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30.06.2017р.                           м. Київ               № 06-13 

 

 

Про підсумки проведення 

Всеукраїнської виставки-конкурсу 

декоративно-ужиткового і 

образотворчого мистецтва «Знай і 

люби свій край» 

  

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.12.2016             

№ 1626 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів 

для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2017 рік» 

Українським державним центром позашкільної освіти у червні 2017 року 

підведені підсумки Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-

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

На конкурс було подано 1 773 роботи з усіх областей України, а саме 

були представлені роботи з таких видів мистецтва: 

1. Декоративно-ужиткове мистецтво: 

художнє різьблення по дереву; 

гончарство та художня кераміка; 

художнє плетіння, ткацтво; 

в’язання спицями, гачком; 

витинання; 

художня вишивка; 

народна лялька; 

м’яка іграшка; 

писанкарство; 

вироби з тіста; 

вироби зі шкіри; 

декоративний розпис, народний живопис; 

бісероплетіння; 

паперова пластика та оригамі; 
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вироби з соломки; 

ізонитка; 

лозоплетіння; 

вироби з природних матеріалів; 

інші техніки виконання. 

2. Образотворче мистецтво: 

графіка; 

живопис; 

батик. 

Відповідно до умов  проведення виставки-конкурсу та на підставі рішення 

журі 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. НАГОРОДИТИ: 

1.1. Дипломом І ступеня Українського державного центру позашкільної 

освіти: 

Антощук Анну, вихованку гуртка «Лозоплетіння» Комунального закладу 

«Іваничівський будинок дитячої та юнацької творчості» Іваничівської 

районної ради  Волинської області, за роботу «Кошик для дитячих іграшок», 

керівник Дзяйло Т.І.; 

Атамась Альбіну, вихованку Зразкового творчого об'єднання «Чарівна 

намистина» Черкаського районного Будинку дитячої та юнацької творчості 

Черкаської районної ради, за роботу «Чаювання», керівник Счастливець Л.М.; 

Бабія Дмитра, вихованця гуртка «Батик» Комунального закладу «Центр 

дитячої творчості» Балтського району Одеської області, за роботу «Скіфи», 

керівник Лисенко В.В.; 

Бахур Альону, вихованку гуртка декоративно-прикладного мистецтва 

ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне училище», за роботу 

«Берегиня», керівник Пруднікова С.І.; 

Баштового Нікіту, вихованця гуртка «Рожевий фламінго» Палацу 

творчості учнів міста Миколаєва, за роботу «Екзотичний леопард», керівник 

Кірьякіді О.М.; 

Бердар Юліанну, вихованку гуртка «Флористика та фітодизайн інтер’єру» 

Тячівського районного центру  дитячої та юнацької творчості Закарпатської 

області, за роботу «На верхівці, на полонині», керівник Бердар О.М.; 

Білецьку Ксенію, вихованку гуртка «Петриківський розпис» 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості», за роботу «Сонячний птах», керівник Лісунова Л.В.; 

Бірюк Анастасію, вихованку гуртка «Золоте руно» Клубу юних моряків 

міста Переяслав-Хмельницького Київської області, за роботу «Сонячна 

корівка», керівник Аврамич Ю.Б.; 
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Біткову Діану, вихованку гуртка моделювання іграшок-сувенірів Будинку 

дитячої та юнацької творчості Заводського району міста Миколаєва, за роботу 

«Хатинка лісовичка», керівник Шеєва І.В.; 

Бичека Мирослава, вихованця гуртка «Паперопластика» Кам’янської 

станції юних техніків Черкаської області, за роботу «Майбутнє дітей в руках 

України», керівник Хоменко О.І.; 

Бойка Олександра, Скоповську Анну, вихованців гуртків «Витоки», 

«Майстерня чудес» Старокостянтинівського міського центру дитячої та 

юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «Віра, Надія, Любов», 

керівники Шерстобітова Л.В., Кучерук А.Б.;  

Бондаренко Марію, вихованку гуртка «Декоративно-прикладне 

мистецтво» Центру дитячої та юнацької творчості «МРІЯ» смт. Брусилів 

Житомирської області, за роботу «Дерево життя», керівник Курдиш С.І.; 

Бондаренко Олену, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Станції юних техніків міста Умані Черкаської області, за роботу «Подарунок», 

керівник Мельник Т.А.; 

Бугаєнко Єлизавету, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Комунального закладу «ЦДЮТ № 3 Харківської міської ради», за роботу 

«Слобожанські розписи», керівник Колеснік Т.В.; 

Бульбаху Тетяну, вихованку Полтавської дитячої художньої школи, за 

роботу «Сільський пейзаж «Маки», керівник Болюх А.Г.; 

Вареник Альону, вихованку Народної студії образотворчого мистецтва 

«Фантазія» ЦДЮТ міста Добропілля Донецької області, за роботу «Орхідеї», 

керівник Кімеріна А.М.; 

Вертій Юлію, вихованку Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості», за роботу «Подих природи», керівник 

Чаєнко О.Д.; 

Вовк Катерину, вихованку гуртка «Вишивка» Хмельницького палацу 

творчості дітей та юнацтва, за роботу «Українська народна лялька в 

національному вбрані», керівник Ліпінська В.І.;  

Войтенка Володимира, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» 

Косівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  №2  Косівської районної 

ради Івано-Франківської області, за роботу «Скринька», керівник Фокшей Б.І.; 

Войценко Марину, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Шипинського ЗНЗ Кіцманського району Чернівецької області, за роботу 

«Чарівниця», керівник Мар’янчук У.М.; 

Волкова Дениса, вихованця гуртка «Прикладні мистецтва» Ріпкинського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за 

роботу «Повінь у с. Кам’янка Ріпкинського району», керівник 

Дем’яненко В.В.; 

Гаврилову Юлію, вихованку моделювання іграшок-сувенірів 

Миколаївського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, за роботу «Домовик», керівник Карпенко О.Г.;  
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Ганачівську Софію, вихованку гуртка килимарства Комунального закладу 

Львівської обласної ради «Львівський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді», за роботу «Килимок «Весняний», керівник 

Крушельницька М.Г.; 

Геворгян Ліліт, вихованку Зміївського ЦДЮТ Харківської області, за 

роботу «Лілеї», керівник Курило Н.В.; 

Глущенко Марію, вихованку майстерні живопису та дизайну «Палітра» 

Центру творчості дітей та юнацтва Святошинського району міста Києва, за 

роботу «Натюрморт з виноградом», керівник Кузьменко А.Й.; 

Гожу Вікторію, вихованку Народної студії образотворчого мистецтва 

«Соняшник» комунального позашкільного навчального закладу 

«Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості», за роботу 

«Казкова принцеса», керівник Гноєва С.О.; 

Головатенко Марію, вихованку студії рукоділля «Fancy» позашкільного 

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського 

району» Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «Казка для 

моїх друзів», керівник Суханова О.А.; 

Головченко Анастасію, вихованку гуртка «Дивосвіт: природа і творчість» 

міського Палацу дітей та юнацтва міста Чернівців, за роботу «Подих мого 

міста», керівник Бойчук Н.Р.; 

Голофастову Анастасію, вихованку гуртка «Образотворчий та 

декоративний дизайн» Херсонського Палацу дитячої та юнацької творчості, за 

роботу «Уламки часу», керівник Бєлікова Г.Л.; 

Голощук Світлану, вихованку Баламутівського навчально-виховного 

комплексу Ярмолинецького району Хмельницької області, за роботу 

«Корабель», керівник Вознюк П.В.; 

Гордія Віталія, вихованця гуртка «Різьблення по дереву»  Вербовецької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Косівської районної ради Івано-

Франківської області, за роботу «Скринька», керівник Федірко І.Я.; 

Горошка Антона, вихованця гуртка килимарства Комунального закладу 

Львівської обласної ради «Львівський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді», за роботу «Міні-доріжка», керівник 

Крушельницька М.Г.; 

Григу Івана, вихованця гуртка «Паперопластика» Рахівського районного 

центру науково-технічної творчості Закарпатської області, за роботу 

«Каченя», керівник Тафій М.Д.; 

Гриценко Поліну, вихованку студії образотворчого мистецтва Донецького 

обласного палацу дитячої та юнацької творчості, за роботу «На захисті 

України», керівник Трутко В.Л.; 

Гулакову Катерину, вихованку гуртка «В’язання» СЗШ №8 міста Дніпра, 

за роботу «Кофта», керівник Балацька І.В.; 

Гуменну Інну, вихованку гуртка «Декоративно-прикладне мистецтво» 

Грицівської школи сприяння здоров’ю Шепетівського району Хмельницької 

області, за роботу «Тарілка декоративна», керівник Оскома М.В.; 
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Гурник Яну, вихованку Народного художнього колективу студії 

декоративно-прикладного мистецтва «Колорит» Кам’нець-Подільського 

центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу 

«Будинок, в якому живе щастя», керівник Качковська Н.Б.; 

Дзюбинську Тетяну, вихованку Народного художнього колективу студії 

декоративно-прикладного мистецтва «Колорит» Кам’янець-Подільського 

центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу  

«Дерево життя», керівник Качковська Н.Б.; 

Девель Вікторію, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Шепетівського центру науково-технічної творчості  учнівської молоді 

Хмельницької області, за роботу «Лялька-оберіг», керівник Девель Н.В.; 

Дмитрик Каріну, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Івано-Франківського 

державного центру естетичного виховання, за роботу «Гердан «Чорногора», 

керівник Чулак М.М.; 

Добровольську Наталію, вихованку Народного художнього колективу 

«Театр моди «Дебют» комунального позашкільного навчального закладу 

«Центр позашкільної освіти «Зміна» Центрально-Міського району» 

міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, за роботу «Комплект прикрас в 

техніці самчаківського розпису», керівник Ширшова Т.Т.; 

Долинку Марію, вихованку студії «Перлина» Івано-Франківського 

міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді Івано-

Франківської міської ради, за роботу «Маки», керівник Сізьоміна Н. С.; 

Дубину Петра, вихованця гуртка «Чарівний пензлик» Сумського 

обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, за 

роботу «Українське село», керівник Дубина Н.А.; 

Євстратенко Діану, вихованку комунального закладу освіти 

«Криворізький обласний ліцей – інтернат для сільської молоді» 

Дніпропетровської області, за роботу «Вечір на Івана Купала», керівник 

Верзунова Т.С.; 

Жовту Олександру, вихованку гуртка писанкарства «Дивосвіт» 

комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості», за роботу «Натхнення», керівник Волкова Л.В.; 

Жомер Анастасію, вихованку гуртка «Іграшка-сувенір» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеський будинок дитячої та юнацької 

творчості «Тоніка», за роботу «В очікуванні свята», керівник Манзюк С.В.; 

Журавльову Аліну, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

«Майстриня» Херсонського Палацу дитячої та юнацької творчості 

Херсонської міської ради Херсонської області, за роботу «Маків цвіт», 

керівник Кулішова П.К.; 

Жураківську Анну, вихованку студії декоративних квітів «Троянда» 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

Шевченківського району» Запорізької міської ради Запорізької області, за 

роботу «Подих Хортиці», керівник Солдатова І.М.; 
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Заїць Юлію, вихованку гуртка «Сувенір» Добровеличківського центру 

дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, за роботу «Весна 

прийшла», керівник Соловйова С.І.; 

Залісну Софію, вихованку гуртка «Палітра» Новоушицького будинку 

дитячої творчості Новоушицької об’єднаної територіальної громади 

Хмельницької області, за роботу «Осінній букет», керівник Залісна Л.С.; 

Зваричука Дмитра, вихованця гуртка «Художня обробка деревини» 

Саджавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богородчанської  районної 

ради Івано-Франківської області, за роботу «Таріль», керівник Савчук І.М.; 

 Зотову Єлизавету, вихованку гуртка «Конструювання та моделювання 

одягу» Комунального позашкільного навчального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Зміна» Центрально-Міського району» Криворізької 

міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Берегині сім’ї та 

материнства», керівник Башта І.Л.; 

Єсіпову Софію, вихованку районного Будинку творчості школярів 

Млинівської районної ради Рівненської області, за роботу «Скринька 

«Троянди», керівник Кареліна О.О.; 

Іварову Євгенію, вихованку гуртка «Паперопластика» комунального 

позашкільного навчального закладу «Палац творчості дітей та юнацтва» міста 

Павлограда Дніпропетровської області, за роботу «Маківка», керівник           

Дубова Л.Д.; 

Кащин Вікторію, вихованку Сарнівського навчально-виховного 

комплексу Війтовецької об’єднаної територіальної громади Волочиського 

району Хмельницької області, за роботу «Наша пісня не вмре, не загине», 

керівник Дрогомерецька Н.А.; 

Кваснікова Богдана,  вихованця гуртка «Художня кераміка» Коропського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за 

роботу «Композиція «Веснянки», керівник Цупко О.А.; 

Кисляк Ангеліну, вихованку гуртка «Солом’яне диво» Палацу учнівської 

молоді ім. Івана Франка міста Ковеля Волинської області, за роботу «Вінок 

«Традиційний», керівник Каменчук Л.В.; 

Клішту Любов, вихованку Полтавської дитячої художньої школи, за 

роботу «Міський пейзаж «Чарівний захід сонця», керівник Пашинська І.І.; 

Книжук Роксолану, вихованку гуртка «М’яка іграшка» 

Старокостянтинівського районного центру дитячої творчості Хмельницької 

області, за роботу «Кітті», керівник Суліма Т.В.;    

Коваленко Марію, вихованку гуртка «Сонячний кіт» Палацу творчості 

учнів міста Миколаєва, за роботу «По воду пішла», керівник Лук’яненко А.С.; 

Ковальківського Даніїла, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» 

Комунального закладу «ЦДЮТ № 3 Харківської міської ради», за роботу 

«Подвір’я», керівник Колеснік Т.В.; 

Ковальчук Ірину, вихованку гуртка «Декоративно-прикладне мистецтво» 

НВК № 10 міста Бердичева Житомирської області, за роботу «Витинанка», 

керівник Самойленко Л.І.; 
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Ковбасюк Дар’ю, вихованку Зразкового художнього колективу творчого 

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

міста Києва, за роботу «Світає, край сонця палає, а природа України 

мальовничо так співає», керівник Чернюк Т.М.; 

Когут Дашу, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Центру 

технічної творчості «Юність» Соломянського району міста Києва, за роботу 

«Картина «Рання весна», керівник Тарєлко В.В.; 

Кокорєву Валерію, вихованку Зразкової дизайн-студії «Самородок» 

ЦДЮТ міста Добропілля Донецької області, за роботу «Квітучий зайчик», 

керівник Ганієва О.Р.; 

Колбасюк Катерину, вихованку Комунального закладу «Мелітопольське 

училище культури» Запорізької обласної ради, за роботу «Берегиня родинного 

вогнища», керівник Пархоменко В.П.; 

колектив вихованців Зразкової студії образотворчого мистецтва 

«Палітра» Мукачівського Будинку школярів Мукачівської міської ради 

Закарпатської області, за роботу «Котик Муркотик. Баранці. Волики», 

керівник Олаг Я.С.; 

колектив вихованців гуртка «Диво в долонях» Комунального закладу 

«Терпіннівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» Запорізької 

обласної ради, за роботу «Сорочинський ярмарок», керівник Сімонова Г.О.; 

колектив вихованців гуртка «Історична реконструкція» Надвірнянської 

районної станції юних техніків  Надвірнянської  районної ради Івано-

Франківської області, за роботу «Колекція шкіряних поясних гаманців. 

