка «Арт дизайн» Міського дитячо-

молодіжного центру клубу «Веселка» Красногвардійського району міста 

Дніпропетровська, за роботу «Господиня», керівник Переяславська Катерина 

Міліневич Анастасію, Перекицей Іванну, вихованок гуртка рукоділля 

Долинського районного будинку дитячої та юнацької творчості станції юних 

техніків Івано-Франківської області, за роботу «Величне свято», керівник 

Лилик Оксана Петрівна; 
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Міщенко Олександра, вихованця народної студії образотворчого 

мистецтва «Фантазія» Центру дитячої та юнацької творчості міста Добропілля 

Донецької області, за роботу «Моє рідне місто в майбутньому», керівник 

Кімеріна Алла Миколаївна; 

Мостову Таїсію, вихованку гуртка «Дизайн» Будинку дитячої творчості, 

Петриківського району Дніпропетровської області, за роботу «Домовичок - 

Грошовичок», керівник Калюга Лариса Миколаївна; 

Наталочкіну Юлію, вихованку творчого об’єднання «Фантазія» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Баштанського району Миколаївської області, за 

роботу «Щедрість українського роду», керівник Польщина Ірина Анатоліївна; 

Нездолій Валерію, вихованку гуртка «Шкільний вернісаж» Луцької 

гімназії №4 ім. Модеста Левицького Волинської області, за роботу «Сова», 

керівник Семенюк Алла Степанівна; 

Некрашевич Юлію, вихованку гуртка «Макраме» Калуського центру 

художньої творчості дітей юнацтва та молоді, за роботу «Шкатулка», керівник 

Васильєва Світлана Михайлівна; 

Некрашевич Юлію, вихованку гуртка «Макраме» Калуського центру 

художньої творчості дітей юнацтва та молоді Івано-Франківської області, за 

роботу «Шкатулка», керівник Васильєва Світлана Михайлівна;  

Ничипорука Олександра, вихованця гуртка «Художня кераміка» Станції 

юних техніків – Центру науково-технічної творчості молоді міста Києва, за 

роботу «Моя Україна», керівник Довгаль Світлана Вікторівна; 

Олійника Григорія, Олійника Дмитра, вихованців гуртка «Початкове 

технічне моделювання» Центру військово-патріотичного виховання, міста 

Світловодська Кіровоградської області, за роботу «Ретро», керівник Сіромаха 

Анатолій Олександрович; 

Омельянюк Олександру, вихованку гуртка «Юний дизайнер» 

комунального позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків 

Дзержинського району» міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, за 

роботу «Вівчар», керівник Яцишина Оксана Володимирівна; 

Онисько Ярославу, вихованку районного центру позашкільної роботи з 

дітьми Виноградівської районної ради Закарпатської області, за роботу 

«Символ мого міста», керівник Шпак Любов Михайлівна; 

Осіну Юлію, вихованку зразкової майстерні декоративно - прикладної 

творчості «Стиль» Центру дитячої та юнацької творчості міста Добропілля 

Донецької області, за роботу «Весняний настрій», керівник Травіна Олена 

Володимирівна; 

Паламарчук Лідію, вихованку гуртка «Рукоділля» Будинку художньої 

творчості дітей юнацтва та молоді міста Переяслав-Хмельницького Київської 

області, за роботу «Я нині хочу щоб не було крові, щоб тільки маки знов 

багряно розцвіли!», керівник Лимаренко Наталія Михайлівна; 

Панасюк Мирославу, вихованку гуртка «Ниткова графіка» Ківерцівського 

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

керівник Степчук Олена Миколаївна; 
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Паскарь Анну, Драган Катерину, Міхалко Мирославу, вихованок гуртка 

«Писанкарство» Овідіопольської районної станції юних техніків Одеської 

області, за роботу «Кошик з писанками», керівник Кривошап Інна Ігорівна; 

Паун Катерину, вихованку гуртка «Художнє випилювання» Центру 

дитячої та юнацької творчості Арцизького району Одеської області, за роботу 

«Скринька для рукоділля», керівник Чебан Анатолій Васильович; 

