
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

Н А К А З  

 

 

02.07.2018р.                              м. Київ                            №07-03 
 

 

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 04.01.2018             

№ 12 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для 

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2018 рік» у 

червні місяці ц.р. Українським державним центром позашкільної освіти було 

проведено оцінку експонатів представлених на Всеукраїнську виставку-конкурс 

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

На конкурс було подано 2008 робіт з усіх областей України, а саме були 

представлені роботи з таких видів мистецтва: 

1. Декоративно-ужиткове мистецтво: 

художнє різьблення по дереву; 

гончарство та художня кераміка; 

художнє плетіння, ткацтво; 

в’язання спицями, гачком; 

витинання; 

художня вишивка; 

народна лялька; 

м’яка іграшка; 

писанкарство; 

вироби з тіста; 

вироби зі шкіри; 

декоративний розпис, народний живопис; 

бісероплетіння; 

паперова пластика та оригамі; 

вироби з соломки; 
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ізонитка; 

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 

 
 

Н А К А З У Ю: 
 

 

1. Нагородити дипломами Українського державного центру 

позашкільної освіти: 
 

Дипломом І ступеня: 

Алексеєву Анастасію, Шульчевську Яну, вихованок гуртка «Краса 

власноруч» Державного навчального закладу «Вінницький центр професійно-

технічної освіти технологій та дизайну», за роботу «Жовті троянди», керівник 

Старинець І.В.; 

 

Андрієнко Анну, вихованку гуртка «Дивосвіт ремесел» Міського центру 

позашкільної освіти відділу освіти Глухівської міської ради Сумської області, за 

роботу «Чарівний світ мого дитинства», керівник Мирошнікова Т.В.; 

 

Андрощук Аліну, Богдан Марину, вихованок гуртка «Рукоділля» 

Маньківського районного Центру дитячої та юнацької творчості, малої академії 

наук учнівської молоді Черкаської області, за роботу «Куряча сімейка», керівник 

Талабанюк Т.В.; 

 

Андрушишина Павла, вихованця ВПХУ № 5 м. Чернівці, за роботу «Шахова 

дошка», керівник Павлович М.М.; 

 

Арбузову Анастасію, вихованку гуртка «Спектр» КЗ «ЦДЮТ №2»                               

м. Харків, за роботу «Над рідними просторами», керівник Гоголєва О.Є.; 

 

Барановського Богдана, вихованця гуртка декоративно-прикладного 

мистецтва Головинського вищого професійного училища нерудних технологій 

Житомирської області, за роботу «Портрет «Леся Українка - поетична квітка 

України», керівник Подкур Т.А.; 

 

Барсукову Варвару, вихованку гуртка «Архітектурне моделювання» 

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

області, за роботу «Пес», керівник Клименко С.Л.; 
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Басок Каріну, Орєшину Софію, вихованок гуртка «Образотворче мистецтво» 

НВК «Спеціалізована школа І ступеня, гімназія» ім. Героя України С. М.  

Бондарчука міста Старокостянтинова Хмельницької області, за роботу «Ой 

 

Білозора Владислава, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» 

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

області, за роботу «Людина-Павук», керівник Тєрентьєв В.О.; 

 

Білокриницьку Валерію, вихованку гуртка художня кераміка будинку 

дитячої та юнацької творчості Кременчуцької районної ради Полтавської 

області, за роботу «Набір посуду», керівник Кулявіна С.П.; 

 

Білоус Вікторію, вихованку гуртка «Креативне рукоділля» Станції юних 

техніків відділу освіти Добропільської міської ради Донецької області, за роботу 

«Трояндовий водограй», керівник Жукотська К.М.; 

 

Білоус Ярославу, вихованку гуртка «Арт-дизайн» Чернігівського обласного 

Палацу дітей та юнацтва, за роботу «Літні канікули у дідуся», керівник Єфіц 

О.В.; 

 

Білик Олену, вихованку гуртка «Житечко» комунального закладу «Станція 

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

«Солом’яна лялька», керівник Литовченко Л.А.; 

 

Бобришева Дмитра, вихованця гуртка «Декоративне мистецтво» 

Херсонської  спеціалізованої школи   І-ІІІ ступенів № 30 з поглибленим 

вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови 

Херсонської міської ради, за роботу «Органайзер «Акула», керівник                   

Сінолуп О.В.; 

 

Богуша Дмитра, вихованця Степанівської ЗОШ І-ІІ ступенів Білогірського 

району Хмельницької області, за роботу «Чужий», керівник Богуш О.В.; 

 

Божок Діану, вихованку гуртка «Фантазія плюс» Остерського Будинку 

творчості дітей та юнацтва Чернігівської області, за роботу «Гармонія в природі», 

керівник Ковченко С.П.; 

 

Бойко Тетяну, вихованку гуртка «Флористика» Центру дитячої та юнацької 

творчості м. Южноукраїнська Миколаївської області, за роботу «Янгол-

охоронець», керівник Черняєва Л.М.; 

 

Бондар Поліну, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

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

«Гостинні українці», керівник Єфіц О.В.; 

 

Бординюка Руслана, вихованця «Зразкового художнього колективу» гуртка 

ДУМ (Кераміка) міської станції юних техніків м. Миколаєва, за роботу 

«Куманець», керівник Пономаренко В.О.; 
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Боцяна Максима, вихованця гуртка «Витинанка» Городоцької ЗОШ                         

І ступенів Городоцької міської об’єднаної територіальної громади Городоцького 

району Хмельницької області, за роботу «Любіть Україну», керівник Свідерська 

О.О.; 

 

Броварську Анастасію, Усика Костянтина, вихованців гуртка «Дитяча 

анімація» Комунального закладу «Шполянський центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді» Шполянської міської ради об’єднаної 

територіальної громади Черкаської області, за роботу «Щаслива родина – багата 

країна», керівник Косенко В.А.; 

 

Букату Софію, вихованку Зразкового творчого об’єднання «Флористичні 

барви» Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю, за роботу «Травленки», керівник Огнєва С.В.; 

 

Бульчук Любов, вихованку гуртка «Чарівна голка» комунального закладу 

«Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 Луцької міської ради» Волинської області, за 

роботу «Рушник «Бабусині квіти», керівник Мельничук Л.В.; 

 

Бурлакову Ксенію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Сонячне сяйво» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської 

обласної ради, за роботу «Циркове слоненя», керівник Губська Н.М.; 

 

Вареник Альону, вихованку Народної студії образотворчого мистецтва 

«Фантазія» ЦДЮТ м.Добропілля Донецької області, за роботу «Лаванда», 

керівник Кімеріна А.М.; 

 

Василову Вікторію, вихованку гуртка «Дивосвіт: Флористика і живопис» 

МПДЮ м.Чернівці, за роботу «Дерево життя», керівник Бойчук Н.Р.; 

 

Васильченко Олену, вихованку студії образотворчого мистецтва та дизайну 

Центру творчості дітей та юнацтва Святошинського району м.Києва, за роботу 

«Філософія жадоби», керівник Ізаак Л.І.; 

 

Васякіну Наталію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Плетіння мережива на коклюшках» Снігурівського Будинку творчості дітей та 

юнацтва Миколаївської області, за роботу «Рушник «Обереговий», керівник Бей 

Т.М.; 

 

Вернигору Дмитра, вихованця гуртка «Художнє випилювання» 

Васильківського районного центру дитячої та юнацької творчості Київської 

області, за роботу «Кубок з гербом», керівник Руденок Ю. Ф.; 

 

Волокітіну Ірину, вихованку гуртка «Барвінок» Олешківського Центру 

дитячої та юнацької творчості Олешківської районної ради Херсонської області, 

за роботу «Південна ніч», керівник Білоконь О.М.; 

 

Волощук Євгенію, вихованку гуртка «Народна творчість» Коломийського 

районного будинку дитячої та юнацької  творчості Коломийської районної  ради 
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Івано-Франківської області, за роботу «Подарунок для бабусі», керівник 

Угорська С.М.; 

 

Вяткіна Тимофія, вихованця гуртка «Гончарик» Міського центру науково-

технічної творчості міста Марганця Дніпропетровської області, за роботу 

«Ліхтарик», керівник Кириленко О.В.; 

 

Гаврик Софію, вихованку гуртка «Художня кераміка» Комунального закладу 

«Малобілозерська спеціалізована естетична школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 

«Дивосвіт» Запорізької обласної ради, за роботу «Модниця», керівник Вовченко 

О.П.; 

 

Гаврилюк Олександру, вихованку гуртка «Народна творчість» Будинку 

школяра Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, за роботу 

 

Гаврищук Таїсію, вихованку Народної студії декоративного розпису «Цвіт 

папороті» Сквирського районного центру дитячої та юнацької творчості 

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

 

Галай Анастасію, вихованку гуртка «Народні промисли» Хустського 

районного Центру позашкільної роботи Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу «Пори року», керівник Продан 

Г.Ю.; 

 

Гашенко Єлизавету, вихованку В’язовецької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Білогірського району Хмельницької області, за роботу «Зимовий день» 

Сисолєтіна Л.О.; 

 

Гейко Єлизавету, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради Донецької області, за роботу «Козацькі байки», 

керівник Гутник О.Л.; 

 

Герича Крістіана, вихованця гуртка «Флористика та фітодизайн інтер’єру» 

Тячівського районного Центру дитячої та юнацької творчості Тячівської 

районної державної адміністрації Закарпатської області,  за роботу «Квітуче 

літо», керівник Бердар О.М.; 

 

Гіжевську Марію, вихованку гуртка «Художня вишивка» комунального 

закладу «Жмеринський міський центр позашкільної роботи» Вінницької області, 

за роботу «Ранкова тиша», керівник Ольхова І.В.; 

 

Гловачевського Антона, вихованця Зразкового гуртка «Різьблення по 

дереву» Центру дитячої та юнацької творчості міста Кам’янця-Подільського 

Хмельницької області, за роботу «Хранителі скарбів», керівник Сторож І.М.; 

 

Глушко Галину, вихованку гуртка «Витинанка» Центру дитячої та юнацької 

творчості Хмельницького району Хмельницької області, за роботу «Колекція 

«Мої перші шапочки», керівник Штефанюк Ю.О.; 
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Голдзіцьку Ольгу, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Птахи щастя», керівник Голдзіцька Т.Ф.; 

 

Голосного Віталія, вихованця гуртка «Гончарик» Богуславського районний 

центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу «До столу», 

керівник Спасьонова Я.С.; 

 

Голуб Яну, вихованку гуртка «Декоративний розпис» Центру дитячої та 

юнацької творчості міста Старокостянтинова Хмельницької області, за роботу 

«Диптих «Обереги», керівник Процик О.О.; 

 

Голяна Нікіту, вихованця «Зразкового художнього колективу» СЮТ 

м.Миколаєва, за роботу «Курішка», керівник Пономаренко В.О.; 

 

Гончарук Ангеліну, вихованку студії образотворчого мистецтва 

Уманського районного Центру дитячої та юнацької творчості Черкаської області, 

за роботу «Життєдайна сила матінки Землі», керівник Вовнянко І.В.; 

 

Горбунову Марію, вихованку креатив-студії «Орхідея» закладу 

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

«Козацькому роду – нема переводу», керівник Мохар І.А.; 

 

Гордіюк Марію, вихованку Народної студії образотворчого мистецтва                

КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» Київської області, за 

роботу «Натхнення», керівник Мілейко О.Б.; 

 

Горіцьку Наталію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Дитячого 

оздоровчо-екологічного центру Оболонського району м. Києва, за роботу 

«Ритми рідного краю», керівник Панченко Н.В.; 

 

Горовця Олександра, вихованця ВПХУ № 5 м. Чернівці, за роботу «Адресна 

папка», керівник Павлович М.М.; 

 

Горюшкіна Микиту, вихованця гуртка «Веселка» КЗ «ЦДЮТ №2» м.Харків, 

за роботу «Натюрморт», керівник Дмитренко Н.С.; 

Грицаєнко Вікторію, вихованку гуртка «Fancy» Позашкільного навчального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району» 

Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «Кафе «Стара шляпа», 

керівник Суханова О.А.; 

Гросу Владислава, вихованця гуртка «Декоративний розпис» Комунального 

закладу «Захарівський будинок дитячої та юнацької творчості» Одеської області, 

за роботу «Я славлю народ України», керівник Комарчук Г.О.; 

 

Гудзій Надію, вихованку гуртка «Сонячні барви» ЦНТТМ «Сфера»                       

м. Києва, за роботу «Зимова ніч», керівник Бондаренко С.М.; 
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Гудун Богдану, вихованку гуртка «Юні дизайнери» Лановецького міського 

комунального будинку дитячої та юнацької творчості Тернопільської області, за 

роботу «Життя», керівник Одлижук А.Г.; 

 

Давидкевич Аліну, вихованку гуртка «Юний митець» Комунального 

закладу «Коропський центр дитячої та юнацької творчості» Коропської селищної 

ради Чернігівської області, за роботу «Квіти», керівник Лавренова Н.Ю.; 

 

Дзюбу Марію, вихованку Народної студії образотворчого мистецтва                

КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», за роботу «Сон-трава», 

керівник Бєла В.Л.; 

 

Демчука Максима, вихованця гуртка «Декоративно-прикладне мистецтво» 

Станції юних техніків Любомльської районної ради Волинської області, за 

роботу «Мені тринадцятий минало…», керівник Конашук П.А.; 

 

Дербугову Анастасію, вихованку гуртка «Народна творчість» Будинку 

дитячої творчості міста Славути Хмельницької області, за роботу «Дві подруги», 

 

Дерев’янюк Карину, Лахнову Анастасію, вихованок гуртка «Народна 

творчість» Будинку творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради 

Красилівської міської об’єднаної територіальної громади Красилівського району 

Хмельницької області, за роботу «Бузок», керівник Славенська С. І.; 

 

Дідович Діану, Личуху Марію, вихованок гуртка «В’язання гачком» 

Чернігівського обласного Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, за роботу «Соняшник», керівник Макаренко О.Г.; 

 

Дидика Романа, вихованця гуртка «Художня  обробка деревини» 

Саджавського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Богородчанської  

районної ради Івано-Франківської області, за роботу «Таріль», керівник Савчук 

І.М.; 

 

Добровольську Наталію, вихованку гуртка конструювання та моделювання 

одягу комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної 

освіти «Зміна» Центрально-Міського району» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Комплект прикрас «Палке кохання», 

керівник Башта І.Л.; 

 

Домбровську Анастасію, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Івано-

Франківського державного центру естетичного виховання, за роботу «Гердан 

«Писанковий», керівник Чулак М.М.; 

 

Дубельовського Богдана, вихованця гуртка «Гончарство» Малої академії 

народних ремесел  Галицької районної ради  Івано-Франківської області, за 

роботу «Полковник Семен Височан», керівник Перекліта П.Д.; 

 



8 
 

Дубину Максима, вихованця Ізюмського ЦДЮТ Харківської області, за 

роботу «Надійка», керівник Воловик Г.І.; 

 

Дудко Іллю, вихованця зразкової творчої майстерні декоративно-

ужиткового мистецтва «Перлина» Ківерцівського центру дитячої та юнацької 

творчості Волинської області, за роботу «Берегиня роду українського», керівник 

Дудко М.В.; 

 

Дузь Анастасію, вихованку гуртка «Квіллінг» Будинку дитячої творчості м. 

Новогродівка Донецької області, за роботу «Квітуча країна», керівник 

Нічіпорова Л.М.; 

 

Дульгер Владиславу, вихованку гуртка «Килимкова вишивка» 

Сторожинецького ЦДЮТ Чернівецької області, за роботу «Кукурудза», керівник 

Шейчук О.Г.; 

 

Дуку Максима, вихованця Дубровицького центру позашкільної освіти 

Рівненської області, за роботу «Сімейний затишок», керівник Дука Н.А.; 

 

Душко Анастасію, вихованку гуртка «Умілі руки» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Черняхівського району Житомирської області, за роботу 

«Любій Україні», керівник Бондарчук І.А.; 

 

Дьогтяра Євгена, вихованця студії оригамі «Зимова сакура» Чернігівського 

обласного Центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Козацька зброя», керівник Родіна Н.Ф.; 

 

Дьоміну Вікторію, вихованку гуртка «Графіка» Комунального закладу 

«Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді» 

Черкаської області, за роботу «Надія України», керівник Кобенко А.С.; 

 

Жиліну Анну, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

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

«Чарівна мавка», керівник Єфіц О.В.; 

 

Журман Катерину, вихованку гуртка «Чарівне тісто» Чернігівського 

обласного Палацу дітей та юнацтва, за роботу «Різдво», керівник Третяк Ю.С.; 

 

Заболотнюка Олександра, вихованця Народного художнього колективу 

гуртка «Юний  дизайнер» ЧОЦЕВ «Юність Буковини», за роботу «Жабенята», 

керівник Руснак А.Л.; 

 

Загуру Євгенію, вихованку гуртка «Декоративний розпис» Центру дитячої 

та юнацької творчості міста Старокостянтинова Хмельницької області, за роботу 

«Казковий глечик», керівник Процик О.О.; 

 

Зароченцеву Кароліну, вихованку гуртка «Художня обробка соломки і 

прикладний декор» СЮТ м.Миколаєва, за роботу «Ранкова пісня», керівник 

Чудіна Л.В.; 
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Зварича Віталія, вихованця студії образотворчого мистецтва та дизайну 

Центру творчості дітей та юнацтва Святошинського району м. Києва, за роботу 

«Мій пленер», керівник Ізаак Л.І.; 

 

Зваричука Дмитра, вихованця гуртка «Художня  обробка деревини» 

Саджавського закладузагальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Богородчанської  

районної ради Івано-Франківської області, за роботу «Таріль», керівник Савчук 

І.М.; 

 

Зернову Тетяну, Сарницьку Анастасію, вихованок Запорізького ліцею                

№ 34 Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «Гордий півень», 

керівник Межерицька О.П.; 

 

Зубатюк Мирославу, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Будинку творчості 

дітей та юнацтва Красилівської міської ради Красилівської міської об’єднаної 

територіальної громади Красилівського району Хмельницької області, за роботу 

 

Зубченко Анастасію, вихованку гуртка «Валяння вовни» комунального 

позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої 

та юнацької творчості», за роботу «Песик з кульбабкою», керівник Петріщева 

С.Г.; 

 

Євич Аліну, Миронюк Олену, вихованок гуртка «Рукоділля» Маньківського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості, малої академії наук учнівської 

молоді Черкаської області, за роботу «Друзі нерозлий вода», керівник Талабанюк 

Т.В.; 

 

Єдноралюка Віталія, вихованця Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Хмільницький аграрний центр професійно-технічної 

освіти» Вінницької області, за роботу «Сова», керівник Нишпорська В.Б.; 

 

Іванова Дмитра, вихованця студії образотворчого мистецтва Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва міста Слов’янська 

Донецької області, за роботу «Дев’ятий вал», керівник Бондар Л.А.; 

 

Істоміна Владислава, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» 

Ладижинського міжшкільного навчально-виробничого центру «Спадщина» 

Вінницької області, за роботу «Кобзар вічно живий», керівник Парсяк В.В.; 

 

Іщука Богдана, вихованця гуртка «Ліплення» Будинку дитячої творчості  

міста Баранівки Житомирської області, за роботу «Пухнасті білочки», 

керівникБенкіна Т.Г.; 

 

Каленик Олександру, вихованку гуртка «Моделювання та конструювання 

одягу» Кременецького районного центру дитячої творчості Тернопільської 

області, за роботу «Лялька «Даринка», керівник Фурсик Л.П.; 



10 
 

Калінчук Марію, вихованку Зразкового художнього колективу «Майстерня 

живопису та дизайну «Палітра» Центру творчості дітей та юнацтва 

Святошинського району м. Києва, за роботу «Життя продовжується», керівник 

Кузьменко А.Й.; 

 

Карвацьку Марію, вихованку гуртка «Креативне рукоділля» Будинку дитячої 

творчості Городоцької міської об’єднаної територіальної громади Городоцького 

району Хмельницької області, за роботу «Прикраса для леді», керівник Віткова 

І.П.; 

 