Київська Русь Х-ХІІІ ст.», керівник Гаврилюк І.М.; 

колектив вихованців гуртка «Квілінг» Старокостянтинівського міського 

центру дитячої та юнацької  творчості Хмельницької області, за роботу 

«Чотири пори року», керівник Ратушняк О.С.; 

Колодко Сніжану, вихованку Копистинського навчально-виховного 

комплексу Хмельницького району Хмельницької області, за роботу «Птахи  і 

квіти», керівник Штефанюк Ю.О.; 

Коломієць Анастасію, вихованку Народного художнього колективу студії 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Писанка» 

комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний 

центр дитячої та юнацької творчості», за роботу «Зірка», керівники 

Стороженко С.В., Стороженко Т.О.; 

Колотухіну Анну, вихованку гуртка «Паперова пластика» Ізяславського 

районного будинку творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, за 

роботу «Крізь камінь до сонця», керівник Кук О.С.; 

Колотюка Дмитра, вихованця гуртка «Юний художник» Ратнівського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, за роботу 

«Синє і жовте», керівник Дячук В.А.; 

Комаринець Анастасію, вихованку гуртка «Юні дизайнери» 

Лановецького районного комунального будинку дитячої та юнацької творчості 

Тернопільської області, за роботу «Чайник», керівник Одлижук А.Г.; 
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Комку Юлію, вихованку гуртка творчої праці «Дзвіночок» Кам’янець-

Подільського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за 

роботу «Кольори Поділля», керівник Стасюк З.М.;  

Короленко Владу, вихованку Зразкового творчого об’єднання 

«Флористичні барви» Сумського обласного центру позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю, за роботу «Дерево життя», керівник              

Огнєва С.В.; 

Король Єлизавету, вихованку гуртка «Спадщина» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

«Дивосвіт» міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, за роботу «Як у нас 

на Україні», керівник Кам’янська Л.О.; 

       Костика Олександра, вихованця гуртка «Лозоплетіння» Державного 

навчального закладу «Гущинецьке вище професійне училище» Калинівського 

району Вінницької області, за роботу «Ваза для квітів своїми руками», 

керівник Ігушев В.О.; 

Котяш Олександру, вихованку гуртка «Візерунок» Чернівецького 

будинку творчості дітей та юнацтва, за роботу «Закладки для книжок з 

подушечками», керівник Рускова Н.Т.; 

Кравченко Анастасію, вихованку гуртка «ART LEND» Вишнівського 

центру творчості дітей та юнацтва Київської області, за роботу «Милий край», 

керівник Новіков П.Б.; 

Кравчук Марію, Кравчук Дарію, вихованок гуртка «Паперопластика» 

Центру дитячої та юнацької творчості міста Хмільника Вінницької області, за 

роботу «Будинок садових гномів», керівник Паламарчук Л.В.; 

Кравцову Карину, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Одеський центр дитячої 

та юнацької творчості «Зоресвіт», за роботу «Заєць», керівник                     

Гринкевич З.Ю.; 

Крижанівську Аліну, вихованку гуртка «Живопис» Шполянського 

Будинку школярів Черкаської області,  за роботу «Декоративний натюрморт», 

керівник Борутенко С.М.; 

Крушельницьку Марію, вихованку гуртка «Майстерня дизайнерів» 

Сторожинецького центру дитячої та юнацької творчості Чернівецької області, 

за роботу «Ніч яка місячна», керівник Андроник В.Л.; 

Кузьменко Єлизавету, вихованку Зразкового художнього колективу 

Станції юних техніків міста Миколаєва, за роботу «Друзі назавжди», керівник 

Пономаренко В.О.; 

Кузьміч Юлію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Центру 

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

«Картина «Золота осінь», керівник Тарєлко В.В.; 

Коробка Марка, вихованця студії образотворчого мистецтва 

«Берестяночка» ЦТДЮ «Соняшник» міста Білої Церкви Київської області, за 

роботу «Лижні гонки на світанку», керівник Коробко В.І.; 
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Кульбаку Ірину, вихованку гуртка «В’язання гачком» Чернігівського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Кульбабки, орхідея», керівник Макаренко О.Г.;   

Курган Тетяну, Міщук Софію, Цюсьмак Ларису, вихованок гуртка 

художнього в’язання «Мереживо» Державного навчального закладу «Вище 

професійне училище № 7 м. Вінниці» та Вінницького державного центру 

естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів, за 

роботу «Креатив», керівник Любчак І.О.; 

Лаврик Олену, вихованку гуртка «Народні промисли» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Новоодеського району Миколаївської області, за роботу 

«Весела галявина», керівник Малик О.П.; 

Леонова Владислава, вихованця Зразкового художнього колективу гуртка 

«Малюнок і живопис» Центру дитячої та юнацької творчості Дружківської 

міської ради Донецької області, за роботу «Ранок у селі», керівник                       

Ал-Джанабі В.П.; 

Ліщук Луїзу, вихованку гуртка «Юний художник» Красилівського 

районного будинку творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, за 

роботу «Папороть цвіте», керівник Кутвіцька Л.В.; 

Лиманця Владислава, вихованця гуртка «Сувенір» Чуднівського 

районного Будинку школяра Житомирської області, за роботу «Мій 

Житомир», керівник Хитрич А.М.; 

Линник Ольгу, вихованку студії декоративно-прикладного мистецтва 

«ДеАртіс» Комунального закладу «ПДЮТ «Істок» Харківської міської ради, за 

роботу «Мій кіт», керівник Астапова В.Л.; 

Липовець Анну, вихованку гуртка «Витинанки» Ніжинського районного 

Центру дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за роботу 

«Лелечий край», керівник Євенко Н.В.; 

Лисюк Анну, вихованку гуртка «Художня кераміка» Коропського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за 

роботу «Кентавр з дівчиною», керівник Цупко О.А.; 

Литвиненко Діану, вихованку гуртка «Бісер чарівний» Станції юних 

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

«Серія робіт з бісеру», керівник Мальцева Т.М.; 

Ломейко Маргариту, вихованку гуртка «Барвиста веселка» позашкільного 

навчального закладу «Центр естетичного виховання Хортицького району» 

Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «Весна у кошику», 

керівник Похилова О.А.; 

Лотиш Дар’ю, вихованку гуртка «Колаж» Комунального закладу «Центр 

дитячої творчості» міста Тернівки Дніпропетровської області, за роботу 

«Кицькин сон», керівник Пашковська Т.М.; 

Мажару Діану, вихованку гуртка «Декоративний розпис» 

Волошнівського  навчально-виховного комплексу Роменської районної ради 

Сумської області, за роботу «Петриківська квітка», керівник Носенко В.В.; 
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Мардачова Кирила, вихованця Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ступенів  №1 ім. 

О.С.Пушкіна Мукачівської міської ради Закарпатської області, за роботу 

«Золота підкова»; 

Мартинюк Ірину, вихованку гуртка «Ми малюємо світ» Шацького 

районного будинку дитячої та юнацької творчості Волинської області, за 

роботи «Тиха ніч», «Резиденція Папи Римського у Львові», керівник 

Вензловська І.П.; 

Махова Єлизарія, вихованця Зразкової студії образотворчої діяльності 

«Райдуга» Будинку дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» Бориспільської 

міської ради Київської області, за роботу «Спокій та щастя», керівник                      

Грущак С.В.; 

Мороз Софію, вихованку гуртка «В’язання гачком» центру профільного 

навчання та дитячої творчості міста Вільногірська Дніпропетровської області, 

за роботу «Комірець», керівник Коршок С.В.; 

Мудрак Інну, вихованку гуртка «Іграшка-сувенір» Сторожинецького 

центру дитячої та юнацької творчості Чернівецької області, за роботу 

«Буковинський розмай», керівник Остафійчук М.В.;   

Мялук Дарину, вихованку Народної студії декоративного розпису «Цвіт 

папороті» Сквирського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Київської області, за роботу «Благословіння», керівник Кучанський І.Л.; 

Назарову Марію, вихованку гуртка «Кераміка» Комунального закладу 

«Харківський Палац дитячої та юнацької творчості», за роботу «Сонячний 

птах», керівник Цемма О.Ю.; 

Новак Альону, вихованку студії образотворчого мистецтва «Жар-птиця» 

Комунального закладу «Харківський Палац дитячої та юнацької творчості», за 

роботу «Осінь», керівник Кононенко О.Ю.; 

Огнівенко Софію, вихованку Зразкового гуртка декоративно-ужиткового 

мистецтва «Юний художник» Чорнобаївського районного Центру дитячої та 

юнацької творчості Черкаської області, за роботу «Берегиня Черкащини», 

керівник Стеблина О.П.; 

Оліх Юлію, вихованку Зразкового гуртка «Вироби з природних 

матеріалів» Вінницького державного центру естетичного виховання учнів 

професійно-технічних навчальних закладів та Державного професійно-

технічного навчального закладу «Гніванський професійний ліцей», за роботу 

«Лісове диво», керівник Андрієнко К.К.; 

Опаренюк Ліану, вихованку гуртка «Вмілі ручки» Державного 

навчального закладу «Крижопільський професійний будівельний ліцей» 

Вінницької області, за роботу «Де народився – там знадобився», керівник 

Очеретнюк А.А.; 

Осадчук Юлію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Красилівського районного будинку творчості дітей та юнацтва Хмельницької 

області, за роботу «Повернення додому», керівник Карнаух М.М.; 

Осипчук Ірину, вихованку гуртка «Колорит» Ківерцівського районного 

центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, за роботу 
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«Скринька для прикрас», керівник Рубашна О.В.; 

Островерх Марію, вихованку гуртка «Художнє в’язання» Дергачівського 

БДЮТ Харківської області, за роботу «Сукня», керівник Пакриш О.М.; 

Островську Катерину, вихованку гуртка «Арт-майстерня» 

Ставищенського районного центру дитячої та юнацької творчості Київської 

області, за роботу «Механічна іграшка», керівник Заболотня Л.П.; 

Остроухову Дар’ю, вихованку гуртка «Паперопластика» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Палац творчості дітей та юнацтва» міста 

Павлограда Дніпропетровської області, за роботу «Піонелія», керівник     

Дубова Л.Д.; 

Отупор Наталію, вихованку Дубровицького центру позашкільної освіти 

Рівненської області, за роботу «Грибна поляна», керівник Дука Н.А.; 

Павлюк Анастасію, вихованку Рівненського міського центру творчості 

учнівської молоді, за роботу «Гердани «Ружа», «Соняшник», керівник 

Мельничук Г.П.; 

Паращину Тетяну, вихованку гуртка «Квілінг» Старосинявської 

загальноосвітньої школи №1 Старосинявської об’єднаної територіальної 

громади Хмельницької області, за роботу «Доброго ранку», керівник 

Городецька З.В.; 

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

міста Добропілля Донецької області, за роботу «Жіночі прикраси», керівник 

Ганієва О.Р.; 

Петренко Ольгу, вихованку гуртка «Нитяна графіка» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Палац дітей та юнацтва» міста Ізмаїла 

Одеської області, за роботу «Латаття», керівник Гавлицька Н.О.; 

Петрову Марію, вихованку гуртка «Відродження» Болградського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Одеської області, за роботу 

«Скатертина «Квіти України», керівник Майстренко О.А.; 

Пилипенка Павла, вихованця гуртка «Художнє випилювання» Гадяцького 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Полтавської області, за 

роботу «Годинник», керівник Шимка Т.В.; 

Погоріло Анастасію, вихованку гуртка «Натхнення» Вищого художнього 

професійно-технічного училища № 5 міста Вінниці, за роботу «Спадкоємиця», 

керівник Муравко О.О.; 

Позняк Руслану, вихованку гуртка «Художня вишивка» Новопразького 

Будинку дитячої та юнацької творчості Олександрійського району 

Кіровоградської області, за роботу «Сорочка українська чоловіча», керівник 

Моздолевська Т.М.;  

Поліщук Орину, вихованку гуртка «Чарівна лоза» Козятинського центру 

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

керівник Бережнюк Ф.І.; 

Полюхович Іванну, вихованку Костопільського будинку школярів та 

юнацтва Рівненської області, за роботу «Каритина «Соняшник», керівник 

Кірноз З.А.; 
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Постриган Віолету, Голуб Вікторію, вихованок студії «Барвінок» 

Олешківського Центру дитячої та юнацької творчості Херсонської області, за 

роботу «Таврійський барво грай», керівник Білоконь О.М.; 

Пригункову Олену, вихованку студії образотворчого мистецтва «Спектр» 

Комунального закладу «ЦДЮТ № 2 Харківської міської ради», за роботу 

«Вечірній Харків», керівник Гоголєва О.Є.; 

Прокопенка Артема, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» Менської 

станції юних техніків Чернігівської області, за роботу «Шкатулка», керівник 

Грищенко В.К.; 

Пупен Тетяну, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Хмельницького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді на базі 

Рудської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Кам’янець-Подільського району 

Хмельницької області, за роботу «Кольє «Елегія», керівник Пупен А.В.; 

Рибій Наталію, вихованку гуртка «Художня обробка шкіри» Івано-

Франківського державного центру естетичного виховання, за роботу 

«Пасхальні кролики», керівник Гоголь Н.В.; 

Римшу Анастасію, вихованку гуртка паперопластики комунального 

закладу «Софіївський центр творчості» Софіївської селищної ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Стояла парочка Семен та Одарочка», 

керівник Бугай С.В.; 

Рогову Анастасію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Берегівського міського Будинку дитячої та юнацької творчості Берегівської 

міської ради Закарпатської області, за роботу «Весняний букет», керівник 

Лутай А.С.; 

Родак Яну, вихованку гуртка «Гончарик» Богуславського районного 

центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу 

«Дибинецька кераміка крізь віки», керівник Спасьонова Я.С.; 

Руденко Вероніку, вихованку гуртка «Дивосвіт» Донецького обласного 

палацу дитячої та юнацької творчості, за роботу «Мій рідний край», керівник 

Лежньова І.В.; 

Руденко Єву, вихованку Зразкової студії образотворчого мистецтва 

Херсонського Центру дитячої та юнацької творчості Херсонської міської ради  

Херсонської області, за роботу «Домовик», керівники Ліпшиць О.Е., 

Фахрадова О.О., Лисенко В.М.; 

Рудих Марію, вихованку гуртка «Оберіг» Чернігівського обласного 

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

блакитні візерунки», керівник Заровська Л.І.;  

Рудич Анастасію, вихованку гуртка «Жар-птиця» Дергачівського БДЮТ 

Харківської області, за роботу «Великодній янгол», керівник Гужва А.О.; 

Савіну Анастасію, вихованку гуртка «Веселка» Бережанської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Хмельницького району Хмельницької 

області, за роботу «Соняхи і ромашки», керівник Синіцька Л.В.; 
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Садовнікова Владислава, вихованця гуртка «Художнє різьблення по 

дереву» Семенівського Будинку творчості дітей та юнацтва Чернігівської 

області, за роботу «Орел», керівник Дурманов Є.О.; 

Самойленко Анну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Вознесенського міського ЦДЮТ Миколаївської області, за роботу «А з ними 

на крилах весна прилетіла», керівник Петрова В.М.; 

Сапрун Марію, вихованку гуртка «Сувенір» Городоцького будинку 

дитячої творчості Хмельницької області, за роботу «Півень», керівник 

Олійник І.В.; 

Свідрук Софію, вихованку гуртка «Соломоплетіння» Малої академії 

народних ремесел  Галицької районної ради  Івано-Франківської області, за 

роботу «Букет квітів», керівник Бойко Н.В.; 

Сіру Олександру, вихованку Комунального закладу «Темирівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Гуляйпільської районної ради 

Запорізької області, за роботу «Красень-павич», керівник Тищенко О.П.; 

Сибко Ангеллілію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Будинку 

творчості школярів та юнацтва Братського району Миколаївської області, за 

роботу «Кабаки», керівник Хізніченко В.В.; 

Скибу Вікторію, вихованку гуртка «Соломоплетіння» Малої академії 

народних ремесел  Галицької районної ради  Івано-Франківської області, за 

роботу «Мама», керівник Бойко Н.В.; 

Скрипник Анастасію, Гоголь Христину, вихованок гуртка «Художня 

обробка шкіри» Івано-Франківського державного центру естетичного 

виховання, за роботу «Дерево життя», керівник Гоголь Н.В.; 

Слінька Нікиту, вихованця гуртка «Гончарства» Чернігівського обласного 

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

куманець», керівник Кришталь І.А.; 

Снігирь Олену, вихованку студії образотворчого мистецтва «Золота 

палітра» Семенівського Будинку дитячої та юнацької творчості Полтавської 

області, за роботу «Альтанка», керівник Романенко Ж.О.; 

Солнцева Аркадія, вихованця гуртка «Дива з вовни» Палацу творчості 

учнів міста Миколаєва, за роботу «Грілка для чайника», керівник                 

Солнцева І.А.; 

Станіславову Анастасію, вихованку гуртка «Дитяча творча майстерня» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної 

роботи №1» міста Дніпра, за роботу «Лялька-мотанка «Ведучка», керівник 

Велика В.М.; 

Степанюк Ірину, вихованку гуртка «Валяння вовною» Кам’янець-

Подільського районного будинку школяра Хмельницької області, за роботу 

«Сумка», керівник Степанюк Ю.А.; 

Столбцову Аріну, вихованку гуртка «Чарівний пензлик» Сумського 

обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, за 

роботу «Весняний цвіт», керівник Дубина Н.А.; 
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Столярчук Софію, вихованку гуртка «Художній дизайн» Центру 

позашкільної освіти Ковельського району Волинської області, за роботу 

«Наворожило літо і небо квітами цвіте», керівник Абрамчук Л.І.; 

Стрєльцову Аліну, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

«Оранжеве небо» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської 

обласної ради, за роботу «Тюльпани», керівник Євдокимова І.В.; 