Пащенко Дар’ю, вихованку гуртка «Ниткові візерунки» комунального 

позашкільного навчального закладу «Будинок дитячої творчості» 

Індустріального району міста Дніпропетровська, за роботу «Лялька-мотанка», 

керівник Кармазіна Надія Осипівна; 

Петришину Ірину, вихованку гуртка «Креативне рукоділля» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, за роботу «Парочка Василь та Одарочка», керівник 

Каражбей Ольга Миколаївна; 

Плахотнія Станіслава, вихованця гуртка «Писанкарство» Щорського 

Будинку дитячої творчості Криничанського району Дніпропетровської області, 

за роботу «Різдвяна зірка», керівник Кавуліч Наталія Іванівна; 

Плевако Катерину, вихованку зразкового художнього колективу творчого 

об’єднання «Волошка» Будинку дітей та юнацтва «Дивоцвіт» Дарницького 

району міста Києва, за роботу «Українська хатка», керівник Чернюк Тамара 

Миколаївна; 

Плетень Поліну, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 

Ленінського району Запорізької області, за роботу «Голуба фантазія», керівник 

Мазнєва Любов Іванівна; 

Погорілу Каріну, вихованку гуртка «Паперопластика» Кам'янської станції 

юних техніків села Тимошівка Камянського району Черкаської області, за роботу 

«Веселковий кошик», керівник Хоменко Ольга Іванівна; 

Попович Ярину, вихованку гуртка декоративно-прикладного мистецтва 

Малої академії мистецтв міста Комарно Городоцького району Львівської 

області, за роботу «Герої не вмирають», керівник Вовк Лідія Юріївна; 

Попову Анну, вихованку гуртка «Колаж» обласного Будинку художньої 

творчості міста Миколаєва, за роботу«Метелик», керівник Ігнатьєва Лариса 

Анатоліївна; 

Рітченко Інну, вихованку студії образотворчого мистецтва та дизайну 

Центру творчості дітей та юнацтва Святошинського району міста Києва, за 

роботу  «Роздуми», керівник Ізаак Лариса Іванівна; 

Рубашевського Дмитра, вихованця Андрушівського професійного ліцею 

Житомирської області, за роботу «Хлібниця», керівник Рубашевський Д.М.; 

Руду Юліану, вихованку гуртка «Сувенірна майстерня» Херсонського 

Палацу дитячої та юнацької творчості Херсонської міської ради, за роботу 

«Місячне сяйво», керівник Жменько Зоя Володимирівна; 

Сандул Олександру, вихованку гуртка «Сонячні барви» Центру науково-

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

роботу«Мир над Лаврою», керівник  Бондаренко Софія Миколаївна; 
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Сарвіну Вероніку, вихованку гуртка «Маленька майстриня» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Заводського району міста Миколаєва, за роботу 

«Панянка», керівник Антонова Галина Георгіївна; 

Свірепову Аріну, вихованку гуртка «Плетіння гачком» Волочиського 

будинку дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу 

«Господар лісової галявини», керівник Кінь Оксана Олегівна; 

Семеряжко Марію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Центру 

науково-технічної творчості молоді «Сфера» Оболонського району міста Києва, 

за роботу«Герб України», керівник Кубрак Ірина Георгіївна; 

Семироза Олександра, вихованця  гуртка «Гончарство» Менської районної 

станції юних техніків Чернігівської області, за роботу «Посуд», керівник Луцук 

Олег Станіславович; 

Сизоненко Анну, вихованку художньої студії «Дивограй» Черкаського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості села Хутори Черкаського 

району, за роботу «Україна», керівник Бокарєва Людмила Олександрівна; 

Сіряк Аліну, вихованку гуртка «Аплікація соломкою» Магдалинівського 

районного будинку дитячої творчості Дніпропетровської області, за роботу 

«Злива», керівник Шинкаренко Оксана Василівна; 

Склярову Світлану, вихованку гуртка «Сузір’я» комунального 

позашкільного навчального закладу «Южненський міський клуб юних техніків 

«Чорноморець» Одеськоъ області, за роботу « Великоднє яйце», керівник 

Петруніна Яна Олександрівна; 