Карпюк Юлію, вихованку гуртка «Екодизайн» ЗОШ I-III ступенів № 1 імені 

Героя України Андрія Снітка смт. Маневичі Волинської області, за роботу 

«Диптих «Братики», керівник Стрельчук С.А.; 

 

Катрич  Вероніку, вихованку студії «Перлина» Івано-Франківського 

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

на Івана та й на Купала…», керівник Сізьоміна Н.С.; 

 

Качуру Діану, вихованку гуртка «Творча майстерня» Березнянського 

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

- ненька», керівникШумна М.В.; 

 

Кваснікова Богдана,  вихованця гуртка «Художня кераміка» комунального 

закладу «Коропський Центрдитячої та юнацької творчості» Коропської селищної 

ради Чернігівської області, за роботу «Кирило Кожум’яка», керівник Цупко 

О.А.; 

 

Кесіору Надію, вихованку гуртка «Нитяна графіка» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Палац дітей та юнацтва» міста Ізмаїла 

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

 

Кильбасовича Вадима, вихованця Вищого професійного училища № 11 

міста Червонограда, Львівського державного палацу естетичного виховання 

учнівської молоді, за роботу «Скандинавська зима», керівник Пожар О.М.; 

 

Климчук Вікторію, Трофімішіну Наталію, вихованок гуртка народної 

творчості Хмільницької районної комунальної позашкільної навчальної 

установи «Центр дитячої та юнацької творчості» Вінницької області, за роботу 

«Цукерниця», керівник Климчук О.Г.; 

 

Книжук Роксолану, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Центру дитячої 

творчості Старокостянтинівської районної ради Старокостянтинівського району 

Хмельницької області, за роботу «Хатня помічниця», керівник Суліма Т.В.; 

 

Ковальову Поліну, вихованку Центру позашкільної роботи                                    

м. Краматорська Донецької області, за роботу «Лялька-мотанка Ведучка», 

керівник Гребенщикова О.Г.; 
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Коваль Поліну, вихованку гуртка «Художній дизайн» Центру технічної 

творчості «Юність» Солом’янського району м. Києва, за роботу «Композиція 

«Дружба», керівник Кравцова О.В.; 

 

Ковбасенка Назара, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» Станції 

юних техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецька Донецької 

області, за роботу «Мулька», керівник Старовойтова Н.А.; 

 

Когут Дар’ю, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Центру 

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

«Дохідний будинок Сироткіна», керівник Тарєлко В.В.; 

 

Когута Романа, вихованця гуртка «Художня різьба по дереву» Долинського  

районного будинку дитячої та юнацької творчості Долинської районної ради 

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

Клименко В.М.; 

 

колектив вихованців гуртка «Повір у себе, гончарику!» КЗ ЛОР 

«ЛОЦНТТУМ», за роботу «Писанка», керівник Уляницька Л.Б.; 

 

колектив вихованців гуртка «Гончарства» Чернігівського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Різдвяні дзвони», 

керівник Степаненко Р.В.; 

 

колектив вихованців гуртка «Гончарство» Менської станції юних техніків 

Чернігівської області, за роботу «Декоративні сосуди «Кабанчик» та «Баранчик», 

керівник Луцук О.С.; 

 

колектив вихованців гуртка «Лозоплетіння» Городнянської станції юних 

техніків Чернігівської області, за роботу «..козаченько веде коня напувати…», 

керівник Шулдик Л.С.; 

 

Колпак Дарію, вихованку гуртка «Лагідна майстерня» комунального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Бобринецької міської ради 

Кіровоградської області, за роботу «Мрія», керівник Чернієнко О.В.; 

 

Коляду Євгенію, вихованку гуртка «Вишивка» комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи № 1» 

Дніпровської міської ради, за роботу «Рушник», керівник Макаренко С.П.; 

 

Концевич Марину, вихованку Писарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Війтовецької 

селищної об’єднаної територіальної громади Волочиського району 

Хмельницької області, за роботу «Весняний настрій», керівник Дідькун Л.З.; 

 

Корнілову Дарину, вихованку гуртка «Чарівний бісер» комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи № 1» 

Дніпропетровської міської ради, за роботу «Марічка та Іванко назавжди», 

керівник Лепетуха Т.С.; 
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Коробченко Тетяну, вихованку гуртка «Родзинка» Козельщинського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Полтавської області, за роботу «Білочка», 

керівник Лазоренко Н.О.; 

 

Коротю Дарину, Тюренко Вікторію, вихованок гуртка виготовлення 

сувенірів «Творча майстерня» Сенчанського Будинку дитячої та юнацької 

творчості Лохвицького району Полтавської області, за роботу «Дружна сімейка», 

керівник Бакляк О.Є.; 

 

Коротю Дарину, Тюренко Вікторію, вихованок гуртка виготовлення 

сувенірів «Творча майстерня» Сенчанського Будинку дитячої та юнацької 

творчості Лохвицького району Полтавської області, за роботу «На писанці долю 

пишуть…», керівник Бакляк О.Є.; 

 

Костенко Дар’ю, вихованку гуртка «Петриківський розпис» комунального 

закладу «Центр дитячої творчості» м. Тернівки Дніпропетровської області, за 

роботу «Книжка «Сонця квіт», керівник Уртушева-Жукова О.П.; 

 

Костіну Ілону, вихованку Зразкового художнього колективу «Майстерня 

живопису та дизайну «Палітра» Центру творчості дітей та юнацтва 

Святошинського району м. Києва, за роботу «Катерина», керівник Кузьменко 

А.Й.; 

 

Кравченка Віктора, Павленка Владислава, Заголовацьку Марію, вихованців 

студії «Графіка», гуртка «Театральна маска», гуртка «Фантазія» Золотоніського 

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

браття, у похід», керівники Носуля В.І., Лисаненко М.М., Безгуба Т.Б.; 

 

Крічфалушій Олесю, вихованку гуртка «Іграшки» Тячівського районного 

Центру дитячої та юнацької творчості Тячівської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу «Мелодія кохання», керівник 

Кубарич О.І.; 

 

Кривенко Карину, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

«Чарівна голка» комунального позашкільного навчального закладу «Будинок 

творчості дітей та юнацтва» Амур-Нижньодніпровського  району м. Дніпро, за 

роботу «Декоративна наволочка», керівник Родкіна О.Д.; 

 

Круць Марію, вихованку Зразкового художнього колективу «Майстерня 

живопису та дизайну «Палітра» Центру творчості дітей та юнацтва 

Святошинського району м. Києва, за роботу «Пам’ятник Тарасу», керівник 

Кузьменко А.Й.; 

 

Кузика Луку, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» Закарпатського 

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

квіти», керівник Кузик Є.М.; 
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Куличенко Анастасію, вихованку гуртка «Випалювання по тканині» 

Дитячого підліткового клубу «Чорноморець» міста Одеси, за роботу «Нарцизи», 

керівник Купрієвіч І.К.; 

 

Курохтіну Дашу, вихованку гуртка «Таємничий світ графіки» 

Звенигородського Центру дитячої та юнацької творчості Черкаської області, за 

роботу «Декоративний натюрморт», керівник Каюк Т.В.; 

 

Куряву Марію, вихованку гуртка «Чарівне мереживо» Полтавського 

міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради Полтавської 

області, за роботу «Прикордонний собака Грім», керівник Черепанова Н.Г.; 

 

Кусика Богдана, вихованця гуртка «Пізнайко» комунального   закладу  

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

ради Волинської області, за роботу «Є найсвітліше слово на землі. Одне. Високе. 

Світле: Україна!», керівник Мазур Ю.М.; 

 

Кучковську Інесу, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Навчально-виховного 

комплексу «Домінанта»  м. Києва, за роботу «Мудра сова», керівник Вороніна 

Л.Д.; 

 

Кучму Андрія, вихованця «Зразкового художнього колективу» студії 

«Образотворче мистецтво» Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва, 

за роботу «Батьківський оберег», керівник Красний Е.К.; 

 

Кушнір Ірину, вихованку гуртка «Сувенірний» Будинку дитячої творчості 

Новоушицької селищної об’єднаної територіальної громади Новоушицького 

району Хмельницької області, за роботу «Кольє «Вишуканість», керівник Луцак 

Є.П.; 

 

Лахнюк Тетяну, вихованку гуртка «Оберіг» БТДЮ м. Чернівці, за роботу 

«Торбинка «Капучіно», керівник Воронюк Г.Ш.; 

 

Лемко Нелю, вихованку гуртка «Прикладні мистецтва» Хустського 

районного Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Хустської 

районної державної адміністрації Закарпатської області, за роботу «Квіти 

ювіляру АТО», керівник Попадинець О.Й.; 

 

Лещенко Анастасію, вихованку гуртка «Соломоплетіння» комунального 

закладу «Немирівський центр дитячої та юнацької творчості» Вінницької 

області, за роботу «Молитва за Україну», керівник Лещенко І.І.; 

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

школярів Чемеровецької селищної об’єднаної територіальної громади 

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

керівник Дудко В.М.; 

Литвин Дарину, вихованку гуртка «Художнє в’язання» Дергачівського 

БДЮТ Харківської області, за роботу «Сукня», керівник Пакриш О.М.; 
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Литвинець Дарину, вихованку гуртка «Стильна штучка» Cтавищенського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Ставищенської районної ради 

Київської області, за роботу «Сон-дрімота», керівник Лозінська М.Л.; 

Лопушенко Аліну, вихованку гуртка «Художня обробка деревини» 

Благовіщенського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Кіровоградської області, за роботу«Кухонна дощечка «Сонячна квітка», 

керывник Лопушенко В.А.; 

Лукачину Анастасію, вихованку гуртка «Художня кераміка» Мукачівського 

Центру дитячої та юнацької творчості Мукачівської міської ради  Закарпатської 

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

 

Лутай Інну, вихованку гуртка «Народна вишивка» комунального закладу 

«Могилівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів» Могилівської селищної 

ради Царичанського району Дніпропетровської області, за роботу «Рушник 

«Мелодія ранку», керівник Ткаченко Н.В.; 

Луцика Іллю, вихованця гуртка «Сувенірний» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Будинок дитячої творчості» Андрушівського району 

Житомирської області, за роботу «Гостинний Великдень», керівник 

Томашевська Л.Б.; 

 

Любецьку Наталію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Комунального закладу Дунаєвецької міської ради «Будинок творчості школяра» 

Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади Дунаєвецького району 

Хмельницької області, за роботу «Стара фортеця», керівник Тищенко Н.А.; 

 

Мазніченко Марину, вихованку гуртка «Сувенірний» Ічнянського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за 

роботу «Ніжний подих літа», керівник Калайда В.В.; 

 

Максимчук Богдану, вихованку гуртка «Юний художник» Будинку дитячої 

творчості Новоушицької селищної об’єднаної територіальної громади 

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

Мирончук Т.В.; 

 

Марінову Евеліну, Паращук Катерину, вихованок гуртка «Конструювання» 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді міста Чорноморська 

Одеської області, за роботу «Зачарований ліс», керівник Марінова С.В.; 

 

Маркову Анастасію, вихованку Народного художнього колективу «Чарівні 

візерунки» Станції юних техніків – Центру науково-технічної творчості молоді 

м. Києва, за роботу «Гердан «Мелодія рідного краю», керівник Ігнатуша Г.А.; 

 

Марховську Яну, вихованку гуртка «Юні майстри народних ремесел»  

Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді міста Шепетівки 

Хмельницької області, за роботу «Ваза», керівник Коленчук О.І.; 
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Масльон Тетяну, вихованку гуртка «Умілі руки» Іванківського районного 

центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу «Ми діти твої, 

Україно, як в колгоспі ніжна зернина», керівник Ярошенко Л.А.; 

 

Маттис Олександру, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Центру 

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

«Писанка «Пташечка», керівник Тарєлко В.В.; 

 

Мельник Марію, вихованку «Зразкової студії образотворчого мистецтва» 

Херсонського Центру дитячої та юнацької творчості» Херсонської міської ради, 

за роботу «Друзі», керівники Ліпшиць О.Е., Лисенко В. М., Фахрадова О.О.; 

 

Мельник Юлію, вихованку гуртка «Фітодизайн» ЗОШ I-III ступенів                              

с. Гораймівка Маневицького району Волинської області, за роботу «На Поліссі 

повінь», керівник Соколець Г.С.; 

 

Мельниченка Івана, вихованця Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Київської 

області, за роботу «Передовий загін молоді», керівник Коломієць Т.В.; 

 

Мещишину Вероніку, вихованку гуртка «Природа і фантазія» Станції юних 

техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецька Донецької області, за 

роботу «Дикі качки», керівник Старовойтова Н.А.; 

 

Мількевич Каріну, вихованку гуртка «Художня вишивка» Будинку творчості 

дітей та юнацтва Красилівської міської ради Красилівської міської об’єднаної 

територіальної громади Красилівського району Хмельницької області, за роботу 

 

Миколюк Поліну, вихованку гуртка «Валяння вовни» Сквирського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу 

«Цукерниця «Гиля-гиля, селезню», керівник Яцюк Н.В.; 

 

Михайлову Катерину, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Одеський центр дитячої та 

юнацької творчості «Зоресвіт», за роботу«Ведмедик косолапий», керівник 

Гринкевич З.Ю.; 

 

Мов’як Тетяну, вихованку гуртка виготовлення сувенірів «Колорит» 

Ківерцівського центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, за 

роботу «Мирна Україна – щаслива родина!», керівник Рубашна О.В.; 

 

Моренко Юліану, вихованку ОТМ «Джерельце» КЗ ПДЮТ «ІСТОК»                 

м. Харків, за роботу «Українські писанки», керівник Кучмій А.Л.; 

  

Мотковську Анну, вихованку гуртка «Петриківський розпис» комунального 

закладу «Верхньодніпровський Палац дитячої та юнацької творчості» 

Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, за роботу 

«Весняночка», керівник Ткач І.Ю.; 
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Мурай Руслану, вихованку гуртка «Паперова філігрань» Бугруватського 

навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- 

дошкільний навчальний заклад Чернеччинської сільської ради Охтирського 

району Сумської області, за роботу «Українська панна», керівник Мурай О.І.; 

 

Мурашевську Валентину, вихованку гуртка «В’язання на спицях» 

Новомиргородського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Новомиргородської районної ради Кіровоградської області, за роботу «Щастя 

для родини», керівник Амеліна В.Ф.; 

 

Мялук Дарину, вихованку Народної студії декоративного розпису «Цвіт 

папороті» Сквирського районного центру дитячої та юнацької творчості 

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

 

Наговську Анастасію, вихованку гуртка «Троянда» Позашкільного 

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського 

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

керівник Солдатова І.М.; 

 

Насиленка Артема, вихованця гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

ЦНТТМ «Сфера» м. Києва, за роботу «Набір декоративних ваз», керівник 

Норсеєва Е.М.; 

 

Нечипорук Христину, вихованку гуртка «Декоротивно-ужиткове 

мистецтво» Шумського центру позашкільної роботи Тернопільської області, за 

роботу «Весняні квіти», керівник Головчук Т.В.; 

 

Ніконенко Марію, вихованку гуртка «Чарівний бісер» комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи № 1» 

Дніпропетровської міської ради, за роботу «Маричка», керівник Лепетуха Т.С.; 

 

Новачок Наталію, вихованку КЗ «Районний Будинок дитячої та юнацької 

творчості» Березнівської районної ради Рівненської області, за роботу «Квіти у 

вазі», керівник Новак С.Р.; 

 

Павленко Марію, вихованку гуртка «Лозоплетіння» Ніжинської станції 

юних техніків Чернігівської області, за роботу «Чарівний метелик», керівник 

Старостенко С.В.; 

 

Панченка Василя, вихованця гуртка «Художнє випилювання» 

Васильківського районного центру дитячої та юнацької творчості Київської 

області, за роботу «Ажурна скринька», керівник Руденок Ю. Ф.; 

 

Паукову Єлизавету, вихованку Енергодарської загальноосвітньої школи              

І-ІІІ ступенів №2 Енергодарської міської ради Запорізької області, за роботу 

«Веселе ягня», керівник Родіонова Н.М.; 

Пащук Софію, вихованку Квітневської ЗОШ І-ІІІ ступенів Дубенської 

районної ради Рівненської області, за роботу «Батьківське благословення», 

керівник Ткач О.Л.; 
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Педурару Анастасію, Кукуляка Дмитра, вихованців Магальської ЗОШ            

І-ІІІ ступенів Новоселицького району Чернівецької області, за роботи 

«Врятований лелека», «Мудра сова», «Колібрі альбінос», керівник Кукуляк А.Г.; 

 

Петращук Єлизавету, вихованку гуртка «Художня вишивка» Снятинського 

закладузагальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів № 2 Снятинської районної ради 

Івано-Франківської області, за роботу «Доріжка «Покутянка», керівник Камад 

Г.М.; 

 

Петренко Олександру, вихованку гуртка «Фантазія плюс» Остерського 

Будинку творчості дітей та юнацтва Чернігівської області, за роботу «Мелодія 

моєї душі», керівник  Ковченко С.П.; 

 

Петренко Софію, вихованку гуртка «Валяна казка» Дергачівського БДЮТ 

Харківської області, за роботу «Любій матусі», керівник Тріскач О.Я.; 

 

Пеха Максима, вихованця студії різьблення по дереву «Візерунок» 

опорного закладу «НВК ЗОШ I-III ступенів – гімназія» Турійської об’єднаної 

територіальної громади Волинської області, за роботу «Птах», керівник Сичик 

В.Є.; 

 

Пігут Анастасію, вихованку Млинівського будинку творчості школярів 

Рівненської області, за роботу «Кольє-косинка «Полісся», керівник Заріцька 

Н.Є.; 

 

Погорицького Олександра, вихованця гуртка «Моделювання іграшок-

сувенірів» Козівського будинку дитячої та юнацької творчості Тернопільської 

області, за роботу «Подарунок для мами», керівник Погорицька О.В.; 

 

Подупейко Аліну, вихованку студії декоративно-прикладного мистецтва та 

технічної творчості «Гроно» Вінницького державного центру естетичного 

виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів та Державного 

навчального закладу «Центр професійно-технічної освіти торгівлі та харчових 

технологій», за роботу «Дерево життя», керівник Зелінська Г.В.; 

 

Полігову Віту, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Будинку дитячої 

творчості Городоцької міської об’єднаної територіальної громади Городоцького 

району Хмельницької області, за роботу «Українка», керівник Марчук О.Є.; 

 

Поліщука Богдана, Кучерук Маргариту, вихованців гуртків «Витоки», 

«Майстерня чудес» Центру дитячої та юнацької творчості міста 

Старокостянтинова Хмельницької області, за роботу «Лада і Леля», керівники 

Шерстобітова Л.В., Кучерук А.Б.; 

 

П

о

л

і

щ

у

к

 

В

 

Попович Христину, вихованку гуртка «Геометричне моделювання» 

Рахівського районного Центру науково-технічної творчості Рахівської районної 
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ради Закарпатської області, за роботу «Білосніжний лебідь», керівник Попович 

М.М.; 

 

Продан Катерину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Будинку 

школяра Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, за роботу 

«Ніжність», керівник Мельник Х.В.; 

 

Продана Павла, вихованця гуртка «Народні промисли» Хустського 

районного Центру позашкільної роботи Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу «Ангел охоронець України», 

керівник Продан Г.Ю.; 

 

Продан Юлію, вихованку ЗОШ І-ІІІ ступенів № 11 м.Чернівці, за роботу 

«Містер Кіт та Вовк», керівник Труфин Н.М.; 

 

Прокоп’юка Ореста, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

станції юних техніків міста Умані Черкаської області, за роботу «Чоловічий 

пояс-оберіг», керівник Горобець А.В.; 

 

Прокопчук  Ульяну, вихованку гуртка «Технічний дизайн» Будинку 

творчості школярів Полонської міської об’єднаної територіальної громади 

Полонського району Хмельницької області, за роботу «Відпочинок на ставу», 

керівник Сніцар І.Р.; 

 

Проскурівську Катерину, вихованку гуртка образотворчого мистецтва 

Оратівського районного Будинку дитячої творчості Вінницької області, за 

роботу «Натюрморт з винограду», керівник Савчук Д.П.; 

 

Прудника Олексія, вихованця Зразкової дизайн-студії «Самородок» Центру 

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

«Древо», керівник Ганієва О.Р.; 