Струмінську Наталю, вихованку гуртка «Мистецтво нашого народу» 

Кременецького районного центру дитячої творчості Тернопільської області, за 

роботу «Ретро машина», керівник Степанюк І.О.; 

Тарасенко Альону, вихованку Зразкового творчого об’єднання «Паперова 

пластика» Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю, за роботу «Птахи у квітах», керівник Ткаченко В.В.; 

Теницьку Анастасію, вихованку Ізюмського ЦДЮТ Харківської області, 

за роботу «Барвінкове поле», керівник Горенко М.А.; 

Тимченко Марину, вихованку гуртка «Сувенірний» Ічнянського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за 

роботу «Пташина сімейка», керівник Калайда В.В.; 

Ткалич Яну, вихованку Зразкового гуртка декоративно-ужиткового 

мистецтва «Юний художник» Чорнобаївського районного Центру дитячої та 

юнацької творчості Черкаської області, за роботу «Мамині янголята», керівник 

Стеблина О.П.; 

Трінька Антона, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво»  Станції 

юних техніків Торецької міської ради Донецької області, за роботу «Дерев’яні 

дощечки «Рибки», керівник Старовойтова Н.А.; 

Турчин Софію,  Боровик Анастасію, вихованок Народної школи 

писанкарства «Дивосвіт», Зразкової творчої майстерні «Світ сувенірів» 

Васильківського міського центру дитячої та юнацької творчості Київської 

області, за роботу «Сонце закликаєм, весну зустрічаєм!», керівники              

Турукіна Л.В., Чепурда Л.В.; 

Тягун Єву, вихованку Зразкового художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва «Сонечко» Будинку дитячої та юнацької творчості 

«Дивоцвіт» міста Києва, за роботу «Вечорниці», керівник Долгушина Н.М.;  

Удовиченко Валентину, вихованку гуртка «Сувенірна іграшка» 

Охтирського міського центру позашкільної освіти – Мала академія наук 

учнівської молоді Сумської області, за роботу «Несе Галя воду», керівник 

Ягодзинська І.О.; 

Умрихіну Марину, вихованку гуртка «Художня кераміка» Коропського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за 

роботу «Весна», керівник Цупко О.А.; 

Фастовець Валерію, Шульгу Аліну, вихованок гуртка «Виготовлення 

сувенірів» Канівської міської станції юних техніків Черкаської області, за 

роботу «Дракоша Тімка», керівник Денисенко А.В.; 

Федоренко Олександру, вихованку гуртка початкового технічного 

моделювання з елементами художнього конструювання та технікою оригамі  
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Будинку дитячої та юнацької творчості Смілянської міської ради Черкаської 

області, за роботу «Дикобраз», керівник Корсун О.В.; 

Федоріва Ярослава, вихованця гуртка «Художня обробка деревини» 

Саджавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богородчанської  районної 

ради Івано-Франківської області, за роботу «Скринька», керівник Савчук І.М.; 

Харів Надію, вихованку гуртка «Народна іграшка» Долинського  

районного будинку дитячої та юнацької творчості Долинської районної ради 

Івано-Франківської області, за роботу «Кіт-воркіт», керівник Данилів О.Г.; 

Харченко Катерину, вихованку гуртка «Всевмійка» Голопристанського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості Голопристанської районної 

ради Херсонської області, за роботу «Купальські мотиви», керівник              

Харченко Т.М.; 

Хекало Анну, вихованку гуртка «Український сувенір» Охтирського 

міського центру позашкільної освіти – Мала академія наук учнівської молоді 

Сумської області, за роботу «Оберіг «Рідні мотиви», керівник Бабак Л.В.; 

Хмелюк Марту, вихованку Жилинецької загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Ярмолинецького району Хмельницької області, за роботу «Творчий 

натюрморт», керівник Крижова О.Ю.; 

Хом’як Катерину, вихованку гуртка «Ниткова графіка» Ківерцівського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, за роботу 

«Подих свіжості», керівник Степчук О.М.; 

Цвинтарну Анастасію, вихованку Кам’янець-Подільської 

загальноосвітньої школи № 6 Хмельницької області, за роботу «Котик-

муркотик», керівник Шупарська Л.В.; 

Циб Катерину, вихованку Харківської дитячої школи мистецтв № 5 імені 

І.О.Дунаєвського, за роботу «Тарас Шевченко», керівник Качанова О.Б.; 

Чебан Катерину, вихованку студії образотворчого мистецтва «Золота 

палітра» Семенівського Будинку дитячої та юнацької творчості Полтавської 

області, за роботу «Символ року-2017», керівник Романенко Ж.О.; 

Черкаську Анну, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Кобеляцького 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості імені Миколи Касьяна 

Полтавської області, за роботу «Моя Україна», керівник Куць Л.П.; 

Чернілєвську Катерину, вихованку гуртка «Художня вишивка» 

Комунального закладу «Жмеринський міський центр позашкільної роботи» 

Вінницької області, за роботу «Політ краси і грації», керівник Ольхова І.В.; 

Чорноморець Вікторію, вихованку гуртка «Етно-Арт» комунального 

закладу «Навчально-виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», за роботу «Початок 

року», керівник Добровольська В.Я.; 

Чупіну Домініку, вихованку Радивилівського міського Будинку школяра 

Рівненської області, за роботу «Воскресни,Україно», керівник                     

Андриїшин О.Г.; 
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Шамрик Аліну, вихованку гуртка «Вироби із шкіри» Волочиського 

будинку дитячої та юнацької творчості Волочиської об’єднаної територіальної 

громади Хмельницької області, за роботу «Мереживо літа», керівник               

Бугай  В.Г.; 

Шевелєву Ілону, вихованку Зразкової студії паперової пластики 

«Папірус» Будинку творчості дітей та юнацтва міста Українська Донецької 

області, за роботу «Колиска роду – українська хата», керівник Немченко А.О.; 

Шереметьєву Анастасію, вихованку гуртка Ізюмського ЦДЮТ 

Харківської області, за роботу «Півник», керівник Воловик Г.І.; 

Шокотову Олесю, вихованку гуртка «Малюнок і живопис» 

Старобільського районного Будинку творчості дітей та юнацтва Луганської 

області, за роботу «Перезимуємо», керівник Романова Л.Г.; 

Штеця Віталія, вихованця гуртка «Лозоплетіння» Хустського районного 

центру позашкільної роботи Закарпатської області, за роботу «Велосипед», 

керівник Чопей М.М.; 

Шульгу Дар’ю, вихованку Вербківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Павлоградського району Дніпропетровської області, за роботу 

«Книга «Ріпка», керівник Чапля В.І.; 

Щербакову Катерину, вихованку  образотворчої студії «Калібрі» ЦДЮТ 

міста Добропілля Донецької області, за роботу «Неповторна природа рідного 

краю», керівник Мазій В.В.; 

Юрченко Тетяну, вихованку студії декоративного розпису «Калейдоскоп» 

Комунального закладу «Харківський Палац дитячої та юнацької творчості», за 

роботу «Чудо-кінь», керівник Пєнцова Н.О.; 

Ющук Валерію, вихованку Зразкового художнього колективу 

«Килимарство» ЦДЮТ Металургійного району міста Кривого Рогу 

Дніпропетровської області, за роботу «Тваринні символи», керівник  

Горпинюк С.Б.; 

Ясінську Єлизавету, вихованку гуртка образотворчого та декоративно-

ужиткового мистецтва «Подоляночка» Кам’янець-Подільського центру  

дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «Кам’янецькі 

фортеці», керівник Підлипчук С.О.; 

Яцину Надію, вихованку гуртка «Барвінок» Олександрівського районного 

центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, за роботу 

«Одягання вінка», керівник Чорногор Т.М. 

 

1.2. Дипломом ІІ ступеня Українського державного центру позашкільної 

освіти: 

 

Абраменко Діану, вихованку гуртка «Народна творчість» 

Деражнянського районного будинку творчості дітей та юнацтва Хмельницької 

області, за роботу «Ангел», керівник Бондар Н.М.; 
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Акімову Катерину, вихованку студії декоративного розпису 

«Калейдоскоп» Комунального закладу «Харківський Палац дитячої та 

юнацької творчості», за роботу «Птахи», керівник Пєнцова Н.О.; 

Алексєєву Вероніку, вихованку гуртка «Рукодільниця» Комунального 

закладу «Слобожанський НВК №1 «Центр позашкільної освіти» 

Слобожанської селищної ради Дніпропетровської області, за роботу «Лялька-

мотанка «Марічка», керівник Кармазіна Н.Й.; 

Алнашіф Діану, вихованку Полтавської дитячої художньої школи, за 

роботу «Міський пейзаж «Рідне місто - Полтава», керівник Тарасенко Д.Ю.; 

Амеліна Дмитра, вихованця студії образотворчого мистецтва та дизайну 

Центру творчості дітей та юнацтва Святошинського району міста Києва, за 

роботу «Українська народна казка «Солом’яний бичок», керівник Ізаак Л.І.; 

Арендаренко Карину, Сініцину Владиславу, вихованок Зразкового 

художнього колективу творчої майстерні народного декоративно-ужиткового 

мистецтва «Барвінок» Карлівського районного Будинку дитячої та юнацької 

творчості Полтавської області, за роботу «Село на нашій Україні - неначе 

писанка, село», керівник Колодяжна С.Г.; 

Бабікову Дарину, вихованку гуртка декоративно-прикладного мистецтва 

ДНЗ «Малинський професійний ліцей» Житомирської області, за роботу 

«Поліський бузок», керівник Полонська Д.В.; 

Базилюка Артура, вихованця гуртка «Рукоділля» Чемеровецького 

районного будинку школярів Хмельницької області, за роботу «Боже, храни 

Україну!», керівник Дудко Л.С.; 

Барсукову Валерію, вихованку студії образотворчого мистецтва та 

дизайну Центру творчості дітей та юнацтва Святошинського району міста 

Києва, за роботу «Я і моє місто Київ», керівник Ізаак Л.І.; 

Бачинську Вікторію, вихованку КПНЗ «Рафалівський Центр дитячої та 

юнацької творчості» Володимирецького району Рівненської області, за роботу 

«Мартин і Марта», керівник Повжик Н.П.; 

Безміліцину Вероніку, вихованку творчого об’єднання «Народні ремесла» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Межівський районний 

будинок дитячої та юнацької творчості» Межівського району 

Дніпропетровської області, за роботу «Баба Параска та баба Палажка 

сваряться», керівник Воскобойник Н.І.; 

Бережну Анастасію, вихованку гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Кам’янської станції юних техніків Черкаської області, за 

роботу «Квітковий дивограй», керівник Хоменко О.І.; 

Білявського Нікіту, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» 

Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, за роботу «Козацька слава», керівник Алексеєнко В.Т.; 

Бикову Анастасію, вихованку Зразкового художнього колективу студії 

«Образотворче мистецтво» Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва, 

за роботу «Двір моєї бабусі», керівник Красний Е.К.; 
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Богданюк Олександру, вихованку студії образотворчого мистецтва «Жар-

птиця» Комунального закладу «Харківський Палац дитячої та юнацької 

творчості», за роботу «Дівчина Слобожанщина», керівник Кононенко О.Ю.; 

Боднар Анастасію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Дунаєвецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Хмельницької області, за 

роботу «Поетична збірка», керівник Іванов Д.І.; 

Бондар Мирославу, вихованку гуртка «Дизайн та моделювання одягу» 

Будинку дитячої та юнацької творчості Заводського району міста Миколаєва, 

за роботу «Вірний друг», керівник Кіпняк Т.В.; 

Бордея Романа, Скрипинця Івана, вихованців гуртка «Художня кераміка» 

Мукачівського Будинку школярів Мукачівської міської ради Закарпатської 

області, за роботу «Золото Карпат», керівник Сливчук О.А.; 

Бурячок Анну, вихованку гуртка м’якої іграшки «Забава» Кам’янець-

Подільського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за 

роботу «Клоун», керівник Гулько О.В.; 

Васильчук Єлизавету, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Комунального 

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

за роботу «Прикраса «Соняшники», керівник Лазарєва О.М.; 

Вацик Діану, вихованку гуртка «Килимарство» Надвірнянського 

районного центру дитячої творчості та національно-патріотичного виховання 

молоді Надвірнянської  районної ради   Івано-Франківської області, за роботу 

«Мирне поле волошкове», керівник Стручинська О.В.;            

Ващук Ірину, вихованку гуртка «Природа і фантазія» Комунального 

закладу «Луцька гімназія № 4  імені Модеста Левицького Луцької міської 

ради», за роботу «Писанки», керівник Мельник І.В.; 

Вілко Ірину, вихованку гуртка «В’язання» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Центр позашкільної роботи №1» Шевченківського 

району міста Дніпра, за роботу «Берегиня», керівник Мешечко Л.М.; 

Виднянську Майю, вихованку гуртка «Батик» Великоберезнянського 

районного центру позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом 

Великоберезнянської районної ради Закарпатської області, за роботу «День і 

ніч», керівник Панько В.М.; 

Видюка Олександра, вихованця студії образотворчого мистецтва 

«Спектр» Комунального закладу «ЦДЮТ № 2 Харківської міської ради», за 

роботу «Ранок в осінньому лісі», керівник Гоголєва О.Є.; 

Воробець Вікторію, Горобець Евеліну, вихованок гуртка «Робота з 

бісером» Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької 

творчості Хмельницької області, за роботу «Гердан «Диво калинове», керівник 

Коник Н.Ю.; 

Богдан Марію, вихованку гуртка «Золоте руно» Клубу юних моряків 

міста Переяслав-Хмельницького Київської області, за роботу «Місячний 

волик», керівник Аврамич Ю.Б.; 
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Вороновську Мирославу, вихованку студії «Веселка» Комунального 

позашкільного навчального закладу «ЦПР №2» Соборного району міста 

Дніпра, за роботу «Останній день зими», керівник Токарєва Л.В.; 

Гаркавенко Марину, вихованку гуртка «Сучасний дизайн» Будинку 

дитячої та юнацької творчості міста Золотоноші Черкаської області, за роботу 

«Картина «Портрет подруги», керівник Строкань В.М.; 

Гладкіх Анастасію, вихованку Зразкової студії паперової пластики 

«Папірус» Будинку творчості дітей та юнацтва міста Українська Донецької 

області, за роботу «Українська Мадонна», керівник Немченко А.О.; 

Глушко Анастасію, вихованку гуртка виготовлення сувенірів 

Кременчуцького міського центру позашкільної освіти Полтавської області, за 

роботу «Люби і знай свій рідний край», керівник Литвиненко К.В.; 

Гнибіду Альону, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

м’якої іграшки «Казка» Будинку дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» 

міста Києва, за роботу «Карлсон», керівник Вороніна Л.Д.; 

Гогу Таїсію, вихованку гуртка «Писанкарство» Комунального закладу 

«Будинок дитячої творчості» міста Кам’янського Дніпропетровської області, 

за роботу «Зародження Всесвіту», керівник Берелет Л.В.; 

Голдзіцьку Ольгу, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської молоді, за 

роботу «Тарілка», керівник Голдзіцька Т.Ф.; 

Гончар Соломію, Войтківа Дмитра, Ганчук Христину, вихованців гуртка 

початково-технічного моделювання Золочівської станції юних техніків 

Львівської області, за роботу «Гарбузова хата», керівник Матвієвська Л.В.; 

Горішевського Вадима, вихованця гуртка «Золота соломка» Гайсинського 

районного Будинку школярів та молоді Вінницької області, за роботу 

«Бджолина сімейка», керівник Горішевська В.В.; 

Грай Ілону, вихованку гуртка «Креативне рукоділля» Городоцького 

будинку дитячої творчості Хмельницької області, за роботу «Фіалка», 

керівник Чопа Н.М.; 

Грекало Яну, вихованку художньої студії «Аполлон» позашкільного 

навчального закладу «Багатопрофільний молодіжний центр» Черкаської 

міської ради, за роботу «Козак Мамай», керівник Собко В.П.; 

Грецького Ярослава, вихованця гуртка «Арт-студія» Чернігівського 

Будинку школяра, за роботу «Весняний ліс», керівник Черниш А.А.; 

Гриб Еліну, вихованку Кам’янець-Подільської спеціальної школи-

інтернату І-ІІІ ступенів Хмельницької обласної ради, за роботу «Сафарі», 

керівник Нерестюк Т.А.; 

Григрову Анастасію, Ващук Олександру, Скок Софію, вихованок гуртка 

«Я малюю світ» Старокостянтинівської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№7 Хмельницької області, за роботу «Триптих «Метелики», керівник Марчук 

В.М.; 

Гринь Аліну, вихованку Полтавської дитячої художньої школи, за роботу 

«Прекрасна височинь», керівник Пашинська І.І.; 
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Грицюк Вікторію, вихованку Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 4, за роботу «Картина «Вечір», керівник Кучерук М.В.; 