Скубу Марію, вихованку гуртка петриківського розпису дитячо-юнацького 

центру Дарницького району міста Києва, за роботу «Яйце пасхальне», керівник 

Лапшина Наталія Станіславівна; 

Слюсар Аліну, вихованку народної образотворчої студії «Палітра» 

Таращанського районного центру творчості дітей та юнацтва «Веселка» 

Київської області, за роботу «Квіти рідного краю», керівник Бурлій Людмила 

Григорівна; 

Сльозко Оксану, вихованку гуртка «Українська вишивка» 

загальноосвітньої школи I-III ступенів села Старий Чорторийськ Маневицького 

району Волинської області, за роботу «Шевченко», керівник Тачинська Надія 

Петрівна; 

Сочка Михайла, вихованця гуртка «Юний скульптор» Іршавського 

районного будинку дитячої творчості Закарпатської області, за роботу «Знай і 

люби свій край», керівник Щока Лариса Павлівна;  

Ставицьку Юлію, вихованку середньої загальноосвітньої школи № 14 

Індустріального району міста Дніпропетровська, за роботу «Село», керівник 

Лошатецька Людмила Григорівна; 

Свиридюк Анастасію, вихованку гуртка «Конструювання м’якої іграшки» 

Станції юних техніків -  Центру науково-технічної творчості молоді міста 

Києва, за роботу «Восьминіг та зірка з Чорного моря», керівник Межена Лілія 

Володимирівна; 



46 

 

Судиму Поліну, вихованку гуртка «Юний дизайнер» Луцького міського 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської області, за 

роботу «Писанковий дивосвіт», керівник Голодишина Алла Євгеніївна; 

Сущенко Анастасію, вихованку гуртка «Природа і фантазія» 

Катеринопільського районного Будинку дитячої та юнацької творчості 

Черкаської області, за роботу «Україна – рідна сторона», керівник Сущенко 

Любов Володимирівна; 

Тарана Вадима, вихованця гуртка дизайнерів Золотоніської станції юних 

техніків Черкаської області, за роботу « На багатий урожай», керівник Строкань 

Валентина Михайлівна; 

Терековського Вадима, Лавриненко Діану, вихованців Запорізького ліцею 

№ 34 Запорізької міської ради, за роботу «Коза-Дереза», керівник Межерицька 

Ольга Петрівна; 

Терещенко Юлію, вихованку гуртка «Фітодизайн» Холминського Будинку 

творчості дітей та юнацтва Чернігівської області, за роботу «Квіти», керівник 

Терещенко Ніна Олексіївна; 

Терьохіну Дарину, вихованку художньої студії Олександрійської гімназії 

міста Києва, за роботу «Мосток коло пруда з кувшинками», керівник 

Совершенна Юлія Миколаївна; 

Ткач Василину, вихованку народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва «Соняшник» комунального позашкільного 

навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості», за роботу «У вирій», керівник Силевич О.В.; 

Трегуб Катерину, вихованку студії образотворчого мистецтва та дизайну 

Центру творчості дітей та юнацтва Святошинського району міста Києва, за 

роботу «Україно, ми пам’ятаємо!»керівник Ізаак Лариса Іванівна; 

Удовиченка Валентина, Дорошенка Едуарда, вихованців  гуртка «Різьба по 

дереву» станції юних техніків Ватутінської міської ради Черкаської області, за 

роботу « Ярило та квітка весни», керівник Ващілов Сергій Миколайович; 

Устюжаніну Надію, вихованку Центру естетичного виховання 

Хортицького району Запорізької міської ради, за роботу «Кіт Ковбаскін», 

керівник Панченко Альона Юріївна; 

Федорову Ксенію, вихованку зразкової студії «Колібрі» комунального 

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

за роботу «Коляд, коляд, коляда…», керівник Горошко Наталія Анатоліївна; 

Філь Максима, вихованця Веселівської районної різнопрофільної гімназії 

Запорізької області, за роботу «Символ мудрості – сова», керівник Філь Галина 

Богданівна; 