 

Пустову Єлизавету, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Черкаської районної станції юних техніків, за роботу «Доля», керівник Кравець 

М.Ф.; 

 

Резніченка Максима, вихованця гуртка «Сувенірний» Ічнянського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за 

роботу «Куниця», керівник Калайда В.В.; 

 

Ретізника Андрія, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» Рахівського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Закарпатської області, за 

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

 

Рибалко Катерину, вихованку гуртка «Художня естетика» ЦНТТМ «Сфера» 

м. Києва, за роботу «Павич», керівник Гончарук О.В.; 

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

Франківського державного центру естетичного виховання, за роботу 

"Фотоальбом", керівник Гоголь Н.В.; 
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Романенко Анастасію, вихованку гуртка «В’язання гачком» Носівського 

будинку дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за роботу «Я Коза-

Дереза за три копи куплена…», керівник Трейтяк С.М.; 

 

Романів Єлізавету, вихованку гуртка «Іграшка» Будинку творчості дітей та 

юнацтва Деражнянського району Хмельницької області, за роботу «Веснянка», 

керівник Залевська Н.П.; 

 

Ронову Анастасію, вихованку Народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва «Соняшник» комунального закладу 

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

«Лісова пісня», керівник Гончаренко І.В.; 

 

Рудя Валерія, вихованця гуртка «Градієнт» Позашкільного навчального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району» 

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

Чепіга Н.К.; 

 

Сагана Ярослава, вихованця Зразкового художнього колективу гуртка 

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

«Сова – символ мудрості», керівник Джуріна Г.П.; 

 

Салогуб Анастасію, вихованку гуртка «Валяння вовни» комунального 

позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої 

та юнацької творчості», за роботу «Гостинець від білочки», керівник Петріщева 

С.Г.; 

 

Сапрун Марію, вихованку гуртка «Паперопластика» Будинку дитячої 

творчості Городоцької міської об’єднаної територіальної громади Городоцького 

району Хмельницької області, за роботу «Лебідка», керівник Сапрун Н.В.; 

 

Свідера Миколу, Лихощака Степана, вихованців гуртка «Автомодельний» 

Гримайлівської районної станції юних техніків Гусятинського району 

Тернопільської області, за роботу «Мотоцикл «Harley - Davidson», керівник 

Миць Б.Я.; 

 

Сємко Марію, вихованку гуртка «Паперопластика» Чернігівського 

обласного Центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Східний гороскоп», керівник Гіленок С.М.; 

 

Семеняку Яну, вихованку зразкового творчого об'єднання «Чарівна 

намистина» Черкаського районного Будинку дитячої та юнацької творчості 

Черкаської районної ради, за роботу «Квіти мого дитинства», керівник 

Счастливець Л.М.; 

 

Сенчука Романа, вихованця  Ярмолинецького НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №1, 

гімназія» Ярмолинецького району Хмельницької області, за роботу «Троянда», 

керівник Білик М.М.; 
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Сітарчук Ірину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» комунального 

закладу «Луцький палац учнівської молоді Луцької міської ради» Волинської 

області, за роботу «Ранок на Волині», керівник Андрієвський П.Д.; 

 

Сибко Аллу, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Будинку 

творчості школярів та юнацтва Братського району Миколаївської області, за 

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

  

Сидорак Ірину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Бучацького 

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

роботу «Україна колядує», керівник Сидорак Н.М.; 

 

Синицького Назара, вихованця Здолбунівського районного центру 

творчості дітей та юнацтва Рівненської області, за роботу «Козак рибалка», 

керівник Левчук А.О.; 

 

Ситник Яну, вихованку гуртка «Креативне рукоділля» Катеринопільського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Черкаської області, за роботу 

«Квіткова парасолька», керівник Піщана О.П.; 

 

Слінька Нікіту, вихованця гуртка «Гончарства» Чернігівського обласного 

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

«Баран»», керівник Кришталь І.А.; 

 

Сліпченко Дарину, вихованку гуртка «Народні ремесла» Смілянської 

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

«Спалахнули оксамитом барвистії крила», керівник Клімашевський М.В.; 

 

Сливу Анну, вихованку гуртка «Технічний дизайн» Канівської міської 

станції юних техніків Черкаської області, за роботу «Прекрасна мудрість», 

керівник Дехтяренко О.Ю.; 

 

Смачило Ірину, вихованку гуртка «Художній розпис» Бережанського 

центру дитячої та юнацької творчості Тернопільської області, за роботу «Різдво», 

керівник Бай Л.Г.; 

 

Сову Юлію, вихованку студії декоративного розпису Центру дитячої та 

юнацької творчості Рокитнянського району Київської області, за роботу «Дитина 

війни Милосердя», керівник Гнатюк О.В.; 

 

Солодкого Олега, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» Холминсткого 

Будинку творчості дітей та юнацтва Чернігівської області, за роботу «Скринька», 

керівник Халіман С.Ф.; 

Сопко Анастасію, вихованку гуртка «Квілінг» Пирятинського 

Центрудитячої та юнацької творчості Полтавської області, за роботу «Пори року 

– краса у кожної своя», керівник Ярунець І.В.; 
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Старикову Маргариту, вихованку гуртка «Декоративно-образотворче 

мистецтво» Старобільського районного Будинку творчості дітей та юнацтва 

Луганської області, за роботу «А ти любиш свій край?», керівник Романова Л.Г.; 

Старинського Руслана, вихованця гуртка «Художня обробка деревини» 

Сумської районної станції юних техніків, за роботи «Таця», «Черпак», керівник 

Глущенко І.В.; 

 

Старушко Юлію, вихованку художньої студії «Палітра» Козельщинського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Полтавської області, за роботу «Піони», 

керівник Ілющенко Ю.І.; 

 

Стасюка Валерія, вихованця гуртка «Графіка» Будинку школяра Кам`янець-

Подільського району Хмельницької області, за роботу «Щаслива зустріч», 

керівник Мельник Х.В.; 

 

Стеф'юка Володимира, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» 

Рожнівського ліцею «Гуцульщина» ім. Ф. Погребенника Косівської  районної 

ради Івано-Франківської області, за роботу «Скринька», керівник Мельничук 

Я.В.; 

 

Стрихарчук Маргариту, вихованку гуртка «Технічний дизайн» Станції 

юних техніків міста Славути Хмельницької області, за роботу «Дракоша», 

 

Сусліченко Катерину, вихованку гуртка «Перлина» комунального 

навчального закладу «Центр позашкільної освіти» Вербківської сільської ради 

Павлоградського району Дніпропетровської області, за роботу «Гердан «Маки», 

керівник Савченко Л.В.; 

 

Суслу Тетяну, Мерзу Валерію, вихованок гуртка «Технічний Handmade», 

гуртка «Сучасний дизайн» Золотоніського Будинку дитячої та юнацької 

творчості Черкаської області, за роботу «Вареники у сметані, вареники 

непогані», керівники Новик Л.І., Строкань В.М.; 

 

Тарасенко Поліну, вихованку гуртка «Гончарство» Менської станції юних 

техніків Чернігівської області, за роботу «Посуд з котиками», керівник Луцук 

О.С.; 

Тарасову Анастасію, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Куцурубського 

закладу загальної середньої освіти ім. Т.Г. Шевченка Куцурубської сільської 

ради об’єднаної територіальної громади Очаківського району Миколаївської 

області, за роботу «Гердан «Маки», керівник Попова М.Ю.; 

 

Тарасюк Юлію, вихованку гуртка «Вироби з сиру» Івано-Франківського 

державного центру естетичного виховання, за роботу «Гуцул на коні», керівник 

Федорчук  В.В.; 

 

Таргонського Вадима, вихованця гуртка декоративно-прикладного 

мистецтва Головинського вищого професійного училища нерудних технологій 
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Житомирської області, за роботу «Портрет «Іван Франко – письменник 

слов’янських народів», керівник Подкур Т.А.; 

 

Теличук Каріну, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Бершадської 

районної станції юних техніків Вінницької області, за роботу «У країні 

«Фантазія», керівник Бабій-Парахонич О.О.; 

 

Тимчука Владислава, вихованця студії «Перлина» Івано-

Франківськогоміського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за 

роботу «Гриць та Варварочка – гарна парочка», керівник Сізьоміна К.М.; 

 

Ткачову Анастасію, вихованку Зразкової дизайн-студії «Самородок» 

ЦДЮТ м.Добропілля Донецької області, за роботу «Козак», керівник Ганієва 

О.Р.; 

Ткачук Юлію, вихованку гуртка «Бджілка» Одеського обласного 

гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання, за роботу «Колібрі», 

керівник Сагайдак Н.Ф.; 

 

Токар Анну, вихованку гуртка «Веселкова палітра» Лохвицького міського 

центру дитячої та юнацької творчості Полтавської області, за роботу «Пам’яті 

лохвицької сотні», керівник Анпілогова О.І.; 

 

Топоренко Варвару, вихованку гуртка «Студія образотворчого мистецтва» 

Позашкільного навчального закладу «Міський Палац дитячої та юнацької 

творчості» Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «Воскресіння 

Христове», керівник Арсієнко О.Л.; 

 

Тригубчука Івана, вихованця Народного гуртка різьблення по дереву 

Сквирського районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області, 

за роботу «Сільські мотиви», керівник Парфенюк О.К.; 

 

Удич Камілу, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Тячівського районного Центру дитячої та юнацької творчості Тячівської 

районної державної адміністрації Закарпатської області, за роботу «Гарний 

настрій», керівник Кубарич О.І.; 

 

Уткіну Катерину, вихованку гуртка «Fancy» Позашкільного навчального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району» 

Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «Омріяна морем», 

керівник Суханова О.А.; 

 

Фіголь Владу,вихованку Народної образотворчої  студії «Палітра» КЗ 

Таращанської районної ради «Таращанський районний центр творчості дітей та 

юнацтва «Веселка» Київської області, за роботу «Великодня моя Україна», 

керівник Бурлій Л.Г.; 

 

Філь Аліну, вихованку гуртка «Народна творчість» комунального закладу 

позашкільної освіти «Виробничо-творчий центр дітей та юнацтва» Покровської 
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селищної ради Дніпропетровської області, за роботу «Панно «Алатирь», 

керівник Романець З.М.; 

 

Халупко Надію, вихованку гуртка «Світ мистецтва» Жашківського Будинку 

дитячої та юнацької творчості Черкаської області, за роботу «Щедрий колос», 

керівник Саттаров О.О.; 

 

Хілініч Марію, вихованку Народної студії образотворчого мистецтва                

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

керівник Бєла В.Л.; 

 

Хиценко Анастасію, Єриванову Христину, вихованок гуртка «Аплікація 

соломкою» Клубу дитячої та юнацької творчості «Зоряний» відділу освіти 

виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області, за роботу 

«Нічна варта», керівник Шерстюк М.Л.; 

 

Цюсьмак Ларису, Габорак Марію, Ковальову Альону, 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 «Дівоча мрія», керівник Любчак І.О.; 

 

Чернишову Єлизавету, вихованку Ізюмського ЦДЮТ Харківської області, 

за роботу «Віночок», керівник Воловик Г.І.; 

 

Чорну Олесю, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Березівського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Одеської області, за роботу 

«Плоди яблуні в саду Україні я дарю», керівник Нарушева А.О.; 

 

Шарату Катерину, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

ДУМ (Кераміка) міської станції юних техніків м. Миколаєва, за роботу 

«Декоративний посуд», керівник Пономаренко В.О.; 

 

Шарпату Діану, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

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

«Весняний настрій», керівник Єфіц О.В.; 

 

Шахову Анну, вихованку Зразкового творчого об’єднання «Флористичні 

барви» Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю, за роботу «Берегиня», керівник Огнєва С.В.; 

 

Шваба Максима, вихованця «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Художньо оброблена соломка» Малої академії народних мистецтв та ремесел 

Овруцького району Житомирської області, за роботу «Жар-птиця», керівник 

Климович М.І.; 
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Шевчук Єлизавету, вихованку студії образотворчого мистецтва та дизайну 

Центру творчості дітей та юнацтва Святошинського району м.Києва, за роботу 

«За місяцем та зорями», керівник Ізаак Л.І.; 

 

Шеремет Катерину, вихованку гуртка «Мозаїка» Холминського Будинку 

творчості дітей та юнацтва Чернігівської області, за роботу «Захід сонця», 

керівник Терещенко Н.О.; 

 

Шкуріну Діану, вихованку студії образотворчого мистецтва «Колібрі» 

ЦДЮТ м.Добропілля Донецької області, за роботу «Айстри задумані, квіти 

останнії…», керівник Мазій В.В.; 

 

Шутило Романа, вихованця «Зразкового художнього колективу» СЮТ 

м.Миколаєва, за роботу «Сім’я», керівник Пономаренко В.О.; 

 

Щербаня Андрія, вихованця гуртка «Гончарик» Міського центру науково-

технічної творчості міста Марганця Дніпропетровської області, за роботу 

«Пляшка для квасу», керівник Кириленко О.В.; 

 

Яткевич Яну, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Будинку 

творчості школярів Полонської міської об’єднаної територіальної громади 

Полонського району Хмельницької області, за роботу «Яблуневий цвіт», 

керівник Яремова А.М. 

 

Дипломом ІІ ступеня: 

 

Алексєєву Вероніку, вихованку гуртка «Рукодільниця» комунального 

закладу «Слобожанський навчально-виховний комплекс № 1 Центр 

позашкільної освіти» Слобожанської селищної ради Дніпропетровської області, 

за роботу «Сумочка», керівник Кармазіна Н.Й.; 

 

Альгіну Каріну, вихованку гуртка  «Образотворче мистецтво» Будинку 

творчості дітей та юнацтва Деражнянського району Хмельницької області, за 

роботу «Стільничка», керівник Рудзік О.Й.; 

  

Амеліну Ліану, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Центру дитячої та 

юнацької творчості військово-цивільної адміністрації міста Торецька Донецької 

області, за роботу «Літо», керівник Хремльова О.С.; 

 

Андрєєву Софію, вихованку студії «Дизайн-асорті» Олешківського Центру 

дитячої та юнацької творчості Олешківської районної ради Херсонської області, 

за роботу «На березі», керівник Лятецька Т.В.; 

Андрійчук Юлію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Вищого 

художнього професійно-технічного училища № 5 м. Вінниці, за роботу 

«Шкатулка», керівник Ковтун Л.М.; 

Антонів Марту, вихованку гуртка «Вироби з бісеру» Дрогобицького 

РБДЮТ Львівської області, за роботу «Дводільна силянка», керівник Білинська 

Г.Р.; 



25 
 

Атаманюк Настю, вихованку гуртка «Початкового технічного 

моделювання» Будинку дитячої та юнацької творчості Віньковецького району 

 

Атамась Мар’яну, вихованку зразкового творчого об'єднання «Чарівна 

намистина» Черкаського районного Будинку дитячої та юнацької творчості 

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

 

Бабакова Олександра, вихованця ВПХУ № 5 м. Чернівці, за роботу 

«Скринька», керівник Лакуста М.Л.; 

 

Бабій Анастасію, вихованку гуртка «Іграшки та сувеніри» Тальнівського 

Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, за 

роботу «Хижий звір», керівник Нишпора Л.В.; 

 

Байдик Мар'яну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» НВК № 10 м. 

Бердичів Житомирськоїобласті, за роботу «Витоки рідної землі», керівник 

Самойленко Л.І.; 

 

Барну Сергія, вихованця гуртка «Художня обробка деревини» Новоодеської 

райСЮТ Миколаївської області, за роботу «Булава козацька», керівник 

Лукашенко Ю.А.; 

 

Береговенка Одександра, вихованця гуртка «Аплікація соломкою» 

Магдалинівського Будинку дитячої творчості Магдалинівського району 

Дніпропетровської області, за роботу «Улюблені квіти», керівник Шинкаренко 

О.В.; 

Бережну Анну, Малу Юлію, вихованок гуртка «Технічний дизайн» 

комунального навчального закладу «Криничанський центр учнівської молоді» 

Дніпропетровської області, за роботу «Ляльки-мотанки «Червона краса», «З 

птахом», керівник Сербіна Н.О.; 

 

Берестень Анастасію, вихованку Дубровицького центру позашкільної 

освіти Рівненської області, за роботу «У світі казки», керівник Дука Н.А.; 

 

Бершеду Богдана, вихованця Городнявської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Шепетівського району Хмельницької області, за роботу «Рамка», керівник 

Крупник А.В.; 

 

Білецьку Анастасію, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

образотворчого мистецтва «Барви» комунального позашкільного навчального 

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

виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, за 

роботу «Весняна мелодія», керівник Каратаєва Т.М.; 

Білецьку Амалію, вихованку гуртка «Авторська лялька» Київського Палацу 

дітей та юнацтва, за роботу «Змія-абетка», керівник Румянцева О.А.; 

 

Біловол Зоряну, вихованку студії дитячої творчості «Ультрамарин» 

комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи» 
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міста Павлограда Дніпропетровської області, за роботу «Ангелок – дзвіночок», 

керівник Животова А.Ю.; 

 

Божко Софію, вихованку гуртка «Основи дизайну» комунального закладу  

«Луцький міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької 

міської ради» Волинської області, за роботу «Мій дивосвіт», керівник 

Голодишина А.Є.; 

 

Бойко Таїсію, вихованку гуртка «Живопис» Закарпатського обласного 

палацу дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН», за роботу «Затишний куточок 

мого міста», керівник Надь А.Б.; 

 

Бондара Юрія, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» Чечельницького 

районного Будинку дитячої творчості Вінницької області, за роботу «Кухонний 

набір», керівник Максименко Д.І.; 

 

Бондарук Марію, вихованку гуртка «Соломоплетіння» Старовижівського 

будинку школяра Волинської області, за роботу «Корзина», керівник Мазур Л.С.; 

Борисевича Максима, Борисевич Оксану, Пальонко Софію, вихованців 

гуртка «Екодизайн» Центру дитячої та юнацької творчості міста 

Старокостянтинова Хмельницької області, за роботу «Ваза з квітами», керівник 

Пальонко С.В.; 

 

Борсук Віолету, вихованку студії образотворчого мистецтва «Колібрі» 

ЦДЮТ м.Добропілля Донецької області, за роботу «Мій рідний дім, моя земля», 

керівник Мазій В.В.; 

 

Бортнік Анну, вихованку гуртка «Художнє конструювання з ниток і бісеру» 

Херсонського міського центру науково-технічної творчості учнівської молодів 

Херсонської міської ради, за роботу «Чорнобривців насіяла мати…», керівник 

Губанова Л.М.; 

 

Бутримова Богдана, вихованця гуртка «Гончарство» Донецького обласного 

центру технічної творчості дітей та юнацтва міста Слов’янська Донецької 

області, за роботу «Копилка Мавпа», керівник Ротар І.О.; 

 

Бухарєву Тетяну, вихованку гуртка «Сувенір» Добровеличківського центру 

дитячої та юнацької творчості Добровеличківської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області, за роботу «Літо – літечко», керівник 

Соловйова С.І.; 

Василенко Діану, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

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

Дарницького району м. Києва, за роботу «Царівна-жаба», керівник Вороніна 

Л.Д.; 

Васильчук Єлизавету, Маслюк Анастасію, Рудик Анну, вихованок гуртка 

«Бісероплетіння» Комунального позашкільного навчального закладу «Одеська 

станція юних техніків «Сігма», за роботу «Набір новорічних прикрас», керівник 

Лазарєва О.М.; 
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Вербу Анну, вихованку гуртка «Чарівниця» Будинку дитячої та юнацької 

творчості Баштанського району Миколаївської області, за роботу «Набір дівочий 

«Княжна», керівник Верба О.О.; 

 

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

міської станції юних техніків м. Миколаєва, за роботу «Дерево життя», керівник 

Бабашкіна С.В.; 

 

Веселова Єгора, вихованця КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості», за роботу «Птах щастя», керівник Рус Я.Г.; 

 

Вінтоняк Ніну, вихованку гуртка «Дизайн» комунального позашкільного 

навчального  закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Металургійного 

району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Натюрморт «Дари осені», керівник Шевчук І.Б.; 

 