Грищенко Діану, Зубченко Каріну, вихованок гуртка «Чарівна майстерня» 

Шепетівської школи-інтернату Хмельницької області, за роботу «Пасхальна 

квітка», керівник Міщенко Н.С.; 

Грищук Марію, вихованку гуртка «Технічний дизайн» Ковельської 

міської станції юних техніків Волинської області, за роботу «Україна єдина», 

керівник Невесенко Т.В.; 

Губу Вадима, вихованця гуртка «Аплікація соломкою» Новопразького 

Будинку дитячої та юнацької творчості Олександрійського району 

Кіровоградської області, за роботу «Птах мрій», керівник Козак С.М.; 

Гудовану Єву, Бернацького Владислава, вихованців Зразкового гуртка 

«Дивограй» Зіньківського навчально-виховного комплексу Віньковецького 

району Хмельницької області, за роботу «Відгомін Трипілля», керівник 

Бернацька Г.Й.; 

Гуменну Інну,  вихованку гуртка «Декоративно-прикладне мистецтво» 

Грицівської школи сприяння здоров’ю Шепетівського району Хмельницької 

області, за роботу «Сови», керівник Оскома М.В.; 

Гуньку Ольгу, вихованку гуртка «Фітодизайн» Ічнянського районного 

Будинку дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за роботу «Жили 

у бабусі», керівник Огієнко Л.І.; 

Гуріну Вікторію, вихованку Кремінської школи-гімназії Луганської 

області, за роботу «Птахи прилетіли», керівник Горобець К.Н.; 

Гурницьку Вікторію, вихованку гуртка «Очумілі ручки» Одеської гімназії 

№4, за роботу «Таємничий чаклун», керівник Ковальчук Н.О.; 

Давиденко Камілу, вихованку гуртка «Етно-Арт» Комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області», за роботу «Степова перлина», керівник 

Добровольська В.Я.; 

Даниленко Катерину, вихованку гуртка «Моделювання іграшок 

сувенірів» Прилуцького міського Центру науково-технічної творчості молоді 

Чернігівської області, за роботу «Розробки «Курочка», керівник              

Дротянко Н.В.; 

Джиму Романа, вихованця Білогірського будинку творчості школярів 

Хмельницької області, за роботу «Сундучок», керівник Перепелиця О.В.; 

Дейнегу Катерину, вихованку гуртка «Вироби зі шкіри» Побузького 

центру дитячої та юнацької творчості Голованівського району Кіровоградської 

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

Демидову Ольгу, вихованку Зразкового художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва «Сонечко» Будинку дитячої та юнацької творчості 

«Дивоцвіт» міста Києва, за роботу «Українське весілля», керівник Долгушина 

Н.М.; 
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Довженко Вікторію, Петриченко Євгенію, вихованок гуртка 

«Виготовлення сувенірів»  Канівської міської станції юних техніків Черкаської 

області, за роботу «Кіт Васько», керівник Денисенко А.В.; 

Довженко Олександру, вихованку Зразкового художнього колективу 

гуртка «Умілі ручки» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської 

обласної ради, за роботу «Брама любові», керівник Єрмак-Слєпуха О.О.; 

Дубину Максима, вихованця гуртка Ізюмського ЦДЮТ Харківської 

області, за роботу «Україночка», керівник Воловик Г.І.; 

Жиліну Анну, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

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

«Зимові посиденьки», керівник Єфіц О.В.; 

Захарець Віру, вихованку гуртка «Чарівна латочка» Шепетівського 

навчально-виховного комплексу Хмельницької області, за роботу «Весняний 

вітерець», керівник Семенишина Г.В.; 

Захарову Еліну, вихованку Мелітопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №14 Мелітопольської міської ради Запорізької області, за роботу 

«Триптих «Два півні», керівник Прядка Л.В.; 

Зєвако Інну, вихованку гуртка «Чарівна ниточка» Варвинського 

районного Будинку школяра Чернігівської області, за роботу «Двоє під 

дощем», керівник Ошурко Л.А.; 

       Зуєву Ксенію, вихованку гуртка «Натхнення» Комунального закладу 

освіти «СЗШ № 118» Індустріального району міста Дніпра, за роботу «Біла 

серветка», керівник Самойленко Л.С.; 

Іванків Аліну, вихованку гуртка «Гончарство» Малої академії народних 

ремесел  Галицької районної ради  Івано-Франківської області, за роботу 

«Галицька Трійця», керівник Перекліта П.Д.; 

Ілинича Назара, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Васильківського районного центру дитячої та юнацької творчості Київської 

області, за роботу «Вітрильник», керівник Муренко С.П.; 

Ільченка Владислава, вихованця гуртка «Цікава соломка» Бахмацького 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за 

роботу «Символи України», керівник Сохранич Г.Б.; 

Ісмаілову Анну, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Будинок дитячої творчості» 

Андрушівської районної ради Житомирської області, за роботу «Куме! Де мої, 

а де Ваші?», керівник Ісмаілова М.П.; 

Кабиш Діану, вихованку гуртка «Берегиня» Новгород-Сіверського 

Центру дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за роботу «Ваза», 

керівник Атрощенко Л.Л.; 

Калинюк Кіру, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

«Чарівниця» Будинку дитячої та юнацької творчості Заводського району міста 

Миколаєва, за роботу «Карусель», керівник Булкіна Л.В.; 
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Карамишеву Поліну, вихованку гуртка «Художньо-технічне 

моделювання» Сторожинецького центру дитячої та юнацької творчості  

Чернівецької області, за роботу «Український вазон», керівник Данилюк Н.Ю.; 

Карпушину Валерію, вихованку гуртка «Об’ємна вишивка» 

Комунального закладу «Броварський районний центр дитячої та юнацької 

творчості» Київської області, за роботу «Польові квіти», керівник                      

Гончар Л.М.; 

Кіпень Ірину, вихованку гуртка «Колорит» Миколаївського районного 

Будинку творчості учнів, за роботу «Квіткова фея», керівник Вербицька З.В.; 

Кіцул Яну, вихованку гуртка «Рукоділля» Снятинського центру дитячої 

та юнацької творчості  Снятинської  районної ради   Івано-Франківської 

області, за роботу «Парасолька», керівник Кіцул С.В.; 

Кияницю Катерину, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

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

роботу «Жіночі прикраси», керівник Джуріна Г.П.; 

Кобякову Валерію, вихованку гуртка «Умілі руки» Комунального закладу 

«Загальноосвітній ліцей м. Покров Дніпропетровської області», за роботу 

«Серветка», керівник Череп Т.В.;  

Коваленко Тетяну, вихованку гуртка «Юний художник» Комунального 

закладу «Верхівцевський Будинок дітей та юнацтва» Верхньодніпровського 

району Дніпропетровської області, за роботу «Вітряки», керівник Повод М.В.; 

Ковальчук Ніну, вихованку гуртка «Веселка» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Южненський міський клуб юних 

техніків «Чорноморець» Одеської області, за роботу «Кішечка «Мур-мур», 

керівник Маркіна Т.М.; 

Когут Дашу, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Центру 

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

«Дощечка «Букет», керівник Тарєлко В.В.; 

Козлову Анну, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, за роботу «Комплект «Роксолана», керівник Вітченко Н.Ю.;  

колектив вихованців гуртка «Художня кераміка» Мукачівського Будинку 

школярів Мукачівської міської ради Закарпатської області, за роботу «Котики-

муркотики», керівник Сливчук О.А.; 

колектив вихованців гуртка української народної вишивки «Паростки 

мальви» позашкільного навчального закладу «Міський Палац дитячої та 

юнацької творчості» Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу 

«Рушник «Діброва», керівник Янакова Г.К.; 

колектив вихованців гуртка «Фарби природи» позашкільного навчального 

закладу «Дитячий парк «Запорізький міський ботанічний сад» Запорізької 

міської ради Запорізької області, за роботу «Веселі півники», керівник 

Катирєва Н.К.; 

колектив вихованців гуртка «Різьблення по дереву» Приморського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-
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дошкільний навчальний заклад» Василівської районної ради Запорізької 

області, за роботу «Дерев’яна Ікона», керівник Божко В.І.; 

колектив вихованців гуртка «Сувенірна майстерня» Талалаївського 

Центру дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за роботу «Панно 

«Вербиченька», керівник Науменко В.П.; 

Кондратій Катерину, вихованку гуртка «Сувенірний» Менського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за 

роботу «Композиція «Берегині домашнього затишку», керівник                 

Дубницька І.М.; 

Кононюк Анну, вихованку гуртка «Арт-майстерня» Ставищенського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу 

«Мяка інтер’єрна іграшка «Пакетниця», керівник Заболотня Л.П.; 

Корнійчука Олександра, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» 

Ківерцівського районного центру дитячої та юнацької творчості Волинської 

області, за роботу «Коник – вітерець», керівник Гаврилюк О.Й.; 

Кот Катерину, вихованку гуртка «Творча майстерня» Ніжинського 

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

керівник Хоменко Ю.В.; 

Котенко Дарію, вихованку гуртка «Юні флористи» Центру дитячої та 

юнацької творчості Подільського району Одеської області, за роботу 

«Надвечір’я», керівник Фролова Т.М.; 

Кошову Анну, вихованку гуртка «Фантазія плюс» Остерського Будинку 

творчості дітей та юнацтва Чернігівської області, за роботу «Образ матері за 

мотивом твору українського художника Олега Шупляка «Під покровом», 

керівник Ковченко С.П.; 

Кощеєва Дениса, вихованця Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості», за роботи «Рідний сад», 

«Півники», керівник Рус Я.Г.; 

Кравченка Єгора, вихованця гуртка «Художня обробка деревини» 

Кролевецької районної станції юних техніків Сумської області, за роботу 

«Ваза», керівник Ткаченко І.В.; 

Кравчук Поліну, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

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

шкільної молоді Дарницького району міста Києва, за роботу «Восьминіг-

Гоша», керівник Фрейберчук І.М.; 

Краснощок Анастасію, вихованку гуртка «Побутовий дизайн» Центру 

дитячої та юнацької творчості Житомирського району Житомирської області, 

за роботу «Квітка Надія», керівник Шмідтке Л.В.; 

Крикун Дар’ю, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Городнянської станції юних техніків Чернігівської області, за роботу «Ходить 

гарбуз по городу…», керівник Шулдик Л.С.; 

Крицьку Софію, вихованку гуртка «Художня обробка шкіри» Івано-

Франківського державного центру естетичного виховання, за роботу «Жар-

птиця», керівник Гоголь Н.В.; 
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Кузнецова Еммануїла, вихованця гуртка «Живопис» Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Шторм на 

морі», керівник Яворська Т.С.; 

Кучерявого Олександра, вихованця гуртка «Вироби з рогозу» 

Чорнухинського Будинку дитячої та юнацької творчості Полтавської області, 

за роботу «Скринька», керівник Сегеда С.М.; 

Кушнір Ірину, вихованку гуртка «Сувенірний» Новоушицького будинку 

дитячої творчості Новоушицької об’єднаної територіальної громади 

Хмельницької області, за роботу «Ікони», керівник Луцак Є.П.; 

Лапу Єгора, вихованця гуртка «Цікава соломка» Бахмацького районного 

Будинку дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за роботу 

«Кошик з квітами», керівник Сохранич Г.Б.; 

Легу Еріку, вихованку Рівненської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№15, за роботу «Картина «Дерево життя», керівник Калько Л.П.; 

Лісовського Дениса, вихованця гуртка «Художня різьба по дереву» 

Чемеровецького районного будинку школярів Хмельницької області, за роботу 

«Набір кухонних дощечок», керівник Дудко В.М.; 

 Лісову Ганну, вихованку гуртка «Натхнення» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Заводського району міста Миколаєва, за роботу «Доброго 

ранку», керівник Коляда Т.П.; 

Лисак Діану, Галус Тетяну, Сенько Мирославу, вихованок гуртка 

«Художня обробка шкіри» Грицівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Шепетівського району Хмельницької області, за роботу «Захід сонця», 

керівник Савчук Т.В.; 

Ломаченко Валентину, вихованку гуртка «Пластилінова ворона» Будинку 

дитячої творчості Веселинівського району Миколаївської області, за роботу 

«На льоду», керівник Майстренко Н.В.; 

Лопушенко Аліну, вихованку гуртка «Художня обробка деревини» 

Благовіщенського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Кіровоградської області, за роботу «Герб України», керівник Лопушенко В.А.; 

Мазур Катерину, вихованку гуртка «Декоративний розпис» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, за роботу «Триптих «Самчиківське диво», керівник 

Проник О.О.; 

Маймур Анжеліку, вихованку студії «Палітра» Комунального закладу 

«ЗНЗ І ступеня - гімназія №39»  Кам’янської міської ради Дніпропетровської 

області, за роботу «Ми - Українці», керівник Коваль О.О.; 

Маковійчук Оксану, вихованку гуртка «Паперопластика» районного 

будинку дитячої та юнацької творчості міста Вижниці Чернівецької області, за 

роботу «Ангел миру», керівник Карпюк Г.П.; 

Мандзій Надію, Казмірук Мар’яну, вихованок гуртка «Художня 

вишивка»   Шумського центру позашкільної роботи Тернопільської області, за 

роботу «Весна», керівник Тимощук Л.П.; 
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Мандрику Дар’ю, вихованку гуртка “В’язання” Дитячо-юнацького центру 

художньої та технічної творчості Центрального району міста Дніпра, за роботу 

«Комірець», керівник Харченко К.О.; 

Маринченко Альону, вихованку Комунального закладу «Комишуваська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Оріхівської районної ради Запорізької 

області, за роботу «Музична фантазія», керівник Марінченко А.В.; 

Марченко Світлану, вихованку гуртка «Декор» Токмацького центру 

дитячої та юнацької творчості Токмацької районної ради Запорізької області, 

за роботу «Лялька «Фея доброго ранку», керівник Рогова І.Б.; 

Марюху Анну, вихованку гуртка «Ляльковий театр» Деражнянського 

районного будинку творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, за роботу 

«Подільська красуня», керівник Гикавчук О.В.; 

Матвєєву Мар’яну, вихованку гуртка «Народні промисли» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Новоодеського району Миколаївської області, 

за роботу «Дерево життя», керівник Малик О.П.; 

Машурова Вадима, вихованця Зразкового художнього колективу гуртка 

м’якої іграшки «Казка» Будинку дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» 

міста Києва, за роботу «Почесна робота», керівник Вороніна Л.Д.; 

Мельникович Ганну, вихованку гуртка «Паперопластика» Долинського  

районного будинку дитячої та юнацької творчості Долинської районної ради 

Івано-Франківської області, за роботу «Маленька весна», керівник            

Вітвицький І.Л.; 

Метелю Аміну, вихованку Зразкової художньої студії декоративно-

прикладного мистецтва «Сходинки» позашкільного навчального закладу 

«Багатопрофільний молодіжний центр» Черкаської міської ради, за роботу 

«Зозулиця», керівник Тимошенко Г.В.; 

Мінову Анну, Богайчук Тетяну, вихованок гуртка «Віртуоз» Державного 

професійно-технічного навчального закладу «Хмільницький аграрний центр 

професійно-технічної освіти» Вінницької області, за роботу «Волосся – скарб 

природи», керівник Кузьмінська Н.К.; 

Мірзоєва Еміля, вихованця студії прикладної графіки «Фантазія» 

Комунального закладу «Харківський Палац дитячої та юнацької творчості», за 

роботу «Творчість козака», керівник Бурдакова Г.В.; 

Михайловську Вікторію, вихованку гуртка «Художня вишивка» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Житомирський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Житомирської обласної 

ради, за роботу «Рушник «Диво квіти», керівник Нечипорук А.Я.; 

Михновець Анастасію, вихованку КПНЗ «Володимирецький районний 

Будинок школярів та юнацтва» Рівненської області, за роботу «Картина 

«Барвисті квіти», керівник Літвінчук О.Г.; 

Мозолюка Миколу, вихованця гуртка «Умілець» Кам’янець-Подільського 

районного будинку школяра Хмельницької області, за роботу «Краю мій 

лелечий», керівник Карасюк М.О.; 



26 

 

Моравця Володимира, вихованця Одеської загальноосвітньої школи № 43, 

за роботу «Новорічна казка», керівник Денисова Т.В.; 

Мороз Дарину, вихованку гуртка Костопільського будинку школярів та 

юнацтва Рівненської області, за роботу «Оберіг для наречених», керівник 

Галушко Р.В.;  

Моцну Ірину, вихованку гуртка «Креативне рукоділля» Городоцького 

будинку дитячої творчості Хмельницької області, за роботу «Гаманець», 

керівник Чопа Н.М.; 