Хмілевську Валентину, вихованку гуртка «Колорит» Ківерцівського 

центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, за роботу «Моє село 

– мій рідний край!», керівник Рубашна Олена Володимирівна; 

Хотінь Карину, вихованку гуртка «Іграшка» комунального закладу 

«Станція юних техніків міста Дніпродзержинська» Дніпропетровської області, 

за роботу «Україна хлібосольна», керівник Михайличенко Людмила Віталіївна; 
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Худинець Діану, вихованку гуртка «Мистецтво і дизайн» районного 

будинку дитячої творчості Міжгірського району Закарпатської області, за 

роботу «Кухонний набір», керівник Буркало Світлана Миколаївна; 

Цику Марію, вихованку гуртка «Лозоплетіння» Будинку школяра селища 

міського типу Торчин Луцького району Волинської області, за роботу 

«Бджоляр», керівник Гуркіна Оксана Володимирівна; 

Цимбал Єлизавету, вихованку дитячо-юнацького клубу «Меридіан» 

Полтавського міського центру дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання, 

за роботу «Козак Мамай», керівник Новицька Ірина Анатоліївна; 

Чернігіну Марію, вихованку студії «Батік» Палацу дітей та юнацтва міста 

Дніпропетровська, за роботу «Вівця та кізочка у соняшнику», керівник Шестак 

Ірина Олександрівна; 

Черського Дениса, вихованця студії «Дизайн» Чемеровецького районного 

будинку школярів Хмельницької області, за роботу «Нічне місто», керівник 

Вовк Петро Олександрович; 

Чумаченко Діану, вихованку гуртка «Плетіння з соломки» Радивилівського 

районного Будинку школяра Рівненської області, за роботу «Панночка-

господарочка», керівник Лисик Орися Йосипівна; 

Чуприну Оксану, Чуприну Валентину, вихованок гуртка «Вишиванка» 

Державного навчального закладу «Гущинецьке вище професійне училище» 

Вінницької області, за роботу «Багряний лист в гаї шумить», керівник Білаш 

Надія Петрівна; 

Шарафутдінову Наталю, вихованку народного художнього колективу 

студії образотворчого мистецтва «Соняшник» комунального позашкільного 

навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості», за роботу «Натхнення», керівник Гноєва Світлана Олегівна; 

Шахбатяна Нварда, вихованця арт-студії «Колаж» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої 

та юнацької творчості» за роботу «Підводний світ», керівник Гончаренко Ірина 

Володимирівна; 

Шевчук Ганну, вихованку гуртка «Театр мод «Полісяночка» 

Костопільського Будинку школярів та юнацтва Рівненської області, за роботу  

«Квіти», керівник Бабак Віта Миколаївна; 

Шендрик Юлію, вихованку Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Козятинське міжрегіональне Вище професійне училище» 

Вінницької області, за роботу «Дорога додому», керівник Булатецька Наталія 

Василівна; 

Шморгун Софію, вихованку гуртка «Народні промисли» Городоцької 

Малої академії мистецтв ім. П. Андрусіва Львівської області, за роботу 

«Святкова писанка», керівник Пивовар Ольга Богданівна; 

Шпак Ольгу, вихованку гуртка «Народні промисли» середньої 

загальноосвітньої школи № 72 міста Львова, за роботу «Червоний мак», 

керівник Шльомська Л.М.; 

Шумило Юлію, вихованку гуртка «Художній розпис» Лебединського 
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районного будинку дитячої та юнацької творчості Сумської області, за роботу 

«Чарівні дзвони України», керівник Коротич Наталія Григорівна; 

Явдошко Анну, вихованку гуртка «Рукоділля» Чемеровецького районного 

будинку школярів Хмельницької області, за роботу «Кобзар», керівник 

Шкоропата Оксана Миколаївна; 

Яйченя Надію, Зейкан Марію, вихованок Іршавського районного будинку 

дитячої творчості  Закарпатської області, за роботу «Оберіг», авторська робота. 

 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора  

Педоренко О. В.. 

 

 

Т.в.о.   директора                                                                                        І. Є. Левіна 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