Власенко Єлизавету, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Станції 

юних техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецька Донецької 

області, за роботу «На побачення», керівник Старовойтова Н.А.; 

 

Власенко Іванну, Онищенко Анну, вихованок гуртка «Виготовлення 

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

«Мишеня Степанко», керівник Денисенко А.В.; 

 

Возну Валерію, вихованку Хорошівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Білогірського 

району Хмельницької області, за роботу «Бабусина скринька», керівник Васюк 

Р.Д.; 

Вознюк Настю, вихованку Зразкового художнього колективу студії м’якої 

іграшки «Казковий світ» ЦДЮТ Солом’янського району м. Києва, за роботу 

«Корівка», керівник Станкевич Н.В.; 

 

Войтенка Андрія, вихованця гуртка «Творчі доробки» Державного 

навчального закладу «Немирівський професійний ліцей» Вінницької області, за 

роботу «Паруса Надії», керівник Свідерська А.І.; 

 

Габора Золтана, вихованця гуртка «Художнє різьблення по дереву» 

Ужгородського районного Центру дитячої творчості, за роботу «Півник», 

керівник Кінч В.М.; 

 

Гавриленко Валерію, вихованку гуртка «Чарівна палітра» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Палац дітей та юнацтва» Одеської області, 

за роботу «Осіння ностальгія», керівник Хрістєва Г.М.; 

Галіцейську Юлію, вихованку гуртка «Фантазія» Шмирківської ЗОШ І-ІІ 

ступенів Наркевицької селищної об’єднаної територіальної громади 

Волочиського району Хмельницької області, за роботу «Пейзаж», керівник 

Сліпчук В.М.; 
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Гапетченка Єгора, вихованця Донецького обласного палацу дитячої та 

юнацької творчості, за роботу «Святі гори», керівник Лежньова І.В.; 

 

Глинського Сергія, вихованця Народного художнього колективу гуртка 

«Юний  дизайнер» ЧОЦЕВ «Юність Буковини», за роботу «Пасха», керівник 

Руснак А.Л.; 

 

Гой Єлизавету, вихованку гуртка «Аплікація соломкою» комунального 

закладу «Новопразький Будинок дитячої та юнацької творчості 

Олександрійського району Кіровоградської області», за роботу «Павичі», 

керівник Козак С.М.; 

 

Голіш Ангеліну, вихованку гуртка «Живопис» Закарпатського обласного 

палацу дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН», за роботу «Моє Закарпаття», 

керівник Стецюк А.П.; 

 

Голобородько Юлію, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

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

вишнями гудуть», керівник Хоменко О.І.; 

 

Головацького  Андрія, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» Малої 

академії народних ремесел  Галицької районної ради  Івано-Франківської 

області, за роботу «Шкатулка «Галицька», керівник Кравченко Ю.Ю.; 

 

Гоцалюк Валерію, вихованку спеціалізованої школи з поглибленим 

вивченням окремих предметів І-ІІІ ступенів № 4 м. Маріуполя Донецької області, 

за роботу «Герб», керівник Андреєва С.С.; 

 

Гречану Софію, вихованку гуртка «Валяння вовни» комунального 

позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої 

та юнацької творчості», за роботу «Маленька пандочка», керівник Петріщева 

С.Г.; 

Грідневу Ангеліну, вихованку гуртка Мистецькі зустрічі» комунального   

закладу «Луцька ЗОШ I-III ступенів № 23Луцької міської ради» Волинської 

області, за роботу «Деколялька», керівник Янчук О.А.; 

 

Григор Аліну, вихованку Удачненської ЗОШ І-ІІІ ступенів Покровського 

району Донецької області, за роботу «Подарунок», керівник Сладких С.О.; 

 

Гриджина Нестора, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» Івано-

Франківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням 

німецької мови Івано-Франківської міської ради  Івано-Франківської області, за 

роботу «Скриня», керівник Федорак В.І.; 

 

Грицик Оксану, вихованку гуртка «Юний художник» Центру дитячої 

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

керівник Гандзюк Н.В.; 
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Гутнік Мілу, вихованку Зразкової студії декоративно-прикладної творчості 

«Стиль» ЦДЮТ міста Добропілля Донецької області, за роботу «Маків цвіт», 

керівник Травіна О.В.; 

 

Данилюк Дар'ю, вихованку «Різблення» Запорізької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №81 Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу 

«Шкатулка для прикрас», керівник Зінченко В.М.; 

 

Данищук Ясніну, вихованку Стецьківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ» 

солов’я», керівник Бабак Н.Л.; 

 

Даценко Вероніку, вихованку гуртка «Бджілка» Одеського обласного 

гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання, за роботу«Дбайлива 

бабуся», керівник Сагайдак Н.Ф.; 

 

Дашкель Анну, вихованку Костопільського будинку школярів та юнацтва 

Рівненської області, за роботу «У бабусі», керівник Лис О.А.;  

 

Джепу Аліну, вихованку гуртка «Майстриня» комунального позашкільного 

навчального закладу «Дніпровський районний Будинок дитячої творчості»                    

м. Підгороднє Дніпровського району Дніпропетровської області, за роботу 

«Кольє-комірець «Святковий», керівник Гур’єва Т.Г.; 

 

Дзяна Валентина, вихованця гуртка «Витинанки» Будинку творчості 

школярів Старосинявської селищної об’єднаної територіальної громади 

Старосинявського району Хмельницької області, за роботу «Цукерниця», 

керівник Хабоша О.М.; 

 

Демкіну Жанну, вихованку гуртка «Природа і фантазія» Будинку творчості 

дітей та юнацтва Ізяславського району Хмельницької області, за роботу «Квіти», 

Деркач Богдану, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Волинської області, за роботу «Жіночі 

прикраси «Осінь», «Настрій», керівник Статкевич Т.П.; 
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Діжурко Тетяну, вихованку Туменського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» 

Дубровицької районної ради Рівненської області, за роботу «Лілії», керівник 

Загура Н.В.; 

Дигас  Марію, вихованку гуртка «Ткацтво» Долинського  районного 

будинку дитячої та юнацької творчості Долинської районної ради Івано-

Франківської області, за роботу «Затишний куточок», керівник Петранюк Ю.О.; 
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Довганич Софію, вихованку гуртка «Народна вишивка» Долинського  

районного будинку дитячої та юнацької творчості Долинської районної ради 

Івано-Франківської області, за роботу «Фіолетове диво», керівник Лилик О.П.; 

 

Дорошенко Діану, вихованку гуртка «Петриківський розпис» Деснянського 

позашкільного навчального закладу «Центр творчості дітей та юнацтва» 

Деснянської селищної ради Чернігівської області, за роботу «Покрова», керівник 

Павловська І.В.; 

 

Дудчик Юлію, вихованку гуртка «Юні майстрині» комунального закладу 

«Районний центр дитячої та юнацької творчості» Каховської районної ради 

Херсонської області, за роботу «Кольє «Виноградне гроно», керівник Колодич 

О.О.; 

Дячину Андрія, вихованця гуртка «Гончарство» Ріпкинського районного 

Центру дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за роботу «А мій 

милий вареників хоче», керівник Луцький Л.П.; 

 

Євтушенко Вікторію, вихованку Народної образотворчої  студії «Палітра» 

КЗ Таращанської районної ради «Таращанський районний центр творчості дітей 

та юнацтва «Веселка» Київської області, за роботу «Віншуємо, співаємо», 

керівник Бурлій Л.Г.; 

 

Жаботинську Лілію, вихованку гуртка «Паперопластика» Кам’янської 

станції юних техніків Черкаської області, за роботу «Квіточки чудові, 

різнокольорові», керівник Хоменко О.І.; 

 

Жданову Тетяну, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

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

«Сонечко», керівник Джуріна Г.П.; 

 

Жосан Діану, вихованку гуртка «Природа і фантазія» Херсонського Центру 

позашкільної роботи Херсонської міської ради, за роботу «Україночка», 

керівник Пижова Н.Ю.; 

 

Журавську Крістіну, вихованку гуртка «Прикладні мистецтва» Станції 

юних техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецька Донецької 

області, за роботу «Котики», керівник Бикова Н.П.; 

 

Залевську Кіру, Горську Аніту, вихованок гуртка «Квілінг» Центру дитячої 

та юнацької творчості міста Старокостянтинова Хмельницької області, за роботу 

 

Залісну Софію, Мельника Владислава, вихованців гуртка «Декоративний 

розпис» Будинку дитячої творчості Новоушицької селищної об’єднаної 

територіальної громади Новоушицького району Хмельницької області, за роботу 

«Великодній соняшник», керівник Залісна Л.С.; 

 

Залісну Софію, вихованку гуртка «Палітра» Будинку дитячої творчості 

Новоушицької селищної об’єднаної територіальної громади Новоушицького 
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району Хмельницької області, за роботу «Флора», керівник Залісна Л.С.; 

 

Зарицьку Наталію, Руденко Альону, Книш Анжелу, вихованок гуртка 

«Художня вишивка» комунального закладу «Немирівський районний центр 

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

панно «Квіти України», керівник Книш С.Л.; 

 

Зенкіну Раданну, вихованку гуртка «Троянда» Позашкільного навчального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району» 

Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «Чарівний птах», 

керівник Солдатова І.М.; 

 

Зубкову Ганну, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Центрудитячої та 

юнацької творчості міста Подільська Одеської області, за роботу «Мультяшні 

герої», керівникКоваленко Н.А.; 

 

Іваненко Тетяну, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Городнянської станції юних техніків Чернігівської області, за роботу «Сім’я 

вечеря коло хати», керівник Кузнецова І.О.; 

 

Іванову Меланью, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Палітра» 

Палацу творчості дітей та юнацтва м. Бровари Київської області, за роботу 

«Квітучий край», керівник Гамаюнова Ю.Г.; 

 

Іванюк Поліну, вихованку гуртка «Народна творчість» Шишацького 

будинку дитячої та юнацької творчості Шишацької селищної ради Полтавської 

області, за роботу «Дзвіночок», керівник Іванюк Л.І.; 

 

Іващенко Анастасію, вихованку гуртка «Колобок» Центру дитячої та 

юнацької творчості Новомиколаївської районної ради Запорізької області, за 

роботу «Різдво», керівник Царьова Н.М.; 

 

Ізерську Ганну, вихованку КЗ «Центр творчості та дозвілля Відділу освіти 

Покровської міської ради Донецької області», за роботу «Торба», керівник 

Бєлкіна О.М.; 

 

Іщук Ірину, вихованку гуртка «Юний флорист» Сновської станції юних 

техніків Чернігівської області, за роботу «Вітрила мрій», керівник Громадська 

Л.Я.; 

Калин Дарину, вихованку гуртка «Народні промисли» Хустського 

районного Центру позашкільної роботи Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу «Чарівна скриня», керівник 

Продан Г.Ю.; 

Калюжну Ліну, вихованку гуртка декоративно-прикладного мистецтва та 

бісероплетіння «Барвінок» Полтавського обласного центру естетичного 

виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради, за роботу «Польові 

квіти», керівник Коламицева Л.А.; 
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Каплунову Катерину, вихованку Народної студії образотворчого мистецтва 

«Фантазія» ЦДЮТ м.Добропілля Донецької області, за роботу «Віра. Надія. 

Любов», керівник Кімеріна А.М.; 

 

Кардаш Марію, вихованку КЗ «Районний Будинок дитячої та юнацької 

творчості» Березнівської районної ради Рівненської області, за роботу «Рідне 

Полісся, колиско моя…», керівник Ладецька В.В.; 

 

Карпушу Іванну, вихованку гуртка «Бісероплетіння» комунального закладу 

«Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості», за роботу 

«Святковий», керівник Краєвська З.А.; 

 

Кашелюк  Ангеліну, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Яблунівського центру дитячої творчості Косівської районної ради Івано-

Франківської області, за роботу «Весняний настрій», керівник Гургулович І.Г.; 

 

Кашич Єлізавету, вихованку творчого об’єднання «Писанкарик» Центру 

позашкільної роботи Святошинського району м. Києва, за роботу «Українські 

писанки», керівник Проценко Л.І.; 

 

Кірись Вікторію, вихованку гуртка «Чарівний клубок» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Славутського району Хмельницької області, за роботу 

«Ворона», керівник Лаврук Г.В.; 

 

Кіш Любов, вихованку гуртка «В’язання гачком» Мукачівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 Мукачівської міської ради 

Закарпатської області, за роботу «Зайчик», керівник Голіш О.М.; 

 

Кищак Дарину, вихованку гуртка «М'яка іграшка» Будинку дитячої 

творчості Пулинської ОТГ Житомирської області, за роботу «Небезпечний 

номер», керівник Подкаура Л.М.; 

 

Книш Дар’ю, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Барвиста 

мозаїка» Станції юних техніків – Центру науково-технічної творчості молоді                

м. Києва, за роботу «Дари осені», керівник Неунилова Л.М.; 

 

Коберник Марину, вихованку зразкової дитячої студії «Казковий світ 

іграшки» Жашківського Будинку дитячої та юнацької творчості Черкаської 

області, за роботу «Символ року», керівник Шевчук Л.В.; 

 

Кобрин Наталію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Берегівського міського Будинку дитячої та юнацької творчості Берегівської 

міської ради Закарпатської області, за роботу «Карпатський мотив», керівник 

Бекені Г.І.; 

Коваленко Олександру, вихованку гуртка «Рукоділля» Остерського 

Будинку творчості дітей та юнацтва Чернігівської області, за роботу «Мати», 

керівник Юша Т.С.; 
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Ковтуна Максима, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

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

приснилися вночі такі чарівні павичі», керівник Хоменко О.І.; 

 

Ковтюх Юлію, вихованку Зразкового творчого об’єднання «Флористична 

майстерня «Адоніс» Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія»                

м. Бровари Київської області, за роботу «Диво-птахи», керівник Колесник О.О.; 

 

Ковш Емілію, вихованку гуртка «Веселкова палітра» Шацького будинку 

дитячої та юнацької творчості  Волинської області, за роботу «Декоративна 

тарілка», керівник Вензловська І.П.; 

 

Когут Дар’ю, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Центру 

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

«Зима», керівник Тарєлко В.В.; 

 

Кокоту Валерія, вихованця КЗ «Соснівський Центр дитячої та юнацької 

творчості» Березнівської районної ради Рівненської області, за роботу «Золотий 

ключик», керівник Стасюк С.В.; 

 

колектив вихованців гуртка «Орігамі» Ужгородського районного Центру 

дитячої творчості, за роботу «Кусудама райдужна», керівник Лібак О.А.; 

 

колектив вихованців гуртка «Писанкарство» Центру дитячої та юнацької 

творчості міста Старокостянтинова Хмельницької області, за роботу «Ішов волик 

через дворик», керівник Шлапак Т.А.; 

 

Колодку Аліну, вихованку гуртка «В’язання гачком» Ічнянського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за 

роботу «На пасіці в діда Панаса», керівник Калайда В.В.; 

 

Комарніцьку Ольгу, вихованку гуртка «Чарівні клаптики» Будинку 

творчості школярів Старосинявської селищної об’єднаної територіальної 

громади Старосинявського району Хмельницької області, за роботу 

 

Константинова Єгора, вихованця творчого об’єднання «Юність» 

комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи» 

м. Павлограда Дніпропетровської області, за роботу «Охоронці степу», керівник 

Кропачева О.А.; 

 

Костенка Дениса, вихованця гуртка «Витинанка» Центру дитячої та 

юнацької творчості Хмельницького району Хмельницької області, за роботу 

«Тризуб», керівник Штефанюк Ю.О.; 

Костирка Тимофія, вихованця гуртка «Художня кераміка» комунального 

закладу «Коропський Центр дитячої та юнацької творчості» Коропської 

селищної ради Чернігівської області, за роботу «Жадібні ведмежата», керівник 

Цупко О.А.; 
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Костюка Вадима, вихованця гуртка «Креатив» Міжгірської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Міжгірської районної ради 

Закарпатської області, за роботу «Підкова на щастя», керівник Петрище О.М.; 

 

Кошко Поліну, вихованку Криштопівського НВК «ЗОШ І ступенів, ДНЗ» 

Війтовецької селищної об’єднаної територіальної громади Волочиського району 

Хмельницької області, за роботу «Соняшники», керівник Лучко Н.Л.; 

 

Кравченко Марину, вихованку Зразкового художнього колективу 

«Майстерня живопису та дизайну «Палітра» Центру творчості дітей та юнацтва 

Святошинського району м. Києва, за роботу «Козак Мамай», керівник Кузьменко 

А.Й.; 

 

Кравцову Дар'ю, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Богуславського районного центру дитячої та юнацької творчості Київської 

області, за роботу «Ранок в українському селі», керівник Середа І.В.; 

 

Кравченко Анастасію, вихованку Зразкового художнього колективу студії 

«Рукоділля» комунального позашкільного навчального закладу «Міський Палац 

дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Жіноче святкове вбрання», керівник 

Чернишова О.І.; 

 

Кравченко Дарину, вихованку гуртка «Писанкарство» Біляївського будинку 

дитячої та юнацької творчості Одеської області, за роботу «Мій оберіг», керівник 

Руденко Г.О.; 

 

Краєцьку Софію, Литвин Алісу, вихованок гуртка «Виготовлення 

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

«Солодка парочка», керівник Руденко В.М.; 

 

Кривку Вероніку, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, за роботу «Без верби і калини нема України», керівник Дребітко А.В.; 

 

Криволап Маргариту, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

гуртка «Вітрила творчості» Сновського Центру дитячої та юнацької творчості 

Чернігівської області, за роботу «Довгоочікувана зустріч», керівник  Скотаренко 

О.В.; 

Крилюк Світлану, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Глибоцького 

РБТДЮ Чернівецької області, за роботу «Біле та чорне», керівник Максимюк 

Л.І.; 

Криницьку Єлизавету, вихованку творчого об’єднання «Писанкарик» 

Центру позашкільної роботи Святошинського району м. Києва, за роботу 

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

 

Кропивку Софію, вихованку гуртка «Паперопластика» Кобеляцького 

будинку дитячої та юнацької творчості імені Миколи Андрійовича Касьяна 
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Полтавської області, за роботу «Барвисті квіти України», керівник Мар’яновська 

І.М.; 

 

Крячун Вікторію, вихованку гуртка «Чарівний олівець» комунального 

закладу «Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» 

Волноваської районної ради Донецької області, за роботу «Сімейний 

відпочинок», керівник Філоненко Т.О.; 

 

Кубракову Вероніку, вихованку гуртка «Початкове малювання» Дитячого 

оздоровчо-екологічного центру Оболонського району м. Києва, за роботу «Там 

де гори полонини», керівник Рябчук А.В.; 

 

Кугно Марію, Довженко Вікторію, вихованок гуртка «Виготовлення 

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

«Левеня та черепаха», керівник Денисенко А.В.; 

 

Кузик Каріну, вихованку гуртка м'якої іграшки «Забава» Центру дитячої та 

юнацької творчості міста Кам`янця-Подільського Хмельницької області, за 

роботу «Від матері до доньки», керівник Гулько О.В.; 

 

Кузьмак Діану, вихованку гуртка «Народна творчість» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Волочиської міської ради Волочиської міської об’єднаної 

територіальної громади Волочиського району Хмельницької області, за роботу 

 

Кузьменко Дарину, вихованку гуртка «Джерело творчості» Куликівського 

Центру позашкільної освіти Чернігівської області, за роботу «Море», керівник 

Кузьменко О.В.; 

 

Кулик Юлію, вихованку гуртка «Сонячні барви» ЦНТТМ «Сфера»                       

м. Києва, за роботу «Морозний день», керівник Бондаренко С.М.; 

 

Куличенко Анастасію, вихованку гуртка «Випалювання по тканині» 

Дитячого підліткового клубу «Чорноморець» міста Одеси, за роботу «Яблуневий 

цвіт», керівник Купрієвіч І.К.; 

 

Кульбаку Ірину, вихованку гуртка «В’язання гачком» Чернігівського 

обласного Центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Іриси», керівник Макаренко О.Г.; 

 

Куманич Катерину, вихованку гуртка «Українська народна іграшка» Центру 

позашкільної роботи Вітовського району Миколаївської області, за роботу 

«Чумаки», керівник Гернаденко Ю.В.; 