Муляр Юлію, вихованку гуртка «Випалювання по тканині» Одеського 

дитячого підліткового клубу «Чорноморець», за роботу «Панно «Щедрий 

вечір», керівник Купрієвіч І.К.; 

Нагорнюк Едвіру, вихованку гуртка «Прикладні мистецтва» Станції юних 

техніків Торецької міської ради Донецької області, за роботу «Сова», керівник 

Бикова Н.П.; 

Назарко Ольгу, вихованку гуртка «Чарівна скринька» Бараниківської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Кремінського району Луганської області, за роботу «Щастя 

в дім», керівник Топчий Ю.С.; 

Нацевича Кирила, вихованця художньої студії олійного живопису 

«COLORROOM» Київської спеціалізованої школи №239, за роботу «Гніздечко 

синього птаха», керівник Совершенна Ю.М.; 

Недевиченко Олександру, вихованку гуртка «Декоративно-прикладне 

мистецтво» Центру технічної та народної творчості учнівської молоді 

Юр’ївського району Дніпропетровської області, за роботу «Прикраса «Маків 

цвіт», керівник Затова О.В.; 

Нехаєву Анастасію, вихованку Комунального закладу освіти «Центр 

дитячої творчості» міста Жовтих Вод Дніпропетровської області, за роботу 

«Кіт Марсик», керівник Корсуновська О.Ю.; 

Нікітченка Олексія, вихованця гуртка «Народна іграшка» Комунального 

закладу «Малобілозерська спеціалізована естетична школа-інтернат ІІ-ІІІ 

ступенів «Дивосвіт» Запорізької обласної ради, за роботу «Куришка», 

керівник Вовченко О.П.; 

Обривко Мікаеллу, вихованку гуртка «Народознавство» Виноградівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 Виноградівської районної ради Закарпатської області, 

за роботу «Живий гімн – жива нація», керівник Штефан А.В.; 

Окіпняк Юлію, Середняк Євгенію, вихованок гуртка виготовлення 

сувенірів «Творча майстерня» Сенчанського Будинку дитячої та юнацької 

творчості Лохвицького району Полтавської області, за роботу «Гердан 

«Дерево життя», керівник Бакляк О.Є.;  

Олійник Аліну, вихованку гуртка «Дивоцвіт» Державного професійно-

технічного навчального закладу  «Вінницьке вище професійне училище сфери 

послуг», за роботу «Олені», керівник Рак О.П.; 

Омельницьку Юлію, вихованку студії «Кольорова палітра» Rомунального 

позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи №2»  
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Соборного району міста Дніпра, за роботу «Весна у сквері», керівник 

Омельницький І.М.; 

Павленко Алісу, вихованку гуртка «Чарівне тісто» Чернігівського 

обласного Палацу дітей та юнацтва, за роботу «Купальська ніч», керівник 

Седляр Ю.В.; 

Павленко Ольгу, вихованку гуртка «Творча майстерня» Березнянського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за роботу «Герб 

Чернігівської області», керівник Шумна М.В.; 

Палій Марину, вихованку гуртка «Фантазія» Корсунь-Шевченківського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Черкаської області, за 

роботу «Спогади про літо», керівник Резніченко Л.І.; 

Пилипенко Софію, вихованку гуртка «Дарунок» Зіньківського будинку 

дитячої та юнацької творчості Полтавської області, за роботу «Дерево життя», 

керівник Максакова О.В.; 

Погожих Софію, вихованку гуртка «Народні візерунки» Будинку 

творчості учнів Миколаївського району Миколаївської області, за роботу 

«Червоні півники», керівник Пігур Я.М.; 

Подсівальнікову Христину, вихованку гуртка «Юні флористи» Центру 

дитячої та юнацької творчості Подільського району Одеської області, за 

роботу «Співучий птах», керівник Фролова Т.М.; 

Попдякулича Івана, вихованця гуртка «Лозоплетіння» Закарпатського 

обласного палацу дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”, за роботу 

«Цукерниця «Мушля», керівник Станко П.П.; 

Попову Анастасію, вихованку студії «Ми малюємо світ» Олешківського 

Центру дитячої та юнацької творчості Херсонської області, за роботу 

«Ранкова пісня», керівник Дума С.В.; 

Попову Світлану, вихованку студії декоративно-прикладного мистецтва 

«Гроно» Державного навчального закладу «Центр професійно-технічної 

освіти торгівлі та харчових технологій» міста Вінниці та Вінницького 

державного центру естетичного виховання учнів професійно-технічних 

навчальних закладів, за роботу «Рояль», керівник Зелінська Г.В.;  

Портняк Вікторію, вихованку Народної студії образотворчого мистецтва 

«Соняшник» комунального позашкільного навчального закладу 

«Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості», за роботу 

«Портрет з котиком», керівник Гноєва С.О.;  

Потєхіну Дарину, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

«Оранжеве небо» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської 

обласної ради, за роботу «Наречені», керівник Євдокимова І.В.; 

Продана Павла, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» 

Деражнянського районного будинку творчості дітей та юнацтва Хмельницької 

області, за роботу «Маки», керівник Рудзік О.Й.; 

Прокопишин Софію, вихованку гуртка художньо-образотворчого 

мистецтва Буського БДЮТ Львівської області, за роботу «Солом’яна підкова», 

керівник Таланчук Г.Б.; 
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Проценко Валерію, вихованку гуртка «Таємничий світ графіки» 

Звенигородського Центру дитячої та юнацької творчості Черкаської області, за 

роботу «Натюрморт», керівник Каюк Т.В.; 

Пуляєву Аліну, вихованку Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості», за роботу «Харків», керівник 

Ігуменцева-Тесленко Н.В.; 

Разінькову Софію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

позашкільного навчального закладу «Багатопрофільний молодіжний центр» 

Черкаської міської ради, за роботу «Блакитна скринька», керівник 

Микитченко О.Г.; 

Романову Катерину, Шкринду Діану, вихованок гуртка «Іграшка» 

Деражнянського районного будинку творчості дітей та юнацтва Хмельницької 

області, за роботу «Давай дружити», керівник Залевська Н.П.; 

Ротар Ірину, вихованку гуртка «Юний дизайнер» Чернівецького 

обласного центру естетичного виховання «Юність Буковини», за роботу 

«Архітектура мого міста», керівник Руснак А.Л.; 

Рудник Ольгу, вихованку гуртка «Сувенір» Гайсинського районного 

Будинку школярів та молоді Вінницької області, за роботу «З Україною в 

серці», керівник Мельничук Н.О.;  

Савчук Ірину, Гериш Софію, вихованок гуртка «Макраме» Калуського 

центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді  Калуської  міської ради  

Івано-Франківської області, за роботу «Декоративна  рамка», керівник 

Васильєва С.М.; 

Сакунову Дар’ю, вихованку Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості», за роботу «Харківські 

краєвиди», керівник Міхова М.С.; 

Самсонюк Єву, вихованку гуртка «Сучасне рукоділля» Чернівецької 

загальноосвітньої школи № 27, за роботу «Після дощу», керівник Симак О.І.; 

Сарвас Ярославу, вихованку студії «Дивосвіт» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацький центр художньої та 

технічної творчості» Центрального району міста Дніпра, за роботу «Козак», 

керівник Ярошевська Л.О.; 

Середюк Мар’яну, вихованку гуртка «Паперопластика» районного 

будинку дитячої та юнацької творчості міста Вижниці Чернівецької області, за 

роботу «Багряна осінь», керівник Карпюк Г.П.; 

Скибу Анну, вихованку Зразкового творчого об’єднання «Адоніс» 

Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія» міста Броварів 

Київської області, за роботу «Думи мої думи», керівник Зінченко С.Г.; 

Скоповську Анну, Кучерук Маргариту, вихованок гуртка «Майстерня 

чудес» Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, за роботу «Триптих «Писанка», керівник Кучерук А.Б.; 

Слабакову Анжелу, вихованку гуртка «Плетіння на спицях» Чутівського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості Полтавської області, за 

роботу «Туніка», керівник Шляпкіна І.В.; 
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Сліпченко Дарину, вихованку гуртка «Народні ремесла» Смілянської 

спеціалізованої школи  І-ІІІ ступенів №12 Черкаської області, за роботу «Ой 

весна, весна – ти красна», керівник Клімашевський М.В.; 

Слюсарчука Юрія, вихованця гуртка «Різьба по дереву» Нововолинського 

центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, за роботу 

«Підсвічник», керівник Гаврилюк О.Й.;  

Смука Андрія, вихованця Зразкового художнього колективу Станції  

юних техніків міста Миколаєва, за роботу «Оболонник», керівник                      

Пономаренко В.О.;  

Соломка Євгена, вихованця гуртка «Художнє різьблення» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Будинок дитячої творчості»  

Індустріального району міста Дніпра, за роботу «Журавель», керівник Прус 

М.П.; 

Старкову Анастасію, вихованку студії образотворчого мистецтва 

Уманського районного Центру дитячої та юнацької творчості Черкаської 

області, за роботу «Замріяна у пісні», керівник Вовнянко І.В.; 

Статівку Віктора, вихованця гуртка «Технічний дизайн» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків Довгинцівського 

району» міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, за роботу «Рамка для 

фото», керівник Статівка В.В.; 

Степанюк Ірину, вихованку гуртка «Валяння вовною» Кам’янець-

Подільського районного будинку школяра Хмельницької області, за роботу 

«Захід сонця», керівник Степанюк Ю.А.; 

Стрельчук  Анастасію, вихованку Глибоцької гімназії Чернівецької 

області, за роботу «Бабусина Камея», керівник Максимюк Л.І.; 

Суботу Олену, вихованку гуртка «Випалювання по тканині» Одеського 

дитячого підліткового клубу «Чорноморець», за роботу «Триптих «Півні», 

керівник Купрієвіч І.К.; 

Сухих Дмитра, вихованця гуртка «Мій улюблений сувенір» 

Олешківського Центру дитячої та юнацької творчості Херсонської області, за 

роботу «Маки краплинки крові України», керівник Альохіна В.В.; 

Тарасіч Лілію, вихованку гуртка Іграшка» Старовижівського районного 

будинку школяра Волинської області, за роботу «Щира молитва», керівник 

Козачук Л.Т.; 

Теута Володимира, Гудана Андрія, вихованців гуртка «Різьба по дереву» 

Будинку дитячої творчості міста Новоселиці Чернівецької області, за роботу 

«Декоративна скриня», керівник Тирсина А.В.; 

Тинку Катерину, вихованку Герцаївського районного ліцею ім.Г.Асакі 

Чернівецької області, за роботу «Очеретом качок гнала», керівник                  

Богіцой Т.М.; 

Ткаченко Вікторію, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

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

роботу «Українські орнаменти», керівник Джуріна Г.П.; 
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Ткаченко Крістіну, Возну  Анастасію, вихованок гуртка «Народні вироби 

з соломи» Звенигородського Центру дитячої та юнацької творчості Черкаської 

області, за роботу «Дідух – символ українського роду», керівник Жук Т.А.; 

Томенка Ростислава, вихованця гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Станції юних техніків міста Умані Черкаської області, за 

роботу «Плесканець-удалець», керівник Горобець А.В.; 

Топиху Миколу, вихованця гуртка «Мозаїка» Борзнянського районного 

Будинку дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за роботу 

«Розробки «Кіса-кісуня», керівник Ридзель Т.А.; 

Трушину Олену, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

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

керівник Кореновська  І.Г.; 

Угнівенко Олександру, вихованку гуртка «В’язання гачком» 

Васильківського районного центру дитячої та юнацької творчості Київської 

області, за роботу «Комплект «Дзвіночок», керівник Ляхоцька Л.В.; 

Умнікову Аліну, вихованку Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості», за роботу «Храм», керівник 

Міхова М.С.; 

Філіна Богдана, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» Центру 

технічної творчості «Юність» Соломянського району міста Києва, за роботу 

«Картина «Зима», керівник Тарєлко В.В.; 

Філіпенко Ксенію, вихованку студії образотворчого мистецтва та дизайну 

Центру творчості дітей та юнацтва Святошинського району міста Києва, за 

роботу «Дитинство», керівник Ізаак Л.І.; 

Хапіцьку Уляну, вихованку гуртка «Природа і творчість» Будинку 

творчості дітей та юнацтва міста Чернівців, за роботу «Від зими до літа», 

керівник Воронюк Г.Ш.; 

Хлєбнікову Інну, вихованку гуртка «Сувенір» Городоцького будинку 

дитячої творчості Хмельницької області, за роботу «Фоторамка  «Троянди», 

керівник Олійник І.В.; 

Хозяїнову Євгенію, вихованку гуртка «Одяг для ляльок» позашкільного 

навчального закладу Центру дитячої та юнацької творчості Дружківської 

міської ради Донецької області, за роботу «Кізочка», керівник Пімонова Т. П.; 

Хоменко Єлізавету, вихованку Зразкового художнього колективу студії 

«Образотворче мистецтво» Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва, 

за роботу «Мій край, моя країна», керівник Красний Е.К.; 

Хом’як Вікторію, вихованку Зразкового художнього колективу «Художня 

вишивка» Ківерцівського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Волинської області, за роботу «Квіти сонця», керівник Литвина Л.В.;  

Царенко Владу, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

«Петриківські барви» позашкільного навчального закладу «Будинок дитячої та 

юнацької творчості Заводського району» Запорізької міської ради Запорізької 

області, за роботу «Птахи у квітах», керівник Ковальова І.А.; 
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Циганкову Катерину, вихованку гуртка «Малюнок і живопис» 

позашкільного навчального закладу Центр дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради Донецької області, за роботу «Дерево життя», 

керівник Ал–Джанобі В.П.;  

Цюрюпу Софію, вихованку гуртка «Чарівна глина» Опішнянського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Зінківського району Полтавської 

області, за роботу «Куманець», керівник Чабан І.М.; 

Чепис Уляну, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Житомирського 

міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Берегиня», керівник Пустовойт Н.О.; 

Чередник Анну, вихованку гуртка «Сувенір» Добровеличківського центру 

дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, за роботу «Великодній 

ангел», керівник Соловйова С.І.; 

Чернецьку Наталію, вихованку Кам’янець-Подільської спеціалізованої 

школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Славутинка» Хмельницької обласної ради 

Хмельницької області, за роботу «Кошик квітів», керівник Станіславська О.А.; 

Чуднецову Аліну, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Колорит» 

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

Червоної Книги України: Огар», керівник Мачула С.С.; 

Шарай Полину, вихованку студії образотворчого мистецтва та дизайну 

Центру творчості дітей та юнацтва Святошинського району міста Києва, за 

роботу «Історик Михайло Грушевський», керівник Ізаак Л.І.; 

Шармукшніса Дениса, вихованця гуртка «Світ моди» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеський центр дитячої та юнацької 

творчості «Промінь», за роботу «Рак», керівник Лисенко Т.В.; 

Швець Анну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Дунаєвецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Хмельницької області, за роботу 

«Подільський натюрморт», керівник Іванов Д.І.; 

Швець Іванну, вихованку гуртка «Іграшка-сувенір» Комунального 

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

за роботу «Модна лялька», керівник Валіцька О.М.; 

Шиміліна Сергія, вихованця гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Шполянської станції юних техніків Черкаської області, за роботу «Сільський 

млинок», керівник Курінна З.С.; 

Штаманетян Софію, Кисіль Ірину, вихованок гуртка «Майстри-

чарівники» Меджибізького будинку дитячої та юнацької творчості 

Меджибізької об’єднаної територіальної громади Летичівського району 

Хмельницької області, за роботу «Прикраси султани», керівник               

Штаманетян Т.П.; 

Шулянського Данила, Каталупа Олександра, вихованців гуртка «Золоті 

пелюстки» Комунального позашкільного навчального закладу «Одеський 

центр дитячої та юнацької творчості «Самоцвіт», за роботу «Киця-чарівниця», 

керівник Іванкова Т.А.; 
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Юрченко Анастасію, Кіданову Вікторію, вихованок гуртка «Народна 

творчість» ЦПР НВО №28 Соборного району міста Дніпра, за роботу 

«Господарка - ниви», керівник Білова – Брайченко О.В.; 

Якубенка Олександра, вихованця гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Одеський центр дитячої 

та юнацької творчості «Зоресвіт», за роботу «Папуги», керівник               

Гринкевич З.Ю.; 

Яненко Каріну, вихованку гуртка «Чарівне мереживо» Полтавського 

міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради Полтавської 

області, за роботу «Нехай квітує Україна», керівник Черепанова Н.Г.; 

Ярошенко Карину, вихованку гуртка «Ліпка із солоного тіста» Станції 

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

роботу «Півник», керівник Просяник О.О.        