Кунашенко Катерину, вихованку гуртка «Умілі руки» НВК №3 «ЗОШ I-III 

ступенів ім. Н. Рибака та ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» 

міста Шепетівки Хмельницької області, за роботу «Тигри у джунглях», керівник 

Пруська Н.С.; 
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Купрієнко Євгенію, вихованку гуртка «Декоративні квіти» Позашкільного 

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міської ради» Полтавської області, за роботу «Ой у 

вишневому садку…», керівник Хмарська О.М.; 

 

Куцман Діану, вихованку гуртка «Художня обробка природних матеріалів» 

Будинку творчості школярів Старосинявської селищної об’єднаної 

територіальної громади Старосинявського району Хмельницької області, за 

роботу «Квітуча Україна», керівник Кіцун О.М.; 

 

Кушту Антоніну, вихованку гуртка «Вишиванка бісером» Теплицького 

професійного аграрного ліцею Вінницької області, за роботу «Дама в шляпі», 

керівник Коновалюк О.Й.; 

 

Левік Анну, вихованку гуртка соломоплетіння «Плетінка» Петрівського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Петрівської районної ради 

Кіровоградської області, за роботу «Лялька - Весна», керівник Кашевєрова Н.О.; 

 

Левченко Ірину, вихованку гуртка «Бісер» Лисянського районного Будинку 

дитячої та юнацької творчості Черкаської області, за роботу «Дари літа», 

керівник Терещук Т.В.; 

 

Леденко Альону, вихованку гуртка «Паперова пластика» комунального 

закладу «Коропський Центрдитячої та юнацької творчості» Коропської селищної 

ради Чернігівської області, за роботу «Ваза з квітами», керівник Циганок Н.П.; 

 

Лисана Владислава, вихованця Народного художнього колективу студії 

«Художнє різьблення» Центру дитячої та юнацької творчості імені Олександра 

Шакала Олександрійської міської ради Кіровоградської області, за роботу 

«Двоповерхова скринька», керівник Кудря Д.В.; 

 

Литвин Анну, вихованку гуртка «Спектр» КЗ «ЦДЮТ №2» м. Харків, за 

роботу «Воркують», керівник Головіна Я.О.; 

 

Литвиненко Діану, вихованку Зразкового художнього колективу творчої 

майстерні «Бісер чарівний» Станції юних техніків – Центру науково-технічної 

творчості молоді м. Києва, за роботу «Гердан «Волошки», керівник Мальцева 

Т.М.; 

Лозу Катерину, вихованку гуртка «Декоративний розпис» Роменського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Сумської області, за роботи 

«Зимові квіти», «Веснянка», керівник Носенко В.В.; 

 

Лотоцьку Вероніку, Джеджулу Дар’ю, Деркач Іванну, вихованок гуртка 

«Квілінг» Центру дитячої та юнацької творчості міста Старокостянтинова 

Хмельницької області, за роботу «Весна іде, красу несе…», керівник Ратушняк 

О.С.; 
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Лубик Ольгу, вихованку Народного художнього колективу гуртка «Юний  

дизайнер» ЧОЦЕВ «Юність Буковини», за роботу «Дівчина з котиком», керівник 

Руснак А.Л.; 

 

Лук’янову Людмилу, вихованку Енергодарської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №2 Енергодарської міської ради Запорізької області, за роботу 

«Бременські музиканти», керівник Родіонова Н.М.; 

 

Львову Дар’ю, вихованку гуртка «Початкове малювання» Дитячого 

оздоровчо-екологічного центру Оболонського району м. Києва, за роботу 

«Прогулянка Дніпром», керівник Рябчук А.В.; 

 

Майданник Юлію, вихованку гуртка «Фітодизайн» Олександрівського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Олександрівської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області, за роботу «Лялька-мотанка 

Любов», керівник Лазаренко В.В.; 

 

Маковецьку Тетяну, вихованку Зміївського ЦДЮТ Харківської області, за 

роботу «Лісова пісня», керівник Курило Н.В.; 

 

Маковійчук Каріну, вихованку гуртка «Керамічні фантазії» МПДЮ 

м.Чернівці, за роботу «Дитяче брязкальце», керівник Богопольський С.П.; 

 

Маковійчук Оксану, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Вижницького РБДЮТ  Чернівецької області, за роботу «Осінь у Карпатах», 

керівник Карпюк Г.П.; 

 

Максимову Анну, вихованку гуртка «Оригамі» Центру позашкільної освіти 

ім. О. Разумкова м. Бердичів Житомирської області, за роботу «Орхідея», 

керівник Яковлєва Н.А.; 

 

Малець Єлизавету, вихованку гуртка «Художнє в’язання» Дергачівського 

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

 

Малецького  Дмитра, вихованця гуртка «Художнє різьблення по дереву» 

Будинку дитячої творчості Городоцької міської об’єднаної територіальної 

громади Городоцького району Хмельницької області, за роботу «Чарівна 

скринька», керівник Козак Ю.А.; 

 

Малиновського Артема, вихованця гуртка «Різьба по дереву» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Волочиської міської ради Волочиської міської 

об’єднаної територіальної громади Волочиського району Хмельницької області, 

за роботу «Булава», керівник Малішевський О.М.; 

 

Мандригу  Діану, вихованку гуртка «Декоративно-прикладне  мистецтво» 

Городенківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1  Городенківської 

районної ради Івано-Франківської області, за роботу «Киця  Шарлотта», керівник 

Дем'яненко О.М.; 
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Мартиновського Даниїла, вихованця гуртка «Гончарик» Оратівського 

районнного Будинку дитячої творчості Вінницької області, за роботу «Для 

дому», керівник Гончарук І.І.; 

 

Мартинову Аліну, вихованку Каноницької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Володимирецької районної ради Рівненської області, за роботу «Доріжка 

«Чорнобривці чорноброві квітнуть в тиші вечоровій…», керівник Гордієвич 

Н.Ф.; 

Марутовську Діану, вихованку гуртка «Художній дизайн» Центру технічної 

творчості «Юність» Солом’янського району м. Києва, за роботу «Композиція 

«Рідна домівка», керівник Кравцова О.В.; 

 

Марченко Олену, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткового мистецтва» 

Будинку дитячої та юнацької творчості Кременчуцької районної ради 

Полтавської області, за роботу «Кошик з полуницею», керівник Тарчанська Л.О.; 

 

Машіку Вікторію, вихованку Зразкової студії образотворчого мистецтва 

«Палітра» Мукачівського Центру дитячої та юнацької творчості Мукачівської 

міської ради Закарпатської області, за роботу «Я люблю Україну», керівник Олаг 

Я.С.; 

 

Машурова Вадима, вихованця Зразкового художнього колективу гуртка 

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

Дарницького району м. Києва, за роботу «Квіти України», керівник Вороніна 

Л.Д.; 

Маяцьку Дар’ю, вихованку гуртка «Живопис» Донецького обласного 

центру технічної творчості дітей та юнацтва міста Слов’янська Донецької 

області, за роботу «Портрет дівчини», керівник Яворська Т.С.; 

 

Медушевського Юрія, Манвелян Соню, вихованців гуртка 

«Соломоплетіння» Васильківського районного центру дитячої та юнацької 

творчості Київської області, за роботу «Красень півник для курочок воду 

возить», керівник Гашенко О.П.; 

 

Медякову Софію, вихованку гуртка «Технічний дизайн» Станції юних 

техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецька Донецької області, за 

роботу «В очікуванні господаря», керівник Позднякова А.В.; 

 

Мельник Катерину, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

комунального закладу «Немирівський районний центр дитячої та юнацької 

творчості» Вінницької області, за роботу «Серветка», керівник Куліковська І.М.; 

 

Мельник Катерину, вихованку Квасилівського НВК «школа-ліцей» 

Рівненської районної ради, за роботу «Маки», керівник Балаушко О.В.; 

 

Миронову Анастасію, вихованку гуртка «Паперопластика» Станції юних 

техніків Управління освіти Краматорської міської ради Донецької області, за 

роботу «Козацька доля», керівник Кравченко О.М.; 
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Михайлову Ксенію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Мукачівського Центру дитячої та юнацької творчості Мукачівської міської ради 

Закарпатської області, за роботу «Під ліхтариком», керівник Сливчук О.А.; 

 

Михайлову Яну, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Комунального 

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

за роботу «Побачення з літом», керівник Нестерчук М.М.; 

 

Михайловську Вікторію, вихованку гуртка «Художня вишивка» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Житомирський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Житомирської обласної 

ради, за роботу «Рушник Полісся», керівникНечипорук А.Я.; 

 

Мовчан Тетяну, вихованку гуртка «Народна вишивка» комунального 

закладу «Могилівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів» Могилівської 

селищної ради Царичанського району Дніпропетровської області, за роботу 

«Рушник «Подарунковий», керівник Ткаченко Н.В.; 

 

Моденко Богдану, вихованку Зразкової студії декоративно-прикладної 

творчості «Стиль» Центру дитячої та юнацької творчості м. Добропілля 

Донецької області, за роботу «Кольорові олівці», керівник Травіна О.В.; 

 

Мотовилець Марію, вихованку гуртка «В’язання гачком» Сторожинецького 

ЦДЮТ Чернівецької області, за роботу «Соняхи», керівник Мотовилець О.П.; 

 

Музіку Даніїла, вихованця гуртка «Іграшка-сувенір» Сторожинецького 

ЦДЮТ Чернівецької області, за роботу «Писанка», керівник Остафійчук М.В.; 

 

Неділю Анастасію, вихованку гуртка «Батик» Чернігівського обласного 

Палацу дітей та юнацтва, за роботу «Світ божий, як писанка», керівник 

Никипорець О.Б.; 

 

Ніколаєва Андрія, вихованця гуртка «Судномоделювання» Станції юних 

техніків міста Старокостянтинова Хмельницької області, за роботу «Скринька 

для прикрас», керівник Возний С.О.; 

 

Носанчук Ярославу, вихованку гуртка «Рукодільниця» комунального 

закладу «Слобожанський навчально-виховний комплекс № 1 Центр 

позашкільної освіти» Слобожанської селищної ради Дніпропетровської області, 

за роботу «Наволочка на подушечку», керівник Кармазіна Н.Й.; 

 

Носіка Микиту, вихованця Подільської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9 Одесаької 

області, за роботу «Темношкіра дівчина», керівник Велика Н.В.; 

 

Овчарук Анастасію, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Новоодеського району Миколаївської області, за роботу 

«Гердан «Червона гармонія», керівник Юзефова І.О.; 

 

Огороднічук Катерину, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове 
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мистецтво» Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської 

області, за роботу «Моя квітуча, рідна Україна», керівник Літвінчук С.М.; 

 

Односума Максима, вихованця гуртка «Обробка деревини» 

Катеринопільського районного Будинку дитячої та юнацької творчості 

Черкаської області, за роботу «Булава «Козацька слава», керівник Матухно С.Л.; 

 

Окіпняк Юлію, Середняк Євгенію, вихованок гуртка виготовлення 

сувенірів «Творча майстерня» Сенчанського Будинку дитячої та юнацької 

творчості Лохвицького району Полтавської області, за роботу «Як на ті 

чорнобривці погляну», керівник Бакляк О.Є.; 

 

Окорокову Валерію, вихованку Народної студії образотворчого мистецтва 

«Фантазія» ЦДЮТ м.Добропілля Донецької області, за роботу «Дівочі мрії», 

керівник Кімеріна А.М.; 

 

Олійника Євгена, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» Центру 

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

«Замело», керівник Тарєлко В.В.; 

 

Олійника Павла, вихованця гуртка «Сувенір» Будинку дитячої творчості 

Городоцької міської об’єднаної територіальної громади Городоцького району 

 

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

Центру позашкільної роботи Святошинського району м. Києва, за роботу 

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

 

Онопрієнко Вероніку, вихованку «Зразкової студії образотворчого 

мистецтва» Херсонського Центру дитячої та юнацької творчості» Херсонської 

міської ради, за роботу «Мій улюбленець «Собачка Коко», керівники Ліпшиць 

О.Е., Лисенко В.М., Фахрадова О.О.; 
 

Оргієць Дар'ю, вихованку «Духовна спадщина» Бердянської гімназії №1 

«Надія» Бердянської міської ради Запорізької області, за роботу «Курочка Ряба», 

керівник Оргієць О.М.; 

 

Остапенко Анастасію, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

«Господарочка» Комунального закладу «Полтавський Палац дитячої та 

юнацької творчості Полтавської міської ради Полтавської області», за роботу 

«Квітка біля хати моєї бабусі», керівник Сидоренко Л.І.; 

 

Палійчук Катерину, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

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

Дарницького району м. Києва, за роботу «Козак», керівник Вороніна Л.Д.; 

 

Пачулію Анастасію, вихованку гуртка «Художня кераміка» комунального 

закладу «Коропський Центрдитячої та юнацької творчості» Коропської селищної 
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ради Чернігівської області, за роботу «Зустріч на гойдальці», керівник Цупко 

О.А.; 

 

Перестік Даніеллу, вихованку гуртка «В’язання гачком» Хустського 

районного Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Хустської 

районної державної адміністрації Закарпатської області, за роботу «Маленькі 

топанчата», керівник Заяць Л.М.; 

 

Півторак Ганну, вихованку гуртка «Природа і фантазія» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеський центр дитячої та юнацької 

творчості «Промінь», за роботу «Мишеня», керівник Поліщук О.А.; 

 

Пирожук Христину, вихованку гуртка «Художня обробка шкіри» 

Білозоринського закладу загальної середньої освіти  І-ІІ ступенів Надвірнянської 

районної ради Івано-Франківської області, за роботу «Танець троянд», керівник 

Шпитко Б.М.; 

 

Пойовську Марію, вихованку гуртка «Скринька Берегині» Центру дитячої 

та юнацької творчості міста Шепетівки Хмельницької області, за роботу 

«Рушник Подільський», керівник Ісаєнко О.В.; 

 

Поліщук Анну, вихованку Зразкового художнього колективу творчої 

майстерні «Бісер чарівний» Станції юних техніків – Центру науково-технічної 

творчості молоді м. Києва, за роботу «Комірець «Соняхи», керівник Мальцева 

Т.М.; 

Поліщука Богдана, вихованця гуртка «Екодизайн» Центру дитячої та 

юнацької творчості міста Старокостянтинова Хмельницької області, за роботу 

«Кошичок», керівник Пальонко С.В.; 

 

Пономаренко Наталію, вихованку гуртка «Травоплетіння» Центру технічної 

творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району                         

м. Києва, за роботу «Вінок», керівник Філоненко К.В.; 

 

Попелянську Поліну, вихованку Народного художнього колективу 

«Конструювання м’якої іграшки» Станції юних техніків – Центру науково-

технічної творчості молоді м. Києва, за роботу «Екосумка – подушка 

«Котисько», керівник Межена Л.В.; 

 

Похилко Анастасію, 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 зірка», керівник 

Добровольська В.Я.; 

 

Примак Катерину, вихованку гуртка «Чарівники» комунального закладу 

«Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської 

районної ради Донецької області, за роботу «Вірний товариш», керівник 

Вишневська М.М.; 
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Пупен Тетяну, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Будинку школяра 

Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, за роботу «Кольє 

«Ягідка», керівник Юрчак А.В.; 

 

Пустову Анну, вихованку гуртка «Сувенір» Будинку дитячої творчості 

Городоцької міської об’єднаної територіальної громади Городоцького району 

Хмельницької області, за роботу «Хризантеми у вазі», керівник Олійник І.В.; 

 

Пянову Софію, вихованку гуртка «Бісероплетіння» комунального закладу 

«Луцький палац учнівської молоді Луцької міської ради» Волинської області, за 

роботу «Сорочка чоловіча «Волинський патріот», керівник Пушкіна Є.А.; 

 

Регуленко Людмилу, вихованку гуртка «Лозоплетіння» Державного 

навчального закладу «Гущинецьке вище професійне училище» Калинівського 

району Вінницької області, за роботу «Глечик», керівник Ігушев В.О.; 

 

Рибу Андрія, вихованця Війтовецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Війтовецької 

селищної об’єднаної територіальної громади Волочиського району 

Хмельницької області, за роботу «Соняхи», керівник Альохіна А.К.; 

 

Рожко Юлію, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської області, за роботу 

«Триптих «Український колорит в ілюстраціях», керівник Літвінчук С.М.; 

 

Розман Софію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Тячівського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Тячівської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу «Сплелось в одному танці 

різнобарв’я Мараморощини», керівник Розман М.А.; 

 

Рубана Едгара, вихованця Рубцівська загальноосвітньої школи 

Лиманського району Донецької області, за роботу «Кошик», керівник Рубан Є.І.; 

 

Руснак Анастасію, вихованку творчої студії «Попелюшка» Путильського 

РЦДЮТ Чернівецької області, за роботу «Весела сімейка», керівник Майєр І.П.; 

 

Руснака Максима, Пожара Еріка, вихованців гуртка «Різьба по дереву» 

Новоселицького БДТ Чернівецької області, за роботу «Лелеки», керівник Руснак 

В.В.; 

Руссу Софію, вихованку гуртка «Фантазери» Будинку дитячої творчості            

м. Новогродівки Донецької області, за роботу «Ой, кум до куми залицявся…», 

керівник Кириченко Н.В.; 

 

Рябчука Олександра, вихованця студії образотворчого мистецтва Міського 

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

«Сімейка барвистої курки», керівник Строй Р.Л.; 

 

Савченко Катерину, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Менської 

станції юних техніків Чернігівської області, за роботу «Казкова зима», керівник 

Костюк Т.Г.; 
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Савчук Світлану, вихованку гуртка «Дизайн інтер’єра та декору» 

Благовіщенського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Благовіщенської районної ради Кірвоградської області, за роботу «На крилах 

любові країна моя», керівник Масюк М.Ю.; 

 

Самохвала Романа, вихованця гуртка «Декоративно-прикладне мистецтво» 

Грицівської школи сприяння здоров’ю Грицівської селищної об’єднаної 

територіальної громади Шепетівського району Хмельницької області, за роботу 

«Барви літа», керівник Оскома М.В.; 

 

Самчук Владу, вихованку гуртка «Етнолялька» Локачинського районного 

будинку школяра Волинської області, за роботу «Ляльки-забавлянки «Пори 

року», керівник Фордюк А.О.; 

 

Сардак Анну, вихованку Народного художнього колективу «Чарівні 

візерунки» Станції юних техніків – Центру науково-технічної творчості молоді 

м. Києва, за роботу «Фігурки бісерних комах», керівник Ігнатуша Г.А.; 

 

Семенах Вікторію, вихованку гуртка «Сувенірний» Ічнянського районного 

Будинку дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за роботу 

«Українська полька», керівник Калайда В.В.; 

 

Сідлецького Владислава, вихованця гуртка «Різьба по дереву» Будинку 

творчості дітей та юнацтва Деражнянського району Хмельницької області, за 

роботу «Підводний світ», керівник Рудзік О.Й.; 

 

Сірецьку Юлію, вихованку гуртка Жилинецької ЗОШ І-ІІ ступенів 

Ярмолинецького району Хмельницької області, за роботу «Квітка Петриківки», 

керівник Крижова О.Ю.; 

 

Синявську Марину, вихованку гуртка «Художня кераміка» СЮТ                       

м. Южноукраїнська Миколаївської області, за роботу «Шумова іграшка 

«Давньоруська писанка», керівник Дубенчук О.В.; 

 

Ситковецьку Ірину, Головко Оксану, 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 «Чарівне мереживо», 

керівник Любчак І.О.; 

 

Сичову Софію, вихованку гуртка «Барвінок» Олешківського Центру 

дитячої та юнацької творчості Олешківської районної ради Херсонської області, 

за роботу «Ранковий спів», керівник Білоконь О.М.; 

 

Скорич Марію-Дарину, вихованку гуртка «Живопис і графіка» 

комунального   закладу «Луцька ЗОШ I-II ступенів № 11 - колегіум Луцької 

міської ради» Волинської області, за роботу «Зачарована Волинню», керівник 

Скорич О.В.; 
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Скрипку Дар’ю, вихованку гуртка «Петриківський розпис» комунального 

закладу «Центр дитячої творчості» м. Тернівки Дніпропетровської області, за 

роботу «Дошка «Рідна земля», керівник Уртушева-Жукова О.П.; 

 

Слєкішину Діану, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Засульської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназії Засульської сільської ради Лубенського району 

Полтавської області, за роботу «Полювання», керівник Жадан О.А.; 

 

Слов’ян Владиславу, вихованку гуртка «Ручна художня вишивка» 

Опішнянського будинку дитячої та юнацької творчості Зіньківського району 

Полтавської області, за роботу «Полтавська вишиванка», керівник Канівець 

Н.О.; 

Смаль Вікторію, ученицю НВК «ЗОШ I-III ступенів № 1 - гімназія»                  

смт. Іваничі Волинської області, за роботу «Соняхи», керівник Смаль Н.В.; 

 

Сніхорську Ольгу, вихованку гуртка «Акварель» Судилківської ЗОШ                

І-ІІІ ступенів Судилківської сільської об’єднаної територіальної громади 

Шепетівського району Хмельницької області, за роботу «Веснянка», керівник 

Сніховська Н.А.; 

 

Сомову Вероніку, вихованку гуртка «Декоративно-образотворче 

мистецтво» Старобільського районного Будинку творчості дітей та юнацтва 

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

Романова Л.Г.; 

 

Спринчак Олександру, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

образотворчого мистецтва «Барви» комунального позашкільного навчального 

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

виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, за 

роботу «Різдвяний вечір», керівник Каратаєва Т.М.; 

 

Стадник Алісу, вихованку гуртка «Спектр» КЗ «ЦДЮТ №2» м. Харків, за 

роботу «Вмиється дощичком зелене літечко», керівник Гоголєва О.Є.; 

 

Стан Віолу, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Мукачівського 

Центру дитячої та юнацької творчості Мукачівської міської ради Закарпатської 

області, за роботу «Квіткова феєрія», керівник Сливчук О.А.; 

 

Сторожука Максима, вихованця гуртка «Попелюшка» Будинку дитячої та 

юнацької творчості «Дивоцвіт» Бориспільської міської ради Київської області, 

за роботу «Пасхальний подарунок», керівник Лоскутова О.А.; 

 

Суманєєву Олену, вихованку гуртка «Петриківський розпис» 

Корюківського Центру дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за 

роботу «Чарівний вечір», керівник Муха О.М.; 

 

Супруненка Аркадія, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» 

Іванопільської гімназії Чуднівського району Житомирської області, за роботу 

«Давня пісня моєї  землі», керівникМанзевита Г.І.; 
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Сухорукіх Софію, вихованку Зразкової дизайн-студії «Самородок» Центру 

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

Маківка», керівник Ганієва О.Р.; 

 

Сущенко Анастасію, вихованку гуртка «Природа і фантазія» 

Катеринопільського районного Будинку дитячої та юнацької творчості 

Черкаської області, за роботу «Лебеді  материнства», керівник Сущенко Л.В.; 

 

Татарчук Марту, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Івано-Франківського 

державного центру естетичного виховання, за роботу «Гердан «Барви 

Гуцульщини», керівник Чулак М.М.; 

 

Таран Анастасію, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

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

молоді Дарницького району м. Києва, за роботу «Лев», керівник Фрейберчук 

І.М.; 

Тихомирову Анастасію, вихованку гуртка «Яскраві барви» позашкільного 

навчального закладу "Центр дитячої та юнацької творчості м. Черкаси", за 

роботу «Синій птах», керівник Булаженко Н.В.; 

 

Тищенко Діану, вихованку гуртка «Умілі рученята» Корсунь-

Шевченківського районного Центру дитячої та юнацької творчості Черкаської 

області, за роботу «Родина», керівник Карпенко О.В.; 

 

Ткаченко Вікторію, вихованку гуртка «Валяння вовни» Позашкільного 

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Енергодарської 

міської ради Запорізької області, за роботу "Сова", керівник Ткаченко В.В.; 

 

Трембовецьку Єлизавету, вихованку гуртка «Витинання» НВК № 10                    

м. Бердичів Житомирської області, за роботу «Щедрий вечір, добрий вечір!», 

керівник Самойленко Л.І.; 

 

Тригуб Олександру, вихованку гуртка «Декор» Бориспільського районного 

будинку дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу «Околиця», 

керівник Безверха Л.К.; 

 

Тяпкову Валерію, вихованку гуртка «Випалювання по тканині» Дитячого 

підліткового клубу «Чорноморець» міста Одеси, за роботу «Півонії», керівник 

Купрієвіч І.К.; 

 

Улибіну Євгенію, вихованку студії образотворчого мистецтва «Жар-птиця» 

КЗ ХПДЮТ м. Харків, за роботу «Врожай», керівник Кононенко О.Ю.; 

 

Урванець Яну, вихованку гуртка «Іграшка» Шаргородського районного 

будинку дитячої та юнацької творчості Вінницької області, за роботу «Подруги», 

керівник Чорна Н.Д.; 

 

Утенко Олександру, вихованку гуртка «Природа і творчість» Комунального 
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закладу «Ярмолинецький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» 

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

Швець Н.В.; 

 

Факас Кароліну, вихованку Чагорської ЗОШ Глибоцького району 

Чернівецької області, за роботу «Квіти України», керівник Косташ В.В.; 

 

Федоровича Данила, вихованця гуртка «Технічного моделювання» 

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

керівник Кузьменко Л.М.; 

 

Федорчук Анастасію, вихованку гуртка «Іграшка-сувенір» Будинку 

творчості школярів Старосинявської селищної об’єднаної територіальної 

громади Старосинявського району Хмельницької області, за роботу «Гламурна 

Зайка», керівник Канівська  М.С.; 

 

Фокшу Самуїла, вихованця гуртка «Столяр» Комунального закладу освіти 

«Кілійський районний будинок науково-технічної творчості учнівської молоді» 

Одеської області, за роботу«Корзинка «Гніздо ластівки», керівник Миронов 

А.М.; 

Харбаку Михайла, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» Рахівського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Закарпатської області, за 

роботу «Перлини Карпат», керівник Штенюк В.Ю.; 

 

Харланову Анастасію, вихованку гуртка «Диво» Комунального закладу 

«Запорізький обласний центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» 

Запорізької обласної ради, за роботу «Родинне дерево», керівник Дубровська 

К.О.; 

 

Харченко Анну, вихованку гуртка «Творча майстерня» Березнянського 

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

легенд», керівникШумна М.В.; 

 

Циганок Олесю, вихованку гуртка «Бісероплетіння» комунального закладу 

«Центр дитячої творчості» м. Тернівки Дніпропетровської області, за роботу 

«Гердан «Трояндовий віночок», керівник Пойманова Е.А.; 

 

Чалого Ярослава, Ковтуна Максима, Богуславця Артема, вихованців гуртка 

«Художнє різьблення по дереву» Кам’янської станції юних техніків Черкаської 

області, за роботу «Тваринний світ», керівник Козаченко О.Ф.; 

 

Чепурну Марину, вихованку гуртка «Сувенір» Черкаського районного 

Будинку дитячої та юнацької творчості Черкаської районної ради, за роботу 

«Джерело життя», керівник Литвяк К.П.; 

 

Червінську Дар’ю, вихованку Дитячої школи мистецтв №5                                  

ім. І.О. Дунаєвського м.Харків, за роботу «Натюрморт з гарбузами», керівник 

Качанова О.Б.;  
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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 «Світло зірок через віки», 

керівник Добровольська В.Я.; 

 

Чорну Дарію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Комунального 

закладу «Ярмолинецький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» 

Ярмолинецького району Хмельницької область, за роботу «Горобчик», керівник 

Тарасова А.І.; 

 

Чубару Єгора, вихованця гуртка «Різьба по дереву» Корюківського Центру 

дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за роботу «Вішалка «Киця», 

керівник Ковальчук Л.П.; 

 

Чурманову Ренату, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

комунального закладу «Кіровоградський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді», за роботу «Пасхальний сувенір», керівник 

Марченко С.П.; 

 

Чухареву Юлію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Оранжеве небо» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської 

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

 

Шамрик Аліну, вихованку гуртка «Вироби із шкіри» Будинку дитячої та 

юнацької  творчості Волочиської міської ради Волочиської міської об’єднаної 

територіальної громади Волочиського району Хмельницької області, за роботу 

«Весна», керівник Бугай В.Г.; 

 

Шараєвського Едуарда, вихованця Народного художнього колективу гуртка 

«Юний  дизайнер» ЧОЦЕВ «Юність Буковини», за роботу «Котик», керівник 

Руснак А.Л.; 

Шлапак Олександру, Ганц Аліну, Перепелицю Вікторію, вихованок гуртка 

«Писанкарство» Центру дитячої та юнацької творчості міста Старокостянтинова 

Хмельницької області, за роботу «Різдвяна зірка», керівник Шлапак Т.А.; 

 

Шостака Віталія, вихованця гуртка «Виготовлення іграшок-сувенірів» 

Козелецького Будинку творчості дітей та юнацтва Чернігівської області, за 

роботу «Козлик долиною гуляє, Козелець оберігає», керівник Дідовець С.В.; 

 

Шуляка Дениса, вихованця комунального закладу «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №27 Вінницької міської ради», за роботу «Український голос 

надії», керівник Фалейтор Л.Г.; 

 

Шустер Ілону, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Малої академії 

народних ремесел  Галицької районної ради  Івано-Франківської області, за 

роботу «Ангел-охоронець України», керівник Сидорук С.С.; 

 

https://vn.isuo.org/schools/view/id/8845
https://vn.isuo.org/schools/view/id/8845
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Щерб'юк Тетяну, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Надвірнянського 

районного центру дитячої творчості та національно-патріотичного виховання 

молоді Надвірнянської  районної ради   Івано-Франківської області, за роботу 

«Гердан», керівник Левицька А.Д.; 

 

Юрчик Христину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Будинку 

школяра Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, за роботу 

«Добрий лікар», керівник Мельник Х.В.; 

 

Юхновську Катерину, вихованку Зразкової студії «Звичайне диво» Києво-

Святошинського районного центру творчості молоді «Оберіг» Київської області, 

за роботу «Русалка», керівник Поліщук Т.І.; 

 

Яковлеву Анастасію, вихованку Зразкового художнього колективу творчого 

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

шкільної молоді Дарницького району м. Києва, за роботу «Косметичка», 

керівник Дегтярьова Г.А.; 

 

Яловінську Вікторію, вихованку гуртка «Сувенір» Будинку школярів 

Чемеровецької селищної об’єднаної територіальної громади Чемеровецького 

району Хмельницької області, за роботу «Вірний друг», керівник Сопільник О.В.; 

 

Ямпольську Катерину, вихованку РЦДЮТ Харківської районної ради 

Харківської області, за роботу «Щедрі дари ланів України», керівник 

Удовиченко Н.Л.; 

 

Янковенко Соломію, вихованку гуртка «Бісерне рукоділля» МАМ 

м.Комарно Городоцького району Львівської області, за роботу «Нескорена 

Україна», керівник Утриско Г.В.; 

 

Яроцьку Дар’ю, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Комунального 

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

за роботу «Чашка з квітами», керівник Нестерчук М.М.; 

 

Ященко Наталію, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Побузького центру 

дитячої та юнацької творчості Голованівського району Кіровоградської області, 

за роботу «Ледачий кіт», керівник Третякова О.Є. 

 

Дипломом ІІІ ступеня: 

 

Адамчука Юрія, вихованця гуртка «Кераміка» Новоархангельського 

будинку дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, за роботу «Як у 

нашому селі…», керівник Петренко З.В.; 

 

Алєксійчук Крістіну, вихованку гуртка «Паперова пластика» Будинку 

творчості дітей та юнацтва Ізяславського району Хмельницької області, за роботу 
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Альохіну Арину, вихованку гуртка «Мій улюблений сувенір» 

Олешківського Центру дитячої та юнацької творчості Олешківської районної 

ради Херсонської області, за роботу «Олешки мої зачаровані», керівник 

Волокітіна В.В.; 

 

Андрєєву Ксенію, вихованку студії морального виховання Сватівського 

районного молодіжного центру «Слобожанська духовна криниця ім. 

М.Щепенка» Луганської області, за роботу «Медове джерело», керівник 

Андрєєва Ю.М.; 

 

Антепу Валентину, вихованку гуртка «Бісеринка» Вищого професійного 

училища № 41 м. Тульчина Вінницької області, за роботу «Квіти сонця», 

керівник Безхребетна І.В.; 

 

Аріфуліну Яну, вихованку гуртка «Плетіння з природних матеріалів» КЗ 

ХПДЮТ м. Харків, за роботу «Набір для спецій», керівник Сорока Н.А.; 

 

Арсенич Валерію, вихованку гуртка «Розпис на склі» Центру позашкільної 

роботи дітей та юнацтва Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, 

за роботу «Богородиця з дитятком», керівник Пнівчук Н.П.; 

 

Афанасенко Валерію, вихованку гуртка «Іграшкова майстерня» Київського 

Палацу дітей та юнацтва, за роботу «Лисичка», керівник Скалозуб Н.Д.; 

 

Бабея Василя, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» Добрянської 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів Вільховецької сільської ради Тячівського 

району Закарпатської області, за роботу «Молись за Україну», керівник Думнич 

М.Ю.; 

Бабенка Ярослава, вихованця Зразкового художнього колективу гуртка 

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

молоді Дарницького району м. Києва, за роботу «Порося», керівник Фрейберчук 

І.М.; 

 

Бабич Валентину, Мороз Анастасію, вихованок гуртка «Декоративно-

ужиткове мистецтво» Черкаської районної станції юних техніків, за роботу 

«Берегині», керівник Григуть З.В.; 

 

Балазюк Софію, вихованку гуртка декоративно-прикладного мистецтва 

Долинського  районного будинку дитячої та юнацької творчості Долинської 

районної ради Івано-Франківської області, за роботу «Орхідея – краса 

рослинного царства», керівник Куськів Л.І.; 

 

Балана Гліба, вихованця гуртка «Гончарство» Овідіопольської районної 

станції юних техніків Одеської області, за роботу «Ваза «Батерфляй», керівник 

Кукушкін Б.В.; 

 

Барабанову Анну, вихованку гуртка «Юні умільці» Будинку дитячої 

творчості Новоушицької селищної об’єднаної територіальної громади 
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Новоушицького району Хмельницької області, за роботу «Польова фантазія», 

керівник Барабанова Ж.М.; 

 

Батюк Катерину, вихованку гуртка «Стежинка» Позашкільного навчального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Дніпровського району» 

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

Войтенко Л.Т.; 

 

Батяйкіна Михайла, вихованця гуртка «Народні вироби з соломи» 

Звенигородського Центру дитячої та юнацької творчості Черкаської області, за 

роботу «Думи мої, думи», керівник Жук Т.А.; 

 

Бахчеджи Вероніку, вихованку гуртка «Умілі рученята» Одеської гімназії 

№4, за роботу «Квітковий носоріг», керівник Ковальчук Н.О.; 

 

Безгачеву Марію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Оранжеве небо» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської 

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

 

Безпальчу Яну, вихованку гуртка «Петриківський розпис» комунального 

позашкільного навчального закладу «Петриківський Будинок дитячої творчості» 

Петриківського району Дніпропетровської області, за роботу «Килимок «Квіти», 

керівник Степанова О.А.; 

 

Безреку Валерію, вихованку гуртка «Чарівна ниточка» Лисянського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Черкаської області, за роботу 

«Ой весна, ой красна», керівник Мазана Т.В.; 

 

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

Тячівського районного Центру дитячої та юнацької творчості Тячівської 

районної державної адміністрації Закарпатської області, за роботу «Спогади 

дитинства», керівник Бердар О.М.; 

 

Бершадську Дарину, вихованку етно-майстерні «Лагода» комунального 

позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої 

та юнацької творчості», за роботу «Посмішка єнота», керівник Правда Н.І.; 

 

Білу Анастасія, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Центру позашкільної роботи Вітовського району Миколаївської області, за 

роботу «Український віночок», керівник Жидких Ж.Є.; 

 

Биченка Дмитра, вихованця гуртка «Юні фотографи» Сновського Центру 

дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за роботу «Козацька кухня», 

керівник Красільнікова К.О.; 

 

Бовсуновську Софію, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

гуртка «Пластилінова ворона» Будинку дитячої творчості Веселинівської 

селищної ради Миколаївської області, за роботу «Коляда наша лунає, увесь світ 

з Різдвом вітає!», керівник Майстренко Н.В.; 
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Богаченко Діану, вихованку гуртка «Сувенір» Побузького центру дитячої та 

юнацької творчості Голованівської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області, за роботу «Там за тином у садочку», керівник 

Гавриленко В.О.; 

 

Богдан Анну, вихованку Мукачівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 2 ім. Т.Г.Шевченка Мукачівської міської ради Закарпатської області, 

за роботу «Вишивальниця»; 

 

Борковську Уляну, вихованку гуртка «Сувеніри» Будинку дитячої творчості 

міста Нетішина Хмельницької області, за роботу «Панно «Місячна ніч», керівник 

Дехтярук А.С.; 

 

Борковську Уляну, вихованку гуртка «Народна творчість» Будинку дитячої 

творчості міста Нетішина Хмельницької області, за роботу «Ранок», керівник 

Бологова Н.С.; 

 

Борищук Софію, вихованку гуртка «Чарівний пензлик» Ленковецької ЗОШ 

І-ІІІ ступенів Ленковецької сільської об’єднаної територіальної громади 

Шепетівського району Хмельницької області, за роботу «Великодні мотиви», 

керівник Ружицька Ю.В.; 

 

Боровика Андрія, вихованця гуртка «Нитяна графіка» Центру дитячої 

творчості Старокостянтинівської районної ради Старокостянтинівського району 

Хмельницької області, за роботу  «Панно «Вогняний птах», керівник Гавадзюк 

А.Й.; 

Буркот Тамілу, вихованку гуртка «Фантазери» комунального закладу 

«Селищний Будинок дитячої творчості» Горностаївської селищної ради 

Горностаївського району Херсонської області, за роботу «Морські глибини», 

керівник Бризгун  Д.В.; 

 

Бурлуцьку Євгенію, вихованку гуртка «Народне пластичне мистецтво» 

комунального закладу «Центр дитячої творчості» м. Тернівки Дніпропетровської 

області, за роботу «Казка «Солом’яний бичок», керівник Кропачева О.А.; 

 

Бутенко Софію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Козельщинського Будинку дитячої та юнацької творчості Полтавської області, 

за роботу «Як козаки кашу варили», керівник Ілющенко Ю.І.; 

 

Бутякову Анастасію, вихованку гуртка «Веселка» Позашкільного 

навчального закладу «Центр дозвілля дітей та юнацтва Вознесенівського 

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

півник», керівник Васильєва Н.Й.; 

 

Б'ялу Валерія, вихованку гуртка «Українське рукоділля» Будинку школярів 

Чемеровецької селищної об’єднаної територіальної громади Чемеровецького 

району Хмельницької області, за роботу «Серветка», керівник Чебаник М.М.; 
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Варавенко Анну, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» КЗ «СЮТ 

№3» м. Харків, за роботу «Маки», керівник Касян Т.Ю.; 

 

Васілько Олесю, вихованку Зразкового художнього колективу творчого 

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

Дарницького району м. Києва, за роботу «Люба, мила Україна», керівник Чернюк 

Т.М.; 

 

Василегу Таю, вихованку гуртка соломоплетіння «Колосок» Хорольського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Полтавської області, за роботу 

«Ялинкова прикраса», керівник Петровська Л.М.; 

 

Василенко Вікторію, Щербань Ірину, Чабан Катерину, Грозову Катерину, 

вихованок гуртка «Умілі рученята» Комунального позашкільного навчального 

закладу «Одеський будинок дитячої та юнацької творчості «Домінанта», за 

роботу «Мобіль з ведмежатами», керівник Стойчева Т.Б.; 

 

Василець Ангеліну, вихованку гуртка «Рукоділля» Олександрівського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Олександрівської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області, за роботу «Запрошую до 

чаювання», керівник Ткаленко Н.А.; 

 

Васильєву Дар’ю, вихованку Зразкового художнього колективу «Керамічна 

майстерня «Декор» Станції юних техніків – Центру науково-технічної творчості 

молоді м. Києва, за роботу «Сова скарбничка», керівник Давиденко Н.В.; 