 

1.3. Дипломом ІІІ ступеня Українського державного центру позашкільної 

освіти: 

 

Авдолян Сузанну, вихованку гуртка «Витинанка» Шполянської станції 

юних техніків Черкаської області, за роботу «Материнська любов», керівник 

Черевко Л.О.; 

Авілову Софію, вихованку гуртка «Майстерня подарунків» Центру 

позашкільної освіти Броварського навчально-виховного об’єднання Київської 

області, за роботу «Така рідна батьківська хата», керівник Чернецька Н.В.; 

Адаменко Ганну, вихованку студії декоративно-прикладного мистецтва 

«ДеАртіс» Комунального закладу «ПДЮТ «Істок» Харківської міської ради, за 

роботу «Млинок», керівник Астапова В.Л.; 

Андрійченка Максима, вихованця гуртка «Художня кераміка» Центру 

творчості дітей та юнацтва Святошинського району міста Києва, за роботу 

«Фіто-чайник», керівник Реутова Т.М.; 

Андрійченка Максима, вихованця майстерні живопису та дизайну 

«Палітра» Центру творчості дітей та юнацтва Святошинського району міста 

Києва, за роботу «Квітуча Україна», керівник Кузьменко А.Й.; 

Бабаєву Марину, вихованку гуртка «Килимарство» загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №13 Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області, за роботу «Метелик», керівник Пренко О.І.; 

Бандуру Руслану, вихованку студії образотворчого мистецтва Центру 

дитячої та юнацької творчості Рокитнянського району Київської області, за 

рооту «Вазон моєї уяви», керівник Юрківська А.В.; 

Барабаш Марію, вихованку Навчально-виховного комплексу «Домінанта» 

міста Києва, за роботу «Поні», керівник Вороніна Л.Д.; 

Батасову Даяну, вихованку гуртка «Абетка рукоділля» Центру дитячої та 

юнацької творчості «Зоріт» Новоукраїнської міської ради Кіровоградської 

області, за роботу «Органайзер для дрібниць «Ромашка», керівник                

Коваленко О.М.; 
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Бауера Арсенія, вихованця гуртка «Дизайн та декор» міського Палацу 

дітей та юнацтва міста Дніпра, за роботу «Івасик Телесик», керівник 

Рахманова М.Б.; 

Бєлашову Анну, вихованку гуртка «Очумілі ручки» ЗОШ № 3 міста 

Чернівців, за роботу «Пастух», керівник Труфин О.В.; 

Бєляєву Аріну, вихованку Зразкового колективу гуртка «Голка чарівниця» 

комунального позашкільного навчального закладу «Будинок творчості дітей 

та юнацтва» Амур-нижньодніпровського району міста Дніпра, за роботу 

«Лялька Оксана», керівник Родкіна О.Д.; 

Бей Мілану, вихованку гуртка «Вироби з бісеру» Іванківського  

районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу 

«Скринька для прикрас», керівник Россоха О.В.; 

Беседовську Софію, вихованку гуртка «Зразкова майстерня художнього 

ткацтва» Комунального закладу «Сумський палац дітей та юнацтва», за роботу 

«Весняна доріжка», керівник Пономарьова Д.О.; 

Бобика Василя, вихованця гуртка «Народні промисли» Хустського 

районного Центру позашкільної роботи Закарпатської області, за роботу «Моє 

село», керівник Продан Г.Ю.; 

Богму Каріну, вихованку гуртка «Сувенір» Шишацького Будинку дитячої 

та юнацької творчості Шишацької селищної ради Полтавської області, за 

роботу «Етно-Лялька», керівник Лисиця К.В.; 

Боголєпову Лідію, вихованку майстерні живопису та дизайну «Палітра» 

Центру творчості дітей та юнацтва Святошинського району міста Києва, за 

роботу «Київський фунікулер», керівник Кузьменко А.Й.; 

Бойка Дениса, вихованця гуртка «Різьба по дереву» Звенигородського 

Центру дитячої та юнацької творчості Черкаської області, за роботу «Таріль 

декоративна «Україна в нас – одна на всіх», керівник Поєдинок М.П.; 

Бокоч Богдану, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Тячівського районного Центру дитячої та юнацької творчості Закарпатської 

області, за роботу «Равлик», керівник Медвідь О.І.; 

Бондар Марію, вихованку гуртка «Бісероплетіння»  Монастирищенського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Черкаської області, за 

роботу «Портрет Шевченка», керівник Талабко Н.Д.; 

Борецьку Вікторію, вихованку гуртка «Художня обробка шкіри»  

Прибилівського навчально-виховного комплексу Тлумацької районної ради 

Івано-Франківської області, за роботу «Шкатулка для прикрас», керівник 

Худицька Л.І.;  

Борисовець Олену, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

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

шкільної молоді Дарницького району міста Києва, за роботу «Пелікан-

Василь», керівник Фрейберчук І.М.; 

Боровика Антона, вихованця гуртка «Фантазія» Срібнянського районного 

Будинку дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за роботу 

«Петриківський розпис», керівник Петренко А.О.; 
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Бурбигу Євгена, вихованця гуртка «Господар» Глобинського районного 

центру дитячої та юнацької творчості Полтавська області, за роботу «Кухонна 

дошка», керівник Яхно В.В.; 

Бурю Єлизавету, вихованку гуртка «Писанкарство» Комунального 

закладу «Верхівцевський Будинок дітей та юнацтва» Дніпропетровської 

області, за роботу «Диво-дряпанка», керівник Буря А.В.; 

Бушко Богдану, вихованку гуртка «Кераміка» Закарпатського обласного 

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

керівник Орос Н.М.; 

Бушка Любомира, вихованця гуртка «Майстер-хобі» Закарпатського 

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

«Рицар честі і слави», керівник Вішколц К.К.; 

Васюхно Єлизавету, вихованку гуртка «Рукодільниця» Комунального 

закладу «Слобожанський НВК №1 «Центр позашкільної освіти» 

Слобожанської селищної ради Дніпропетровської області, за роботу «Лялька-

мотанка», керівник Кармазіна Н.Й.; 

Верзун Тетяну, вихованку Дубровицького центру позашкільної освіти 

Рівненської області, за роботу «Картина «Оленя», керівник Кузіна М.П.; 

Верхоляка Олександра, вихованця гуртка «Лозоплетіння» 

Сторожинецької ЗОШ № 3 Чернівецької області, за роботу «Писанковий 

оберіг», керівник Гева М.В.; 

Вінниченко Марію, вихованку гуртка «Юний дизайнер» Чернівецького 

обласного центру естетичного виховання «Юність Буковини», за роботу 

«Улюблені іграшки», керівник Руснак А.Л.; 

Вовк Дарину, вихованку гуртка «Технічний дизайн» Комунального 

закладу «Станція юних техніків № 2 Харківської міської ради», за роботу 

«Сова», керівник Вовк Я.О.; 

Гавінську Діану, вихованку Слобідко-Охрімовецького навчально-

виховного комплексу Віньковецького району Хмельницької області, за роботу 

«Лялька Шарлота», керівник Ткачук В.В.;  

 Гавриленко Юлію, вихованку гуртка «Соломоплетіння» Комунального 

закладу «Немирівський центр дитячої та юнацької творчості» Вінницької 

області, за роботу «Посмішка сонця», керівник Лещенко І.І.; 

Галай Анастасію, вихованку гуртка «Народні умільці» Хустського 

районного центру  позашкільної роботи Закарпатської області, за роботу 

«Соняшниковий день», керівник Продан Г.Ю.; 

Галунко Марину, вихованку гуртка «Юні квітникарі аранжувальники» 

Деражнянського районного будинку творчості дітей та юнацтва Хмельницької 

області, за роботу «Різдвяний павук «Зоряне небо», керівник Галунко В.М.; 

Гапон Діану, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

«Фантазія» БДЮТ Баштанського району Миколаївської області, за роботу 

«Пасхальний заєць», керівник Польщина І.А.; 
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Герасименко Олену, вихованку гуртка «Витинанки» Ніжинського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за 

роботу «Баба Параска та Баба Палажка», керівник Євенко Н.В.;  

Гербич Ангеліну, Літвінчук Анну, вихованок гуртка «Природа і 

творчість» Звенигородського Центру дитячої та юнацької творчості 

Черкаської області, за роботу «Господар 2017 року», керівник Жук Т.А.; 

Геру Тетяну, вихованку гуртка «Рукоділля» Хустського районного центру 

позашкільної роботи Закарпатської області, за роботу «Жабка», керівник         

Гера О.М.; 

Говорун Інну, вихованку гуртка «Народна творчість» Шишацького 

будинку творчості дітей та юнацтва Шишацької селищної ради Полтавської 

області, за роботу «Пасхальний кошик», керівник Іванюк Л.М.; 

Годович Світлану, вихованку гуртка «Декоративні вироби із шкіри» 

Комунального позашкільного навчального закладу Білопільської районної 

ради «Центр дитячої та юнацької творчості» Сумської області, за роботу 

«Вазон для квітів», керівник Урбанська І.Ф.; 

Головку Тетяну, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Хустського районного Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Закарпатської області, за роботу «Жар-птиця», керівник Головка О.В.; 

Горб Поліну, вихованку студії «Колір-світ» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Самарського 

району міста Дніпра, за роботу «День народження», керівник Бровко І.Д.; 

Горбуліну Оксану, вихованку гуртка «Декор» Іршавського районного 

Будинку дитячої творчості Закарпатської області, за роботу «Весна», керівник 

Дворак О.Я.; 

Горбунову Марію, вихованку креатив-студії «Орхідея» Вінницького 

міського палацу дітей та юнацтва ім. Лялі Ратушної, за роботу «Найкраща 

країна - Україна», керівник Мохар І.А.; 

Гордієнка Томаша, вихованця гуртка «Художня обробка металу» 

Закарпатського обласного палацу  дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”, 

за роботу «Чотирилапий друг», керівник Руснак С.В.; 

Грузєву Юлію, вихованку гуртка «Народні умільці» Струзької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новоушицької об’єднаної 

територіальної громади Хмельницької області, за роботу «Незвичайні 

орхідеї», керівник Швець Ю.І.; 

Гуменюк Олену, вихованку клубу «Салон мистецтв» Вінницького 

державного центру естетичного виховання учнів професійно-технічних 

навчальних закладів та Вищого професійного училища № 11 м. Вінниці, за 

роботу «Іжачок-мандрівничок», керівник Кушнір В.В.; 

Гусь Марину, вихованку гуртка «Народна творчість» Державного 

навчального закладу «Професійний ліцей сфери послуг»  міста Хмільника 

Вінницької області, за роботу «Барвиста вишиванка», керівник Плахіна С.М.; 
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Давиденко Катерину, вихованку гуртка «Декоративно-прикладне 

мистецтво» Куликівського Центру позашкільної освіти Чернігівської області, 

за роботу «Тихе озеро», керівник Качкарда Г.О.;  

Данилову Софію, вихованку студії рукоділля «Fancy» позашкільного 

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського 

району» Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «Дім для 

киці», керівник Суханова О.А.; 

Демченко Тетяну, вихованку гуртка «Мистецтво нашого краю» 

Глобинського районного Центру дитячої та юнацької творчості Полтавської 

області, за роботу «Два півники, два півники», керівник Нестеровська Т.С.; 

Дерев’янко Кароліну, вихованку гуртка декоративно-ужиткового 

мистецтва «Умілі руки» комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №17 – центр естетичного 

виховання «Калинка» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», 

за роботу «Сумочка», керівник Бойчук С.Б.; 

Довгана Сергія, вихованця студії «Перлина» Івано-Франківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 24 Івано-Франківської міської ради, 

за роботу «Півень», керівник Сізьоміна Н.С.; 

Долгополова Кирила, вихованця гуртка «Кераміка» Комунального 

закладу «Харківський Палац дитячої та юнацької творчості», за роботу «Храм 

моєї душі», керівник Цемма О.Ю.; 

Дорошенко Орисю, Афрамчука Богдана, вихованців гуртка 

«Лозоплетіння» Княжпільської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, за роботу «На 

ярмарок», керівник Вовканич О.С.; 

Дрозд Христину, вихованку Лісовогринівецької загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів Хмельницької області, за роботу «Мати Божа оберігає», керівник 

Жук Т.О.; 

Душеїну Уляну, вихованку Зразкової студії образотворчого мистецтва 

Херсонського Центру дитячої та юнацької творчості Херсонської міської ради 

Херсонської області, за роботу «Антоша та Гоша», керівники Ліпшиць О. Е., 

Фахрадова О.О., Лисенко В.М.; 

Дущак Ганну, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Новоселицького будинку дитячої творчості Чернівецької області, за роботу 

«Барви рідного краю», керівник Бойко Х.А.; 

Єрмоленко Вікторію, вихованку гуртка «Лялькова майстерня» Новгород-

Сіверського Центру дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за 

роботу «Грай музико веселіше, щоб танок був запальний», керівник              

Лисенко Г.М.; 

Желєзну Анастасію, Польщину Дар’ю, вихованок гуртка «Чарівниця», 

«Візерунок» БДЮТ Баштанського району Миколаївської області, за роботу 

«Українська господиня», керівники Верба О.О., Польщина І.А.; 
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Жокіну Алісу, вихованку студії образотворчого мистецтва «Арт-світ» 

Мелітопольської гімназії №10 Мелітопольської міської ради Запорізької 

області, за роботу «Українське село», керівник Акімова О.О.; 

Жулай Анастасію, вихованку гуртка «Образотворчий та декоративний 

дизайн» Херсонського Палацу дитячої та юнацької творчості Херсонської 

міської ради Херсонської області, за роботу «Українська мозаїка», керівник 

Бєлікова Г.Л.; 

Журика Владислава, вихованця гуртка «Художній дизайн» 

загальноосвітньої школи № 14 міста Чернівців, за роботу «Миколаївська 

церква», керівник Шевцова І.П.; 

Залевську Марію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Станції 

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

роботу «Природа мого краю», керівник Лебедєв Д.В.; 

Залісну Софію, вихованку гуртка «Палітра» Новоушицького будинку 

дитячої творчості Новоушицької об’єднаної територіальної громади 

Хмельницької області, за роботу «Вечірній пейзаж», керівник Залісна Л.С.; 

Заплаткіну Анну, Крилову Катерину, вихованок гуртка «М’яка іграшка» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Одеський будинок 

дитячої та юнацької творчості «Тоніка», за роботу «Справжні друзі», керівник 

Бураковська Р.А.; 

Зарембу Дарію, вихованку гуртка «Лозоплетіння» Грицівської школи 

сприяння здоров’ю Шепетівського району Хмельницької області, за роботу 

«Вітряк», керівник Коленчук О.І.; 

Зварича Віталія, вихованця студії образотворчого мистецтва та дизайну 

Центру творчості дітей та юнацтва Святошинського району міста Києва, за 

роботу «Діти проти війни», керівник Ізаак Л.І.; 

Зелену Анастасію, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

образотворчого мистецтва «Барви» комунального позашкільного навчального 

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

Кременчука Полтавської області, за роботу «Світанок над Дніпром», керівник 

Каратаєва Т.М.; 

Золотарьову Анастасію, вихованку Шишацького будинку дитячої та 

юнацької творчості Шишацької селищної ради Полтавської області, за роботу 

«Українка», керівник Стригунова М.В.; 

Іваник Карину, вихованку  образотворчої студії «Калібрі» ЦДЮТ міста 

Добропілля Донецької області, за роботу «Ясне сонце виплива, коту спину 

вигріва», керівник Мазій В.В.; 

Іванкевич Софію, вихованку гуртка «Театр моди» Вишнівського центру 

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

«Берегиня», керівник Коломієць О.А.; 

Ітяксову Олександру, вихованку творчого об’єднання «Креативчик» 

Центру дитячої творчості «Надія» міста Першотравенська Дніпропетровської 

області, за роботу «Овечка», керівник Зирянова Н.Г.; 
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Калин Ксенію, вихованку гуртка «Народні промисли» Хустського 

районного Центру позашкільної роботи Закарпатської області, за роботу 

«Весна у волоссі», керівник Продан Г.Ю.; 

Кардаш Тетяну, вихованку гуртка «Чарівний світ» Богданівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чернігівської районної державної 

адміністрації Запорізької області, за роботу «Щебетала пташечка», керівник 

Зінченко Ю.В.; 

Карпенко Марію, Костецьку Світлану, вихованок гуртка «Моделювання 

іграшок-сувенірів» Миколаївського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Сім’я», керівник Карпенко О.Г.; 

Киденка Михайла, вихованця Зразкового художнього колективу гуртка 

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

роботу «Сова», керівник Джуріна Г.П.; 