 

Васильківську Марію, вихованку гуртка «Іграшкова майстерня» Київського 

Палацу дітей та юнацтва, за роботу «Їжачок», керівник Скалозуб Н.Д.; 

 

Ваховську Ярославу, вихованку гуртка декоративно-прикладного 

мистецтва ДНЗ «Новоград-Волинське вище професійне училище» 

Житомирської області, за роботу «Батьківщина Лесі Українки», керівник Голеня 

С.М.; 

 

Вербу Анну, Черевань Анастасію, вихованку гуртка «Чарівниця» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Баштанського району Миколаївської області, за 

роботу «Красними квітами щастя викладала», керівник Верба О.О.; 

 

Вільчинського Ярослава, вихованця Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище», за 

роботу «Друге наше сонечко», керівник Гнатюк О.М.; 

 

Вітюк Вероніку, Вітюк Яніну, вихованок гуртка «Гончарик» Знам’янського 

районного центру  дитячої та юнацької творчості об’єднаної територіальної 

громади сіл Знам’янського району Кіровоградської області, за роботу «Горнятка 

– двійнятка», керівник Дерев’янко О.К.; 

 



53 
 

Возну Валерію, вихованку Хорошівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Білогірського 

району Хмельницької області, за роботу «Державні символи», керівник Васюк 

Р.Д.; 

Воленко Дар'ю, Авраменко Євгенію, Юшко Юліану, вихованок гуртка 

«Барвінок» Комунального закладу «Оріхівський районний Будинок дитячої 

творчості» Оріхівської районної ради Запорізької області, за роботу «Весна», 

керівник Приходько В.І.; 

 

Воробець Вікторію, Бурзаковську Дар’ю, Горобець Евеліну, вихованок 

гуртка «Робота з бісером» Центру дитячої та юнацької творчості міста 

Старокостянтинова Хмельницької області, за роботу «Кольє «Симфонія серця», 

керівник Коник Н.Ю.; 

 

Воробйову Аллу, вихованку гуртка «Аплікація соломкою» Мелітопольської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Мелітопольської міської ради 

Запорізької області, за роботу «Лисичка-сестричка», керівник Малініна М.Т.; 

 

Ганіну Анастасію, вихованку Зразкового художнього колективу творчого 

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

шкільної молоді Дарницького району м. Києва, за роботу «Білосніжна серветка», 

керівник Дегтярьова Г.А.;  

 

Гевак Марину, вихованку гуртка «Народний розпис» Будинку творчості 

школярів Старосинявської селищної об’єднаної територіальної громади 

Старосинявського району Хмельницької області, за роботу «Батьківська хата…», 

керівник Гуцалюк Н.М.; 

 

Гейко Єлизавету, вихованку гуртка «М’яка іграшка» позашкільного 

навчального закладу "Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської 

ради Донецької області", за роботу «Господар лісу», керівник Гутник О.Л.; 

 

Гейченко Тетяну, вихованку Одеської ЗОШ № 66, за роботу «Квіткова 

композиція», керівник Камашева Я.В.; 

 

Герасименко Альбіну, вихованку Зразкового творчого об’єднання 

«Паперова пластика» Сумського обласного центру позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю, за роботу «Соняхи», керівник Ткаченко В.В.; 

 

Гнєдко Валерію, вихованку гуртка творчої праці «Дзвіночок» Центру 

дитячої та юнацької творчості міста Кам`янця-Подільського Хмельницької 

області, за роботу «Жниварське розмаїття», керівник Стасюк З.М.; 

 

Гончаренко Вікторію, вихованку гуртка «Фітодизайн» Олександрівського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Олександрівської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області, за роботу «Лялька-мотанка 

Веснянка», керівник Лазаренко В.В.; 
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Гончарову Марію, вихованку Одеського міжшкільного навчально-

виробничого комбінату №2, за роботу «Записник», керівник Нано Н.М.; 

 

Горзов Еріку, вихованку гуртка «Екосвіт» Луківської загальноосвітньої 

школи  І-ІІ ступенів Іршавської районної  ради Закарпатської області, за роботу 

«Козацькому роду нема переводу», керівник Лях Г.П.; 

 

Горічко Анастасію, вихованку Стебницького професійного ліцею, 

Львівського державного палацу естетичного виховання учнівської молоді, за 

роботу «Карпатське Різдво», керівник Олексин В.С.; 

 

Гребенник Юлію, вихованку гуртка «Художнє випалювання» Гадяцького 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Полтавської області, за роботу 

«Цукерниця», керівник Шимка Т.В.; 

 

Гречух Мар’яну, Кормош Крістіну, Коровську Дарину, Лакатош Юліанну, 

вихованок Нижньоболотнянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Іршавської районної ради Закарпатської області, за роботу «Пори року», 

керівник Роман М.С.; 

 

Григорську Соломію, вихованку гуртка «Художнє в’язання» Сколівського 

РБДЮТ Львівської області, за роботу «Серветка», керівник Герман І.Я.; 

 

Григоряк Роксолану, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Вижницького 

РБДЮТ Чернівецької області, за роботу «Силянка з ріжками», керівник Пилипко 

Л.Б.; 

Григор’єву Вікторію, Таранич Альону, вихованок гуртків «Народна 

творчість», «Образотворче мистецтво» Засульської ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» 

Засульської сільської ради Лубенського району Полтавської області, за роботу 

Козячий хутір», керівники Пасічник О.В., Жадан О.А.;  

 

Гримашевича Дмитра, вихованця гуртка «Жар-птиця» Овруцького 

професійного ліцею Житомирської області, за роботу «Півень», керівник 

Бутович С.В.; 

 

Громика Олексія, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» Будинку 

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

«Вуйко гринь», керівник Мельник-Брензей О.О.; 

 

Губрій Софію, вихованку Народної студії образотворчого мистецтва КЗ 

КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» Київської області, за роботу 

«Весілля», керівник Мілейко О.Б.; 

 

Гуменюк Іванну, вихованку клубу «Салон мистецтв» Вінницького 

державного центру естетичного виховання учнів професійно-технічних 

навчальних закладів та Вищого професійного училища № 11, за роботу «Сакура- 

неповторна мить краси», керівник Кушнір В.В.; 
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Данілову Анастасію, вихованку гуртка «Абетка рукоділля» 

Новоукраїнського центру дитячої та юнацької творчості «ЗОРІТ» 

Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області», за роботу «Давай 

дружити», керівник Коваленко О.М.; 

 

Дев’яніну Ірину, вихованку гуртка «Вовняна майстерня» Пирятинського 

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

романтично…», керівник Дев’яніна О.М.; 

 

Дейнегу Поліну, вихованку КЗ «Харківський спеціальний навчально-

виховний комплекс» Харківської обласної ради, за роботу «Гобелен «Птахи», 

керівник Нікітюк Г.В.; 

 

Демиденко Ірину, вихованку гуртка виготовлення сувенірів Машівського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Полтавської області, за роботу 

«Друзі», керівник Реп’ях О.В.; 

 

Денисову Дар’ю, вихованку Білицького закладу загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів № 8 Добропільської міської ради Донецької області, за роботу 

«Фарби осені», керівник Клименко С.І.; 

 

Деркач Діану, вихованку Сарнівського НВК  «ЗОШ І-ІІ ступенів, ДНЗ» 

Війтовецької селищної об’єднаної територіальної громади Волочиського району 

Хмельницької області, за роботу «Слава козацька не вмре, не поляже...», керівник 

Харова Т.Ю.; 

 

Дмитренка Олександра, вихованця гуртка «Зроби сам» Вищого 

професійного училища № 11 м. Вінниці, за роботу «Троянда – безмежжя 

чарівності  і ніжності мить», керівник Лупенко О.І.; 

 

Добротвор Світлану, вихованку гуртка «Кольорова палітра» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Волочиської міської ради Волочиської міської 

об’єднаної територіальної громади Волочиського району Хмельницької області, 

за роботу «Ходить сон коло вікон», керівник Стасюк Т.С.; 

 

Дорощук Валерію, вихованку Рівненського міського центру творчості 

учнівської молоді, за роботу «Краса рідної землі», керівник Дорощук Л.І.; 

 

Драган Анну, вихованку гуртка «Декоративно-прикладне мистецтво» 

Ічнянського районного Будинку дитячої та юнацької творчості Чернігівської 

області, за роботу «Лисичка і журавель», керівник Огієнко Л.І.; 

 

Драгунову Катерину, вихованку гуртка «Умница» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Южненський міський клуб юних техніків 

«Чорноморець» Одеської області, за роботу«Дачниця», керівник Дронова Т.І.; 

 

Драгушинець Кристіну, вихованку гуртка «Народні промисли» Хустського 

районного Центру позашкільної роботи Хустської районної державної 
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адміністрації Закарпатської області, за роботу «Чарівний ліс Карпат», керівник 

Продан Г.Ю.; 

 

Дубинську Анастасію, вихованку гуртка «Мистецькі зустрічі» 

комунального   закладу  «Луцька ЗОШ I-III ступенів № 23 Луцької міської ради» 

Волинської області, за роботу «Дерево життя», керівник Янчук О.А.; 

 

Дудку Єлизавету, вихованку гуртка «Театральний» Комунального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості» Гуляйпільської міської ради Запорізької 

області, за роботу «Зимовий сон», керівник Левченко О.О.; 

 

Дуднік Дар’ю, вихованку Народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва «Сонечко» Будинку дитячої та юнацької творчості 

«Дивоцвіт» Дарницького району м. Києва, за роботу «Івана та Купала», керівник 

Долгушина Н.М.; 

 

Жиденко Ольгу, вихованку гуртка «Витинанка» Центру дитячої та юнацької 

творчості Рокитнянського району Київської області, за роботу «Лебедина 

вірність», керівник Жиденко В.М.; 

 

Жовну Поліну, вихованку Зразкового художнього колективу «Творча 

майстерня» комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості «Сонях» Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, за роботу «Бабусині іграшки», керівник Сєднева С.А.; 

 

Жомер Анастасію, вихованку гуртка «Іграшка-сувенір» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеський будинок дитячої та юнацької 

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

 

Журавця Дмитра, вихованця гуртка «Різьба по дереву» Путильського 

РЦДЮТ Чернівецької області, за роботу «Оселя для друзів», керівник Томюк 

М.М.; 

Забояк Ірину, вихованку Буцнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Тернопільського 

району Тернопільської області, за роботу  «Осінні мотиви», керівник Мачужак 

М.Р.; 

Завору Вікторію, вихованку гуртка «Вовняна майстерня» Пирятинського 

Центру дитячої та юнацької творчості Полтавської області, за роботу 

«Батьківська хата – рідний край», керівник Дев’яніна О.М.; 

 

Задоріну Ольгу, вихованку гуртка «Умілі рученята» Одеської гімназії №4, 

за роботу«Вишиванка моєї мрії», керівник Ковальчук Н.О.; 

 

Заїку Аріну, вихованку гуртка «Канзаші» Устинівського районного будинку 

дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, за роботу «Весілля 

зміючок», керівник Заїка С.В.; 

 

Зайця Івана, вихованця гуртка образотворчого мистецтва та дизайну 

«Гармонія норм» Рівнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 
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Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області, за роботу «Мамай», 

керівник Лисенко В.А.; 

 

Закасовську Уляну, вихованку гуртка «В'язання гачком» Центру художньої 

творчості дітей, юнацтва та молоді Калуської міської ради Івано-Франківської 

області, за роботу "Жіночі прикраси «Червоні маки», керівник Федоришин Л.Б.; 

 

Закрасняну Анну, вихованку гуртка «В’язання» Білоцерківського районного 

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

мавпенята», керівник Ткаченко Л.А.; 

 

Залісну Софію, вихованку гуртка «Декоративний розпис» Будинку дитячої 

творчості Новоушицької селищної об’єднаної територіальної громади 

Новоушицького району Хмельницької області, за роботу «Зимовий вечір», 

керівник Залісна Л.С.; 

 

Захарченко Поліну,  вихованку гуртка «Сувенір» Лохвицького міського 

центру дитячої та юнацької творчості Полтавської області, за роботу «Хата моя, 

біла хата», керівник Каблучка С.І.; 

 

Зборщик Анастасію, вихованку гуртка «В’язання на спицях» КЗПО «Центр 

дитячої та юнацької творчості» Семенівської міської ради Чернігівської області, 

за роботу «Незабутній відпочинок», керівник Величко О.В.; 

 

Звіряку Антона, вихованцягуртка «Тістопластика» Новомиргородського 

районного центру дитячої та юнацької творчості  Новомиргородської районної 

ради Кіровоградської області, за роботу «Україна – моя земля», керівник 

Барвінок О.В.; 

 

Золотарьову Аліну, вихованку гуртка «Основи художнього мистецтва» 

Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Веснянки», керівник Трачук І.А.; 

 

Зубенко Елеонору, вихованку Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів 

Закарпатської обласної ради, за роботу «Хороший собака»; 

 

Зубову Владиславу, вихованку Мукачівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 1 ім. О.С.Пушкіна Мукачівської міської ради Закарпатської області, 

за роботу «Закарпатський колорит»; 

 

Єжеля Романа, вихованця гуртка «Малюваки» Лисянського районного 

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

моєї бабусі», керівник Василенко К.А.; 

 

Єпіхіну Ольгу, вихованку гуртка «Декоративний розпис» Комунального 

закладу «Новомиколаївська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 
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«Паросток» Запорізької обласної ради, за роботу «Декоративна дошка «Жар-

птиця», керівник Костенко А.А.; 

 

Єрмак Алісу, вихованку гуртка «Юний митець» Комунального закладу 

«Коропський центр дитячої та юнацької творчості» Коропської селищної ради 

Чернігівської області, за роботу «Птахи», керівник Лавренова Н.Ю.; 

 

Іванину Мирославу, вихованку гуртка «Умілі руки» Стригальнянського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» Міжгірської районної ради 

Закарпатської області, за роботу «Мудра сова», керівник Липей М.М.; 

 

Іванову Дашу, вихованку гуртка «Рукоділля» Звенигородського Центру 

дитячої та юнацької творчості Черкаської області, за роботу «Подарунок мамі», 

керівник Дяченко Л.В.; 

 

Іванова Дмитра, вихованця студії образотворчого мистецтва Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва міста Слов’янська 

Донецької області, за роботу «Подорож Європою», керівник Бондар Л.А.; 

 

Іванченко Катерину, вихованку Народного художнього колективу 

«Конструювання м’якої іграшки» Станції юних техніків – Центру науково-

технічної творчості молоді м. Києва, за роботу «Олень», керівник Межена Л.В.; 

 

Іваськевич Крістіну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Комунального закладу «Ярмолинецький районний Будинок дитячої та юнацької 

творчості» Ярмолинецького району Хмельницької області, за роботу «Казкові 

птахи», керівник Тарасова А.І.; 

 

Ільченко Юлію, вихованку гуртка образотворчого мистецтва комунального 

закладу «Центр дитячої і юнацької творчості Світловодської районної ради 

Кіровоградської області», за роботу «Сліпий кобзар», керівник Рогачова О.А.; 

 

Іпатко Анастасію, вихованку гуртка «Лозоплетіння» Новгород-Сіверської 

станції юних техніків Чернігівської області, за роботу «Плетена ваза», керівник 

Євлан В.М.; 

 

Ісакову Вікторію, вихованку гуртка «Загально технічне моделювання» 

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

«Натхнення», керівник Сундукова Л.В.; 

 

Калин Ксенію, вихованку гуртка «Народні промисли» Хустського 

районного Центру позашкільної роботи Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу «Україна: історія та сьогодення», 

керівник Продан Г.Ю.; 

 



59 
 

Камінського Дмитра, вихованця гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Одеський центр дитячої та 

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

 

Капак Юлію, вихованку гуртка «Чудеса кухні» Державного професійно-

технічного навчального закладу «Гніванський професійний ліцей» Вінницької 

області, за роботу «Чарівна скринька», керівники Крот О.С., Бендас Л.П.; 

 

Каранду Олександру, вихованку гуртка технічного дизайну «Акварель» 

Чернігівського обласного Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, за роботу «Олень», керівник Гульчак Л.В.; 

 

Карась Карину, вихованку гуртка «Чарівний клубок» кімнати школяра 

«Факел» Білицького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 10 

Добропільської міської ради Донецької області, за роботу «Козацькому роду 

нема переводу», керівник Колпак О.М.; 

 

Карплюк Аліну, вихованку гуртка «Смакота» Державного професійно-

технічного навчального закладу «Козятинське міжрегіональне вище професійне 

училище залізничного транспорту» Вінницької області, за роботу «Виноградна 

феєрія», керівникПлисак Т.М.; 

 

Катрошу  Сніжану, вихованку гуртка «ПТМ» Ічнянської станції юних 

техніків Чернігівської області, за роботу «Подарунок до Великодня», керівник 

Кузьменко Л.М.; 

 

Качмар Софію, вихованку творчого об’єднання «Писанкарик» Центру 

позашкільної роботи Святошинського району м. Києва, за роботу «Писанки 

Курщини», керівник Проценко Л.І.; 

 

Качура Арсенія, вихованця гуртка «Зелений паросток» Голосківської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів Гуменецької об’єднаної територіальної громади Кам’янець-

Подільського району Хмельницької області, за роботу «Їжачок – боровичок», 

керівник Русецька В.В.; 

 

Качуру Наталію, вихованку гуртка «Дивоцвіт» Будинку дитячої та юнацької 

творчості Черняхівського району Житомирської області, за роботу «Вишитий 

рушник – душа України», керівник Сарата Т.І.; 

 

Кіс Євгенію, вихованку гуртка «Креатив» Міжгірської загальноосвітньої 

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

роботу «Чудо-писанка», керівник Петрище О.М.; 

 

Кіт Анастасію, вихованку гуртка «Паперопластика» Бучацького центру 

дитячої та юнацької творчості Тернопільської області, за роботу «Берегиня», 

керівник Леськів Н.Б.; 
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Кіщук Юлію, вихованку гуртка «Ліжникарство» Яворівського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Косівської районної ради Івано-

Франківської області, за роботу «Ліжник «Писанка», керівник Рибчук М.В.; 

 

Кириленко Марію, вихованку гуртка «Гончарик» Міського центру науково-

технічної творчості міста Марганця Дніпропетровської області, за роботу 

«Свищик», керівник Кириленко О.В.; 

 

Кияницю Катерину, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

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

«Моя улюблена собака», керівник Джуріна Г.П.; 

 

Книжнікову Карину, вихованку гуртка «Креативний декор» Державного 

навчального закладу «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю», за 

роботу «Бронзова комаха», керівник Данова О.П.; 

 

Коаде Владислава, Німенко Варвару, вихованців гуртка «Золоті пелюстки» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Одеський центр дитячої та 

юнацької творчості «Самоцвіт», за роботу «Польові квіти», керівник Іванкова 

Т.А.; 

Кобаль Тетяну, вихованку Народної студії образотворчого мистецтва 

«Боржавська фантазія» Іршавського районного Будинку дитячої творчості 

Іршавської районної ради Закарпатської області, за роботу «На Івана Купала», 

керівник Микита Л.Б.; 

 

Коваленка Артема, вихованця гуртка «Умілі руки» Комунального закладу 

«Чернігівська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів» Запорізької 

обласної ради, за роботу «Зелена галявина», керівник Благовська О.О.; 

 

Ковальські Адріана, вихованця гуртка «Різьблення по дереву»  

Ківерцівського центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, за 

роботу «Перлина волинського лісу», керівник Гаврилюк О.Й.; 

 

Коваль Катерину, вихованку гуртка «Гончарики» Центру технічної 

творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району 

м.Києва, за роботу «Принцеса Бетельгейзе», керівник Шлапунов В.В.; 

 

Ковач Єлизавету, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Богородчанського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 

Богородчанської районної ради Івано-Франківської області, за роботу «Порив», 

керівник Сабунчак Н.В.; 

 

Козлову Ганну, вихованку гуртка «Бісероплетіння» комунального закладу 

«Центр дитячої творчості» м. Тернівки Дніпропетровської області, за роботу 

«Гердан «Вишиванка», керівник Пойманова Е.А.; 

 