Кириченка Олега, вихованця гуртка «Ультрамарин» Ніжинського 

Будинку дітей та юнацтва Чернігівської області, за роботу «Чарівний ліс», 

керівник Ревтюх Ю.Г.; 

Кисорця Владислава, вихованця Рокитнівського КЗ «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Рівненської області, за роботу «Юзефінський дуб», 

керівник Денисюк О.П.; 

Коваль Владиславу, вихованку гуртка «Творча майстерня» Ніжинського 

Будинку дітей та юнацтва Чернігівської області, за роботу «Весняна пташка», 

керівник Хоменко Ю.В.; 

Ковальчука Олексія, вихованця Зразкового гуртка «Дивограй» 

Зіньківського навчально-виховного комплексу Віньковецького району 

Хмельницької області, за роботу «Диво-птахи», керівник Бернацька Г.Й.; 

Козаченка Богдана, вихованця гуртка «Художнє різьблення по дереву» 

Кам’янської станції юних техніків Черкаської області, за роботу «На 

полюванні», керівник Козаченко О.Ф.; 

Козаченко Катерину, вихованку гуртка «Трудове навчання» 

комунального закладу освіти СШ №8 міста Жовтих Вод Дніпропетровської 

області, за роботу «Білі комірці», керівник Гуменюк С.П.; 

Козлову Тетяну, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Сновської станції 

юних техніків Чернігівської області, за роботу «Альтанка», керівник             

Гіленок С.М.; 

Козуб Ірину, вихованку гуртка «Ручна художня вишивка» Опішнянського 

будинку дитячої та юнацької творчості Зіньківського району Полтавської 

області, за роботу «Вишиванка», керівник Канівець Н.О.; 

колектив вихованців творчого об’єднання «Оберіг» Макарівського 

районного центру творчості дітей та юнацтва ім. Д.Туптала Київської області, 

за роботу «Весняний коловорот», керівник Грущанська Г.П.; 

колектив вихованців гуртка «Художня обробка деревини» Дитячо-

юнацького центру Вознесенського району Миколаївської області, за роботу 

«Історія рідного краю», керівник Гриценко А.О.; 
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колектив вихованців гуртка «Народна творчість» будинку дитячої 

творчості міста Новоселиці Чернівецької області, за роботу «Колекція 

бісерних прикрас», керівник Куку І.Ю.; 

колектив вихованців гуртка «Оригамі» Деражнянського районного 

будинку творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, за роботу «В 

очікуванні дива», керівник Ліщенко І.М.; 

колектив вихованців гуртка «Майстерня чудес» Хмельницького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді на базі 

Старокостянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 

Хмельницької області, за роботу «Казкова ніч», керівник Грабчак О.В.; 

колектив вихованців гуртка «Оригамі та паперопластики» Городнянської 

станції юних техніків Чернігівської області, за роботу «О-Цуру», керівник 

Пилипенко Н.В.; 

колектив вихованців гуртка «М’яка іграшка» Семенівського районного 

Будинку творчості дітей та юнацтва Чернігівської області, за роботу «Ой, як 

на Івана, ой, як на Купала, ми віночок собі сплели», керівник Величко О.В.; 

Коломійця Олега, вихованця гуртка «Паперопластика» Кам’янської 

станції юних техніків Черкаської області, за роботу «Завітаймо до рідного 

краю», керівник Хоменко О.І.; 

Коломієць Юлію, вихованку гуртка «М’яка іграшка» 

Монастирищенського районного Будинку дитячої та юнацької творчості 

Черкаської області, за роботу «Медведик «Тимко», керівник Бондаренко Т.В.; 

Коломійця Олександра, вихованець Новоархангельського районного 

будинку дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, за роботу 

«Серветка», керівник Петренко З.В.; 

Конвалюк Христину, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Івано-

Франківського державного центру естетичного виховання, за роботу «Жіноча 

краватка», керівник Чулак М.М.; 

Король Альону, вихованку Державного навчального закладу «Вище 

професійне училище № 7 м.Вінниці», за роботу «Древо мудрості і життя», 

керівник Пустовіт Л.М.; 

Короп Лілію, вихованку гуртка «Чарівниця» Державного навчального 

закладу «Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та 

дизайну», за роботу «Рідна домівка», керівник Макоцька Г.В.; 

Коротю Дарину, Тюренко Вікторію, вихованок гуртка виготовлення 

сувенірів «Творча майстерня» Сенчанського Будинку дитячої та юнацької 

творчості Лохвицького району Полтавської області, за роботу «Композиція 

«Берегиня українського села», керівник Бакляк О.Є.; 

Косінську Юлію, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Центру дитячої та 

юнацької творчості смт. Хорошів Житомирської області, за роботу «Дівчинка 

з собачкою», керівник Панченко В.В.; 

Косован Ольгу, вихованку творчої студії «Попелюшка» Путильської 

гімназії Чернівецької області, за роботу «Берегиня», керівник Майєр І.П.; 
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Косила Олексія, вихованця гуртка «Майбутні моделісти» Клубу юних 

техніків «Кварц» міста Чернівців, за роботу «Дивовижний півник», керівник 

Косило О.І.; 

Красія Іллю, вихованця гуртка «Художня кераміка» Центру творчості 

дітей та юнацтва Святошинського району міста Києва, за роботу «Чайник-

лев», керівник Реутова Т.М.; 

Кудіну Ганну, вихованку гуртка «Випалювання по деревині» Донецького 

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

тварин», керівник Савін М.Ю.; 

Кудрявцева Лева, вихованця майстерні живопису та дизайну «Палітра» 

Центру творчості дітей та юнацтва Святошинського району міста Києва, за 

роботу «Засніжені гори України», керівник Кузьменко А.Й.; 

Курсон Олександру, вихованку гуртка «Флористика» Центру дитячої та 

юнацької творчості смт. Попільня Житомирської області, за роботу «Пані 

Осінь», керівник Грицюк О.І.; 

Кучеренко Катерину, вихованку гуртка «Палітра» Комунального закладу 

«Малобілозерська спеціалізована естетична школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 

«Дивосвіт» Запорізької обласної ради, за роботу «Спогади дитинства», 

керівник Карнаух В.М.; 

Кучму Андрія, вихованця Зразкового художнього колективу студії 

«Образотворче мистецтво» Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва, 

за роботу «Рідна вулиця, рідне місто – моя Україна», керівник Красний Е.К.; 

Кушнерук Вікторію, вихованку гуртка народної творчості  Широківського 

районного Будинку дитячої творчості Дніпропетровської області, за роботу 

«Трипільська лялька», керівник Любчич Н.М.; 

Ланець Анну, Данилюк Анастасію, Кухаревич Аліну, вихованок гуртка 

«В’язання» Старокостянтинівського  міського центру дитячої та юнацької 

творчості Хмельницької області, за роботу «Композиція «Радіємо літу», 

керівник Столяр В.М.; 

Ларіну Дар’ю, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Сєвєродонецького дитячо-юнацького комплексу Луганської області, за роботу 

«Домовичок», керівник Баклагіна Є.А.; 

Лашкібу Маргариту, Гамаль Марію, вихованок гуртка «Керамічні 

фантазії» Будинку творчості дітей та юнацтва міста Чернівців, за роботу 

«Ангелики», керівник Гакман О.В.; 

Лисенко Єлизавету, Коваль Ірину, вихованок гуртка «Сувенір» 

Криничанського центру учнівської молоді Криничанського району 

Дніпропетровської області, за роботу «Українська родина», керівник            

Сучкова Л.О.;  

Литвин Аліну, вихованку гуртка декоративного розпису Ріпкинського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за 

роботу «Казкова ніч», керівник Будник С.В.; 

Литвиненко Дар’ю, Пенькову Валерію, Копитько Анастасію, вихованок 

творчого об’єднання «Креатив» КПНЗ «Центр позашкільної роботи» міста 
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Павлограда Дніпропетровської області, за роботу «Казка «Рукавичка», 

керівник Плюсніна С.В.; 

Макарчука Богдана, вихованця гуртка «Декоративно-прикладне 

мистецтво» Грицівської школи сприяння здоров’ю Шепетівського району 

Хмельницької області, за роботу «У підводному царстві», керівник               

Оскома М.В.; 

Максимчук Богдану, вихованку гуртка «Юний художник» 

Новоушицького будинку дитячої творчості Новоушицької об’єднаної 

територіальної громади Хмельницької області, за роботу «Засоромилася», 

керівник Мирончук Т.В.; 

Маламуж Олександру, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Шполянської станції юних техніків Черкаської області, за роботу «Карта 

України», керівник Курінна З.С.; 

Мальцева Романа, Федак Глорію, Поповича Артема, вихованців гуртка 

«Образотворче мистецтво» Мукачівського Будинку школярів Мукачівської 

міської ради Закарпатської області, за роботу «Колекція тарілок «Мій край», 

керівник Гелетей І.І.; 

Мандзій Віру, вихованку гуртка «Моделювання іграшок, сувенірів»   

Шумського центру позашкільної роботи Тернопільської області, за роботу 

«Улюблена лялька», керівник Тимощук Л.П.; 

Марутовську  Діану, вихованку гуртка «Художній дизайн» Центру 

технічної творчості «Юність» Соломянського району міста Києва, за роботу 

«Композиція «Баба  яга», керівник Кравцова  О.В.; 

Матвійчук Аліну, вихованку гуртка «Вироби з шкіри» Бучацького центру 

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

«Подих літа», керівник Ліскович Н.І.; 

Махінову Алісу, вихованку гуртка «Плетіння із природних матеріалів» 

Комунального закладу «Харківський Палац дитячої та юнацької творчості», за 

роботу «Капелюх», керівник Сорока Н.А.; 

Мельник Марію, вихованку гуртка «Батик»  Войнилівського  центру 

дитячої та юнацької творчості  Калуської  районної ради Івано-Франківської 

області, за роботу «Білі маки», керівник Пулькас Н.В.; 

Мельник Олександру, вихованку Зразкового художнього колективу 

гуртка «Петриківські барви» позашкільного навчального закладу «Будинок 

дитячої та юнацької творчості Заводського району» Запорізької міської ради 

Запорізької області, за роботу «Фантазійні квіти з птахами», керівник 

Ковальова І.А.; 

Мироненка Владислава, вихованця гуртка художньої обробки деревини 

комунального закладу «Широківський районний Будинок дитячої творчості» 

Широківської районної ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Декоративна дошка», керівник Смолярчук С.М.; 

Моденко Богдану, вихованку Зразкової студії декоративно – прикладної 

творчості «Стиль» ЦДЮТ міста Добропілля Донецької області, за роботу 

«Знахідка», керівник Травіна О.В.; 
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Мостову Соломію, Холод Юлію, вихованок гуртка «Гердан» і «Колаж» 

Комунального закладу Тернопільської міської ради «Центр творчості дітей та 

юнацтва», за роботу «Барвисте Тернопілля», керівники Панкевич О.В., 

Урезченко І.В.;  

Мотриченко Юлію, вихованку гуртка «Майстриня» Будинку художньої 

творчості дітей, юнацтва та молоді міста Переяслав-Хмельницького Київської 

області, за роботу «Сувенір «Маля», керівник Висовень Л.; 

Мудрик Дарину, вихованку гуртка «Аплікація соломкою» Менської 

станції юних техніків Чернігівської області, за роботу «Україна колядує!», 

керівник Гіленко С.М.; 

Муху Андріану, вихованку Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 

ім.О.С.Пушкіна Мукачівської міської ради Закарпатської області, за роботу 

«Закарпатські витоки»; 

Незнанову Христину, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

«Краса і мистецтво» Будинку дитячої та юнацької творчості Баштанського 

району Миколаївської області, за роботу «Зачарована весною», керівник 

Полова З.Д.; 

Настеку Марію, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

«Краса і мистецтво» Будинку дитячої та юнацької творчості Баштанського 

району Миколаївської області, за роботу «Дідові ягнички», керівник              

Полова З.Д.; 

Нескоромову Алевтину, вихованку гуртка «Світ моди» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеський центр дитячої та юнацької 

творчості «Промінь», за роботу «Шапокляк та Чебурашка», керівник              

Лисенко Т.В.; 

Ніколаєнко Валентину, вихованку гуртка «Народна творчість» 

Городнянської станції юних техніків Чернігівської області, за роботу «Сум 

торкнувся струн бандури…», керівник Кузнецова І.О.; 

Новіцьку Олену, вихованку гуртка «Чарівна нитка» Новоушицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Новоушицької об’єднаної 

територіальної громади Хмельницької області, за роботу «Гобелен «Дівчина-

весна», керівник Мирончук  Т.В.; 

Носенко Дарину, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

«Господарочка» Комунального закладу «Полтавський Палац дитячої та 

юнацької творчості Полтавської міської ради Полтавської області», за роботу 

«Оберіг «Моя Україна, ти в серці одна!», керівник Сидоренко Л.І.; 

Онайву Мондей Хелену, вихованку творчого об’єднання «Писанкарик» 

Центру позашкільної роботи Святошинського району міста Києва, за роботу 

«Українські писанки», керівник Проценко Л.І.; 

Опалинського Тараса, Миндик Соломію, вихованців гуртка художнього 

вітражу Городецької МАМ ім.П.Андрусіва Львівської області, за роботу 

«Кохаю Незалежну Україну», керівник Лань І.С.; 
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Опиченик Юлію, вихованку гуртка «Художня кераміка» 

Сторожинецького центру дитячої та юнацької творчості Чернівецької області, 

за роботу «Вогняний півень», керівник Васелович І.І.; 

Осадчук Юлію, вихованку гуртка «Паперопластика» Красилівського 

районного будинку творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, за 

роботу «Жива композиція», керівник Карнаух М.М.; 

Осіну Юлію, вихованку Зразкової студії декоративно-прикладної 

творчості «Стиль» Центру дитячої та юнацької творчості міста Добропілля 

Донецької області, за роботу «Весняний настрій», керівник Травіна О.В.; 

Остапенко Дарію, вихованку гуртка «Творча майстерня» Ніжинського 

Будинку дітей та юнацтва Чернігівської області, за роботу «Писанкове 

дерево», керівник Хоменко Ю.В.; 

Остапчук Ангеліну, вихованку моделювання іграшок-сувенірів 

Миколаївського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, за роботу «Лісова фея», керівник Карпенко О.Г.;  

Павлів Вікторію, вихованку гуртка «Народна вишивка» Долинського  

районного будинку дитячої та юнацької творчості Долинської районної ради 

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

Лилик О.П.; 

Пальцеву Вікторію, вихованку гуртка «Барвінок» Теплодарського 

міського будинку дитячої та юнацької творчості Одеської області, за роботу 

«Вишиваю квіти», керівник Кальнєва Р.Р.; 

Панькевич Марію, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Палацу учнівської 

молоді міста Луцька Волинської області, за роботу «Волинські візерунки», 

керівник Пушкіна Є.А.; 

Пархоменко Євгенію, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

м’якої іграшки «Казка» Будинку дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» 

міста Києва, за роботу «Пегас», керівник Вороніна Л.Д.; 

Пасічник Ольгу, вихованку гуртка «Колорит» Комунального закладу 

«Районний центр дитячої та юнацької творчості» Гуляйпільської районної 

ради Запорізької області, за роботу «Диво-сад», керівник Кочеткова Г. В.; 

Пермінова Микиту, вихованця гуртка «Гончарний двір» Полтавського 

міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради Полтавської 

області, за роботу «Птахи додому прилетіли», керівник Богомолова О.А.; 

Петренка Олександра, вихованця гуртка «Народні умільці» Станції юних 

техніків Торецької міської ради Донецької області, за роботу «Казковий птах», 

керівник Петренко І.О.; 

Петрович Валентину, вихованку гуртка «Сучасний танець» Воловецького 

центру  позашкільної роботи і дитячої творчості Закарпатської області, за 

роботу «Панночка», керівник Ситнік Д.О.; 

Петришка Ярослава, вихованця гуртка «В’язані сувеніри» Іванківського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу 

«JohnDeere», керівник Макаренко Т.І.; 
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Підласого Івана, вихованця гуртка «Виготовлення дерев’яної ігращки та 

сувенірів» Глобинського районного Центру дитячої та юнацької творчості 

Полтавської області, за роботу «Булава на таці», керівник Поплюйко Л.Б.; 

Пісьмак Марину, вихованку гуртка «Сонячні барви» Центру науково-

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

роботу «Осіннє сонце», керівник Бондаренко С.М.; 

Плохотнюк Оксану, вихованку гуртка «Народні вироби з соломи» 

Звенигородського Центру дитячої та юнацької творчості Черкаської області, за 

роботу «Два півники, два братики до млина ходили», керівник Жук Т.А.; 

Поліводу Марію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Миколаївського економічного ліцей № 1, за роботу «Океан Ірисів», керівник 

Кіченко Ю.А.; 

Поліщук Лілію, вихованку майстерні живопису та дизайну «Палітра» 

Центру творчості дітей та юнацтва Святошинського району міста Києва, за 

роботу «Натюрморт за східними мотивами», керівник Кузьменко А.Й.; 

Поліщук Наталію, вихованку гуртка «Іграшка з вовни» комунального 

позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої 

та юнацької творчості», за роботу «Лісова історія», керівник Петріщева С.Г.; 

Попелянську Поліну, вихованку гуртка «Конструювання м’якої іграшки» 

Станції юних техніків – Центру науково-технічної творчості молоді міста 

Києва, за роботу «Вогняний Півень», керівник Межена Л.В.; 

Постевку Руслану, вихованку Байраківського навчально-виховного 

комплексу Герцаївського району Чернівецької області, за роботу «Чарівний 

півень», керівник Савченко М.М.; 

Постову Юлію, вихованку гуртка образотворчого мистецтва 

«Різнобарв’я» Комунального позашкільного навчального закладу «Об’єднання 

дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання» міста Кременчука 

Полтавської області, за роботу «Сповнені коханням», керівник                 

Домащенко А.В.; 

Примак Людмилу, вихованку гуртка декоративно-прикладного мистецтва 

ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне училище», за роботу 

«Шкатулка «Карпати», керівник Пруднікова С.І.; 

Прокопчука Богдана, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» 

Ярмолинецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Хмельницької 

області, за роботу «Кульбабка», керівник Прокопчук Л.І.; 

Пугач Ольгу, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, за роботу «Рушник. Великодня серветка», керівник Вітченко Н.Ю.; 

Пуглій Аліну, вихованку гуртка «Крій та шиття» Будинку художньої 

творчості дітей, юнацтва та молоді міста Переяслав-Хмельницького Київської 

області, за роботу «Барвисте містечко», керівник Щава Л.М.; 

Рабович Ірину, вихованку Озерської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Володимирецького району Рівненської області, за роботу «Картина «Весна в 

саду», керівник Ткач Н.К.; 
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Радзієвського Івана, вихованця гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Одеський центр дитячої 

та юнацької творчості «Зоресвіт», за роботу «Сова», керівник Мажеєв О.А.; 

Радиша Сергія, вихованця Зразкової студії паперової пластики «Папірус» 

Будинку творчості дітей та юнацтва міста Українська Донецької області, за 

роботу «Подарунок для сестрички», керівник Немченко А.О.; 

Рашевську Олександру, вихованку студії образотворчого мистецтва 

Сенчанського Будинку дитячої та юнацької творчості Лохвицького району 

Полтавської області, за роботу «Різдвяні візерунки», керівник Бандурко Н.В.; 

Рємєнного Данила, вихованця Народної студії образотворчого мистецтва 

«Фантазія» ЦДЮТ міста Добропілля Донецької області, за роботу «Море 

кави», керівник Кімеріна А.М.; 

Рожко Юлію, вихованку гуртка «Народна творчість»  Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді 

Волинської облдержадміністрації, за роботу «Чарівна птаха України», 

керівник Літвінчук С.М.; 

Рожкову Софію, вихованку гуртка «Маленька майстриня» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Заводського району міста Миколаєва, за роботу 

«Мати-гуска», керівник Антонова Г.Г.; 

Руссу Сунаміта, вихованка Малинівської загальноосвітньої школи 

Новоселицького району Чернівецької області, за роботу «Панночка», керівник 

Динту Д.І.; 

Салогуб Анастасію, вихованку гуртка «Іграшка з вовни» комунального 

позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої 

та юнацької творчості», за роботу «Навесні», керівник Петріщева С.Г.; 

Свінціцьку Анастасію, вихованку гуртка «Полісяночка» Центру дитячої 

та юнацької творчості Житомирського району Житомирської області, за 

роботу «Затишне подвір’я», керівник Шмідтке Л.В.; 

Свінціцьку Вікторію, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

«Фантазія» Будинку дитячої та юнацької творчості Баштанського району 

Миколаївської області, за роботу «Пасхальний заєць», керівник                  

Польщина І.А.;  

Свінціцьку Вікторію, вихованку гуртка «Візерунок» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Баштанського району Миколаївської області, за роботу 

«Своя ноша не тягне», керівник Польщина І.А.;  

Свиридецьку Олену, Якобчук Наталію, вихованок гуртка 

«Соломоплетіння» Старокостянтинівського районного центру дитячої 

творчості Хмельницької області, за роботу «Господар двору», керівник 

Якотюк Н.М.; 

Середнякова Тимофія, вихованця гуртка «Сувенір» Станції юних техніків 

Костянтинівської міської ради Донецької області, за роботу «Ваза з квітами», 

керівник Мацвей Ю.О.;  

Сікору Христину, вихованку гуртка «Бісерне сяйво» Олеського БДЮТ 

Львівської області, за роботу «Гердан і пояс», керівник Турченяк О.В.; 
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Сікун Дар'ю, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Енергодарського навчально-виховного комплексу №1 Енергодарської міської 

ради Запорізької області, за роботу «Птиця-хижак», керівник Горкунова О.В.; 

Сімкіну Дар’ю,  вихованку гуртка «Кераміка» Комунального закладу 

«Харківський Палац дитячої та юнацької творчості», за роботу «Старе фото», 

керівник Цемма О.Ю.; 

Скрипник Уляну, вихованку гуртка «Графіка» Старосинявського 

будинку творчості школярів Старосинявської об’єднаної територіальної 

громади Хмельницької області, за роботу «Портрет Богдана Ступки», керівник 

Солтуз В.Г.; 

Солодкого Олега, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» 

Холминського Будинку творчості дітей та юнацтва Чернігівської області, за 

роботу «Кухонний набір», керівник Халіман С.Ф.; 

Старикову Маргариту, вихованку гуртка «Малюнок і живопис» 

Старобільського районного Будинку творчості дітей та юнацтва Луганської 

області, за роботу «Дівчина-Українка», керівник Романова Л.Г.; 

Степащук Ірину, вихованку гуртка «Віночок творчості» загальноосвітньої 

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

роботу «Рушник «Дерево життя», керівник Барановська В.В.; 

Стефанюк Анастасію, вихованку гуртка «Народна вишивка» 

Сторожинецького центру дитячої та юнацької творчості Чернівецької області, 

за роботу «Дерево життя. Моїм правнукам», керівник Шейчук О.Г.; 

Стецину Вікторію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Зборівського районного  центру дитячої та юнацької творчості Тернопільської 

області, за роботу «Веселий котик», керівник Карпінська І.Є.; 

Сущенко Анастасію, вихованку гуртка «Природа і фантазія» 

Катеринопільського районного Будинку дитячої та юнацької творчості 

Черкаської області, за роботу «Борітеся – поборете!», керівник Сущенко Л.В.; 

Талапканича Юрія, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» 

Мукачівського Будинку школярів Мукачівської міської ради Закарпатської 

області, за роботу «Мати й батько колихали», керівник Гелетей І.І.; 

Таран Єлизавету, вихованку Піщанської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Новомосковської районної ради Дніпропетровської області, за роботу «Мати», 

керівник Коніщук А.І.; 

Терехову  Анастасію, вихованку Зразкового художнього колективу 

творчої майстерні «Струмочок» Зіньківського будинку дитячої та юнацької 

творчості Полтавської області, за роботу «Птахи добра», керівник                  

Гавриленко Л.І.; 

Тершак Анну, вихованку Зразкової студії образотворчого мистецтва 

«Палітра» Мукачівського Будинку школярів Мукачівської міської ради 

Закарпатської області, за роботу «Напередодні свята», керівник Олаг Я.С.; 

Тітович Аліну, вихованку декоративно-вжиткової студії «Чудова 

майстерня» Будинку дитячої творчості м.Кремінна Луганської області, за 

роботу «Квітучий прапор», керівник Авчиннікова О.В.; 
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Тикву Аліну, вихованку гуртка «Сувенірний вернісаж» комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

«Гармонія» Довгянцівського району міста Кривого Рогу Дніпропетровської 

області, за роботу «Хозяїн двору», керівник П’ятниця Н.П.; 

Тимошенко Марію, вихованку Зразкової художньої студії декоративно-

прикладного мистецтва «Сходинки» позашкільного навчального закладу 

«Багатопрофільний молодіжний центр» Черкаської міської ради, за роботу 

«Колискова», керівник Тимошенко Г.В.; 

Тимощук Софію, вихованку гуртка «Юний дизайнер» Чернівецького 

обласного центру естетичного виховання «Юність Буковини», за роботу 

«Улюблені іграшки», керівник Руснак А.Л.; 

Траппер Вікторію, вихованку гуртка «Юні-квіткарі аранжувальники» 

позашкільного навчального закладу «Міський Палац дитячої та юнацької 

творчості» Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу 

«Запорізький сувенір», керівник Корзун С.А.; 

Триліс Галину, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Станції юних техніків міста Умані Черкаської області, за роботу «Піжамниця 

«АЛЬФ», керівник Горобець А.В.; 

Троценко Дар’ю, вихованку Зразкового художнього колективу 

«Кераміка» комунального позашкільного навчального закладу  «Станція юних 

техніків Тернівського району» міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, 

за роботу «Свічник «Хатка», керівник Литвинчук О.М.; 

Трунову Яну, Вербу Кирила, вихованців гуртка «Чарівниця» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Баштанського району Миколаївської області, за 

роботу «Панно «Великодній кошик», керівник Верба О.О.; 

Тужиляк Анастасію, вихованку гуртка «Господарочка» Долинського  

районного будинку дитячої та юнацької творчості Долинської районної ради 

Івано-Франківської області, за роботу «Бойківська нагрудна прикраса                     

«Вісьорок», керівник Дмитровська Ю.О.; 

Тюк Дарину, Бенедик Світлану, вихованок гуртка «Умілі руки» 

Іршавського районного Будинку дитячої творчості Закарпатської області, за 

роботу «Біля тину калина», керівник Огарь О.І.; 

Усенко Софію, вихованку Зразкової студії образотворчого мистецтва 

Херсонського Центру дитячої та юнацької творчості Херсонської міської ради 

Херсонської області, за роботу «Бджілка на відпочинку», керівники Ліпшиць 

О.Е., Фахрадова О.О., Лисенко В.М.;  

Усік Галину, вихованку гуртка «Рожевий фламінго» Палацу творчості 

учнів міста Миколаєва, за роботу «Чарівна пава», керівник Кірьякіді О.М.; 

Фалтінського Івана, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» Рахівського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Закарпатської області, за 

роботу «Музикант», керівник Мартин М.М.; 

Фирсу Анну, Годзь Діану, вихованок гуртка іграшки Сенчанського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Лохвицького району Полтавської 

області, за роботу «Коляд-коляд-колядниця», керівник Харченко В.І.; 
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Хаммур Софію, вихованку гуртка «Технологія писанкарства» Одеського 

міжшкільного навчально-виробничого комбінату №2, за роботу «Чудо 

писанка», керівник Іванчикова Л.І.; 

Хмару Світлану, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Хустського районного Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Закарпатської області, за роботу «Рожева зірочка», керівник Липчей О.Ю.; 

Холявіцьку Олену, вихованку гуртка початкового технічного 

моделювання Віньковецького будинку дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, за роботу «Лілея», керівник Карасевич Н.А.; 

Хоменко Анну, вихованку гуртка «Природа і фантазія» комунального 

позашкільного навчального закладу “Центр дитячо-юнацької творчості 

“Сонях” міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, за роботу «Панянки», 

керівник Паук Н.В.; 

Ціпка Яна, вихованця Бережанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Хмельницького району Хмельницької області, за роботу «Символ року 2017», 

керівник Савчук Т.М.; 

Шалімову Аліну, вихованку ЗОШ № 25 міста Краматорська Донецької 

області, за роботу «Сова», керівник Гончар Л.О.; 

Шворака Єгора, вихованця Зразкової студії «Художня кераміка» 

Іванківського районного центру дитячої та юнацької творчості Київської 

області, за роботу «Рожевий мрійник», керівник Василишина Н.В.; 

Шевченко Олю, Мазурик Дашу, Теличук Каріну, вихованок гуртка «Краса 

та затишок» Бершадської районної станції юних техніків Вінницької області, 

за роботу «Хай у кожному серці заспіває, наче сонячна мрія, веселка на добро 

і надію», керівник Бабій-Парахонич О.О.; 

Шмакову Карину, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Будинку дитячої 

творчості міста Новогродівки Донецької області, за роботу «Родинний оберіг», 

керівник Єфанова Н.В.; 

Шапковського Миколу, вихованця гуртка «Ниточка» 

Добровеличківського центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської 

області, за роботу «Моя Україна», керівник Скляренко Р.Є.; 

Шевченко Єлізаветту, вихованку гуртка «Рукоділля» Остерського 

Будинку творчості дітей та юнацтва Чернігівської області, за роботу 

«Розкопки трипільської культури», керівник Юша Т.С.; 

Шило Анастасію, вихованку гуртка «Тістопластика» Чернігівського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Серія робіт «Українські соняшники», «Серветниця», «Кільця для серветок», 

«Вінок», «Дзвіночок», «Підкова», керівник Чоботар Т.М.; 

Шимка Назара, вихованця Кам’янець-Подільської спеціалізованої школи-

інтернату І-ІІІ ступенів «Славутинка» Хмельницької обласної ради 

Хмельницької області, за роботу «Лялька», керівник Станіславська О.А.; 

Шишку Дарію, вихованку гуртка «Дизайн» Кам’янської станції юних 

техніків Черкаської області, за роботу «Хатинки лісовичків», керівник  

Швагер Н.П.; 
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Шмирко Дарину, вихованку Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді міста Первомайська Миколаївської області, за роботу 

«Кольє «Чайна троянда», керівник Кравченко О.В.;   

Штань Ганну, вихованку гуртка «Природа і фантазія» Станції юних 

техніків Торецької міської ради Донецької області, за роботу «Тигр», керівник 

Старовойтова Н.А.; 

Шугайло Юлію, вихованку гуртка «Юний художник» Миколаївської 

загальноосвітньої школи-інтернату №4 Миколаївської обласної ради, за 

роботу «Птаха», керівник Лук’яненко Л.В.; 

Шумнегру Анастасію, вихованку гуртка «Художня вишивка» Рахівського 

районного центру науково-технічної творчості Закарпатської області, за 

роботу «Мережка з штанівкою «Троянди», керівник Ворохта Л.Я.; 

Чемес Олександру, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Городоцького будинку дитячої творчості Хмельницької області, за роботу 

«Бичок», керівник Мерва В.А.; 

Черевко Ірину, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Великобагачанського 

районного Будинку творчості дітей та юнацтва Полтавської області, за роботу 

«Півник - голосисте горлечко», керівник Горбань Ю.Ю.; 

Черненка Іллю, вихованця гуртка «Народна лялька» Оржицького Будинку 

дитячої та юнацької творчості Полтавської області, за роботу «Півник-

співунець», керівник Твердохліб С.О.; 

Чирву Івана, вихованця гуртка «Творчий дизайн» Будинку творчості дітей 

та юнацтва Кам'янської районної ради Черкаської області, за роботу «Картина 

«Березневий букет», керівник Юрченко Т.Є.; 

Юрченко Сніжану, вихованку гуртка «Чарівна ниточка» Лисянського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Черкаської області, за 

роботу «Півник Голосисте Горлечко», керівник Мазана Т.В.; 

Юрчука Віталія, вихованця Хорошівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Білогірського району Хмельницької області, за роботу «Орхідея», 

керівник Васюк О.В.; 

Юхновську Катерину, вихованку Зразкової студії «Фітодизайн» Києво-

Святошинського районного центру творчості молоді «Оберіг», за роботу 

«Весілля», керівник Єріна Л.Л.; 

Яворську Віру, вихованку гуртка «Чарівна нитка» Горохівського Будинку 

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

керівник Ковальчук А.М.; 

Якимчук  Дашу, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Центру 

технічної творчості «Юність» Соломянського району міста Києва, за роботу 

«Дощечка «Айстри», керівник Тарєлко В.В.; 

Янову Софію, вихованку гуртка народної творчості «Оберіг» 

Почаївського будинку дитячої творчості і спорту Тернопільської області, за 

роботу «Пісочний годинник», керівник Галанець О.В.; 
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Ястреб Вікторію, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Черкаської районної станції юних техніків, за роботу «Коловорот життя», 

керівник Коваль Н.П.; 

Ястреб Вікторію, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво»  

Черкаської районної станції юних техніків, за роботу «Натюрморт з 

соняхами», керівник Коваль Н.П. 

 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Педоренко О. В. 

 

 

Директор                                                                                                   Г.А. Шкура 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