Кокореву Валерію, вихованку Зразкової дизайн-студії «Самородок» ЦДЮТ 

м.Добропілля Донецької області, за роботу «Духмяні квіти», керівник Ганієва 

О.Р.; 
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Кокорич Софію, вихованку гуртка «Чарівна намистинка» Комунального 

закладу «Захарівський будинок дитячої та юнацької творчості» Одеської області, 

за роботу«Серветка «Ромашка», керівник Приходченко Р.Г.; 

 

Колісник Діану, вихованку гуртка «Творчі особистості» комунального 

позашкільного навчального закладу «Будинок школяра» Томаківської селищної 

ради Дніпропетровської області, за роботу «Великдень», керівник Жолнірчук 

К.А.; 

колектив вихованців гуртка «Арт-простір» Бердичівського професійного 

будівельного ліцею Житомирської області, за роботу  «Писанки «Буди мир – 

буди світ», керівник Нестерчук А.А.; 

 

колектив вихованців Зразкового художнього колективу гуртка кераміки 

«Обереги» Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської 

молоді Полтавської обласної ради, за роботу «Таємниці душі», керівник Чех 

Т.В.; 

колектив вихованців Зразкового художнього колективу творчої майстерні 

декоративно-ужиткового мистецтва «Барвінок» Карлівського районного 

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

життя Полтавського краю», керівник Колодяжна С.Г.; 

 

колектив вихованців Зразкового художнього колективу театру мод 

«Силует» Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської 

молоді Полтавської обласної ради, за роботу «Барви рідного краю», керівник 

Теремецька Т.І.; 

 

колектив вихованців гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» Будинку 

творчості дітей та юнацтва Інгульського району м. Миколаєва, за роботу 

«Казкова країна», керівник Оп’ятюк О.В.; 

 

Колосовську Любов, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» КЗ 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості», за роботу «Мій 

рідний край», керівник Ігуменцева-Тесленко Н.В.; 

 

Корбут Олександру, вихованку гуртка «Юна майстриня» 

Великодолинського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей» Овідіопольського району 

Одеської області, за роботу «Інь-янь», керівник Єрофєєва Л.А.; 

 

Корецьку Дарію, вихованку гуртка «Дизайн» Кам'янської станції юних 

техніків Черкаської області, за роботу «Ретроавтомобіль», керівник Швагер Н.П.; 

 

Кормила Ростислава, вихованцястудії образотворчого мистецтва 

Миргородської станції юних натуралістів при Зубівському навчально-виховному 

комплексі Полтавської області, за роботу «Рідний край», керівник Гречана Б.В.; 

 

Корнецьку Марію, вихованку гуртка «Арт-деко» БТДЮ м. Чернівці, за 

роботу «Справжній друг», керівник Негрич А.М.; 
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Коробку Захара, вихованця Корецького районного Будинку школярів 

Рівненської області, за роботу «Романтична зустріч», керівник Дудинська Л.І.; 

 

Корольову Катерину, вихованку творчого об’єднання «Креатив» 

комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи» 

міста Павлограда Дніпропетровської області, за роботу «Ходить сон коло вікон», 

керівник Плюсніна С.В.; 

 

Коростильову Марію, Зайкову Вікторію, Попову Анну, вихованок 

«Зразкового художнього колективу» гуртка «Колаж» обласного Будинку 

художньої творчості Миколаївської обласної ради, за роботу «Великдень», 

керівник Ігнатьєва Л.А.; 

 

Косовського Валентина, вихованця гуртка «Рукотвори» Комунального 

закладу Дунаєвецької міської ради «Будинок творчості школяра» Дунаєвецької 

міської об’єднаної територіальної громади Дунаєвецького району Хмельницької 

області, за роботу «Креативний глечик», керівник Годлівський Р.В.; 

 

Костюка Миколу, вихованця Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 32 Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу 

«Великодній ранок», керівник Бєляєва О.С.; 

 

Костюшко Дарину, вихованку гуртка «Чарівне диво» Полтавського 

міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради Полтавської 

області, за роботу «Весілля», керівник Марцінковська Р.Д.; 

 

Котенко Анну, вихованку гуртка виготовлення сувенірів «Творча 

майстерня» Сенчанського Будинку дитячої та юнацької творчості Лохвицького 

району Полтавської області, за роботу «Звивається сторіночка до рідного села», 

керівник Бакляк О.Є.; 

 

Красножона Ярослава, Книгиницьку Богдану, вихованців гуртка 

«Моделювання іграшок-сувенірів» Бершадської районної станції юних техніків 

Вінницької області, за роботу «При долині кущ калини…», керівник Дудіна В.В.; 

 

Красько Вікторію, вихованку Орв’яницького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – 

ДНЗ» Дубровицької районної ради Рівненської області, за роботу «Найкращі 

друзі», керівник Довгалюк О.М.; 

 

Криндач Анастасію, вихованку гуртка «Валяння вовни» Глобинського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Полтавської області, за роботу 

«Цвітуть сади», керівник Нестеровська Т.С.; 
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Ксензову Олександру, вихованку Зразкового художнього колективу 

творчого об’єднання «Волошка» Будинку дитячої та юнацької творчості 
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«Дивоцвіт» Дарницького району м. Києва, за роботу «Мотрійка», керівник 

Чернюк Т.М.; 

 

Кудельську Оксану, вихованку студії образотворчого мистецтва та дизайну 

Центру творчості дітей та юнацтва Святошинського району м.Києва, за роботу 

«Ранковий натюрморт», керівник Ізаак Л.І.; 

 

Кузнєцову Ксенію, вихованку гуртка «Бісероплетіння» комунального 

закладу «Центр дитячої творчості» м. Тернівки Дніпропетровської області, за 

роботу «Краватка «Урочиста», керівник Пойманова Е.А.; 

 

Кузнєцову Марину, вихованку гуртка «Геометричне моделювання» 

Заставнівського БДЮТ Чернівецької області, за роботу «Ваза з квітами», 

керівник Михайлюк Г.М.; 

 

Кузь Ніну, вихованку Львівського вищого професійного училища 

технологій та сервісу, Львівського державного палацу естетичного виховання 

учнівської молоді, за роботу «Сніговик», керівник Холова Н.Й.; 

 

Кузьменко Ксенію, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Київського Палацу 

дітей та юнацтва, за роботу «Гарбуз», керівник Рибальченко Л.М.; 

 

Кульнєву Софію, вихованку студії образотворчих мистецтв «Журавочка» 

комунального позашкільного навчального закладу «Міський палац дитячої та 

юнацької творчості «Горицвіт» Криворізької міської ради Покровського району 

м.Кривого Рогу Дніпропетровської області, за роботу «Пташки-свищики», 

керівник Кульнєва М.К.; 

 

Курина Андрія, вихованця гуртка «Умілі руки» Торунської 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів Міжгірської районної ради Закарпатської 

області, за роботу «Село моє», керівник Галас М.В.; 

 

Кутову Марію, вихованку народного художнього колективу – студії 

декоративно-прикладного мистецтва «Сходинки» позашкільного навчального 

закладу «Багатопрофільний молодіжний центр» Черкаської міської ради, за 

роботу «Різдвяна коза», керівник Тимошенко Г.В.; 

 

Кухаревич Аліну, вихованку гуртка «В’язання» Центру дитячої та юнацької 

творчості міста Старокостянтинова Хмельницької області, за роботу «Кіт Баюн», 

керівник Столяр В.М.; 

 

Кушнір Марію, вихованку Львівського вищого професійного училища                 

№ 20, Львівського державного палацу естетичного виховання учнівської молоді, 

за роботу «Сніжинки», керівник Гнатишин Н.М.; 

 

Кущова Дмитра, вихованця гуртка «Художнє випилювання» Сватівського 

районного молодіжного центру «Слобожанська духовна криниця                                   

ім. М.Щепенка» Луганської області, за роботу «Лампа «Чарівне сяйво», керівник 

Кузнєцов В.В.; 
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Левадну Катерину, вихованку гуртка батику та дизайну «Веселка» 

Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді 

Полтавської обласної ради, за роботу «Стримані мотиви», керівник Кривич Л.В.; 

 

Ленюк Іванну, Древняк Ольгу, вихованок гуртка «Паперопластика» Будинку 

творчості дітей та юнацтва Антонінської селищної об’єднаної територіальної 

громади Красилівського району Хмельницької області, за роботу «Ісус в 

терновому вінку», керівник Скопюк С.А.; 

 

Лінник Аліну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської області, за роботу 

«Весна – чарівниця», керівник Черній Л.Я.; 

 

Лісову Віолетту, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №33 Миколаївської міської ради, за роботу 

«Оленя», керівник Лемішко К.О.; 

 

Лисицю Артема, вихованця гуртка «Лозоплетіння» Менської станції юних 

техніків Чернігівської області, за роботу «Ваза «Песик», керівник Лисиця Н.Я.; 

 

Лисицю Вікторію, вихованку гуртка «Лозоплетіння» Менської станції юних 

техніків Чернігівської області, за роботу «Ваза», керівник Лисиця Н.Я.; 

 

Лоїк Марію, вихованку гуртка «Килимарство» КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ», за 

роботу «Ткана серветка», керівник Крушельницька М.Г.; 

 

Локкоєва Миколу, Бухарову Дар’ю, вихованців «Зразкового художнього 

колективу» гуртка «Чарівниця» Будинку дитячої та юнацької творчості 

Заводського району м. Миколаєва, за роботу «Симфонія осені», керівник Булкіна 

Л.В.; 

 

Ломаченко Валентину, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

гуртка «Пластилінова ворона» Будинку дитячої творчості Веселинівської 

селищної ради Миколаївської області, за роботу «Ой, цвіте на Україні красне 

літо, ой, збирають чорноброві в гаю квіти», керівник Майстренко Н.В.; 

 

Ломиногу Діану, вихованку гуртка «Юні майстрині» комунального закладу 

«Районний центр дитячої та юнацької творчості» Каховської районної ради 

Херсонської області, за роботу «Кольє «Стрітення», керівник Колодич О.О.; 

 

Лосінець Яну, вихованку гуртка «Диво-скринька» Корсунь-

Шевченківського районного Центру дитячої та юнацької творчості Черкаської 

області, за роботу «Песик Тимко», керівник Попик В.В.; 

 

Луб’яницьку Катерину, вихованку гуртка «Сонячні барви» ЦНТТМ 

«Сфера» м. Києва, за роботу «Розквіт весни», керівник Бондаренко С.М.; 
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Лукаш Жанну, вихованку гуртка «Різьба по дереву» Корюківського Центру 

дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за роботу «Набір 

розроблювальних дошок», керівник Ковальчук Л.П.; 

 

Лучко Богдану, вихованку гуртка «Писанкарство» Центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді міста Шепетівки Хмельницької 

області, за роботу «Великодній декор», керівник Семенишина Г.В.; 

 

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

юнацької творчості Подільського району Одеської області, за роботу «…Є у 

кожної дитини Рідна Україна», керівник Фролова Т.М.; 

 

Любчинську  Анну, вихованку Підгайчиківської СЗШ І-ІІІ ступенів 

Самбірського району Львівської області, за роботу «Шкатулка оздоблена 

різьбою», керівник Кітик М.Я.; 

 

Ляшкову Анжелу, вихованку Зразкового художнього колективу творчої 

майстерні «Бісер чарівний» Станції юних техніків – Центру науково-технічної 

творчості молоді м. Києва, за роботу «Все прокидається», керівник Мальцева 

Т.М.; 

Маленко Аліну, вихованку гуртка «Петриківський розпис» Станції юних 

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

«Дівчина Весна», керівник Сербин Л.А.; 

 

Максимук Марію, вихованку гуртка «Соломоплетіння» Старовижівського 

будинку школяра Волинської області, за роботу «Тарілка», керівник Мазур Л.С.; 

 

Матвієнко Світлану, вихованку гуртка декоративно-прикладного мистецтва 

ДНЗ «Новоград-Волинське вище професійне училище» Житомирської області, 

за роботу «Господиня», керівник Данюк В.В.; 

 

Медвєдєва Єгора, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів «Художньо-естетична гімназія» 

військово-цивільної адміністрації міста Торецька Донецької області, за роботу 

«Тарас Бульба», керівник Буніна О.М.; 

 

Медвідь Ірину, вихованку гуртка «Художня вишивка» Закарпатського 

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

«Мальви», керівник Різак М.І.; 

 

Мелеганич Ванессу, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Районного Центру позашкільної роботи з дітьми Виноградівської районної ради 

Закарпатської області, за роботу «Спогад про літо», керівник Васіліна О.В.; 

 

Мельник Анастасію, вихованку гуртка «Колаж» комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

Металургійного району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

за роботу «Віночок українських пісень», керівник Хрієнко Н.Г.; 
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Мельника Миколу, вихованця гуртка «Різьбяр» Луцького ВПУ будівництва 

та архітектури Волинської області, за роботу «Тарілка», керівник Семенюк С.Р.; 

 

Мервінську Наталію, вихованку гуртка образотворчого та декоративно-

ужиткового мистецтва «Абрис» Палацу творчості дітей та юнацтва Броварської 

міської ради Київської області, за роботу «Обереги України», керівник Балакіна 

Н.М.; 

Метенько Вікторію, Жупанин Юлію, Матішинець Поліну, вихованок гуртка 

«Моделювання іграшок-сувенірів »Іршавської районної станції юних техніків 

Іршавської районної ради Закарпатської області, за роботу «Земля українська 

щедра, квітуча…», керівник Ажипа Н.Й.; 

 

Метельську Вікторію, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок» Будинку 

дитячої творчості міста Славути Хмельницької області, за роботу «Барви 

України», керівник Метельська Т.В.; 

 

Милашевську Олену, Недзельську Катерину, вихованок гуртка «Творча 

майстерня» Центру професійно-технічної освіти м. Житомира, за роботу  

«Географія української писанки», керівник Нестерчук Н.О.; 

 

Мироненко Вероніку, вихованку гуртка «Народні ремесла» комунального 

закладу «Царичанський Будинок дитячої та юнацької творчості» Царичанської 

селищної ради Дніпропетровської області, за роботу «Торохтілка», керівник 

Хорольська А.В.; 

 

Миронюк Марію, вихованку гуртка «Витинанка» Сторожинецького ЦДЮТ 

Чернівецької області, за роботу «Яблуко життя», керівник Іліка Е.І.; 

 

Миронюка Володимира, вихованця Зразкового гуртка «Різьблення по 

дереву» Будинку творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради 

Красилівської міської об’єднаної територіальної громади Красилівського району 

Хмельницької області, за роботу «Фіалки», керівник Зозулюк В.І.; 

 

Михайличенко Марію, Фоменко Владиславу, вихованок гуртка «Дивосвіт» 

Комунальної установи «Комплексний позашкільний навчальний заклад Будинок 

дитячої та юнацької творчості» Пологівської районної ради Запорізької області, 

за роботу «Щедрівочка», керівник Тоцька Т.В.; 

 

Михаленко Ольгу, вихованку гуртка декоративно-прикладної творчості 

«Планета творчості» КСРУ «Житомирське вище професійне училище-інтернат», 

за роботу «Годинник «Всьому свій час», керівник Пеньківська Т.О.; 

 

Михайлову Яну, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Комунального 

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

за роботу «Париж, Париж…», керівник Нестерчук М.М.; 

 

Михальчишин Вікторію, Тимочко Наталію, вихованок гуртка «Українське 

рукоділля» Будинку школярів Чемеровецької селищної об’єднаної територіальної 
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громади Чемеровецького району Хмельницької області, за роботу «На ярмарку», 

керівник Чебаник М.М.; 

 

Можеровську Яну, вихованку Дубенського НВК «школа-гімназія» 

Рівненської області, за роботу «У нашого Омелечка невеличка сімеєчка», 

керівник Філік Л.М.; 

 

Москаленко Лію, Лаврову Марію, вихованок гуртка «Іграшка» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Одеська станція юних 

техніків «Аматор», за роботу «Давай дружити!», керівник Шипілова О.В.; 

 

Мотуз Марію, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Бершадської районної станції юних техніків Вінницької області, за роботу 

«Ганна-панна», керівник Дудіна В.В.; 

 

Муренець Владу, вихованку гуртка «Юний стиліст-візажист» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Одеський центр дитячої та 

юнацької творчості «Промінь», за роботу«Сова, котик, оленятко», керівник 

Крюкова Т.А.; 

 

Надельнюка Владислава, вихованця гуртка «Художня обробка деревини» 

Золотоніського районного Центру технічної творчості с.Піщане Золотоніського 

району Черкаської області, за роботу «Світильник «Лісний Олень», керівник 

Пустовіт В.М.; 

 

Надієвець Яну, вихованку Сварицевицького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – 

ДНЗ» Рівненської області, за роботу «Купальська ніч», керівник Надієвець Л.М.; 

 

Назаренко Анастасію, вихованку гуртка ліплення «Пластилінова ворона» 

Будинку дитячої творчості Веселинівської селищної ради Миколаївської області, 

за роботу «На сонячних хвилях», керівник Майстренко Н.В.; 

 

Назарчук Камілу, вихованку Комунального закладу «Нестерянська 

спеціалізована різнопрофільна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Оріхівської 

районної ради Запорізької області, за роботу "Коза", керівник Назарчук Н.В.; 

 

Найман Вікторію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Рахівського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Закарпатської області, за 

роботу «Собачка з бантиком», керівник Мельничук Н.В.; 

 

Нахнюпу Анастасію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Одеський центр дитячої та 

юнацької творчості «Зоресвіт», за роботу«Вільні коні», керівник Гринкевич 

З.Ю.; 

Нертіка Михайла, вихованця «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Чарівниця» Будинку дитячої та юнацької творчості Заводського району                        

м. Миколаєва, за роботу «Різдво на порозі», керівник Булкіна Л.В.; 
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Нехаєву Анастасію, вихованку гуртка «Петриківський розпис» 

комунального закладу освіти «Центр дитячої творчості” м. Жовті Води 

Дніпропетровської області, за роботу «Комплект «Осіння фантазія», керівник 

Корсуновська Ю.Ю.; 

 

Ніжинську Марію, вихованку Народного художнього колективу «Чарівні 

візерунки» Станції юних техніків – Центру науково-технічної творчості молоді 

м. Києва, за роботу «Серія вишитих бісером брошок», керівник Ігнатуша Г.А.; 

 

Нікітюка Назара, вихованця гуртка «Гончарик» Житомирського міського 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Дорогою з 

ярмарку», керівник Давидовський С.С.; 

 

Ніщеменка Дмитра, вихованця гуртка «Паперова пластика» комунального 

закладу «Навчально-виховне об’єднання №25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання 

«Ліра» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», за роботу 

«Козацька вечеря», керівник Смірнова І.В.; 

 

Никипанчук Наталію, вихованку гуртка «Гердан» Коломийського будинку 

дитячої та юнацької  творчості Коломийської  міської  ради  Івано-Франківської 

області, за роботу «Гердан «Космацький», керівник Василинчук Н.М.; 

 

Ничипорука Олександра, вихованця Зразкового художнього колективу 

«Художня кераміка» Станції юних техніків - Центру науково-технічної творчості 

молоді м. Києва, за роботу «Весна», керівник Довгаль С.В.; 

 

Новака Володимира, вихованця Теплицького професійного аграрного ліцею 

Вінницької області, за роботу «Ангел», керівник Могульська Л.М.; 

 

Нотич Софію, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Будинку творчості дітей 

та юнацтва Снігурівського району Миколаївської області, за роботу «Бірюза», 

керівник Нестеренко Т.М.; 

 

Овчаренко Олександру, вихованку гуртка «Плетіння з природних 

матеріалів» КЗ ХПДЮТ м. Харків, за роботу «Сумка», керівник Сорока Н.А.; 

 

Олексюк Аліну, вихованку майстерні «Народна вишивка» Центру 

української культури, комунального позашкільного навчального закладу 

«Міський палац дітей та юнацтва» м. Дніпро, за роботу «Рушник «Хрестильний», 

керівник Точена Д.В.; 

 

Олефіренко Анастасію, вихованку гуртка «Художній розпис» 

Знам’янського районного центру  дитячої та юнацької творчості об’єднаної 

територіальної громади сіл Знам’янського району Кіровоградської області, за 

роботу «Волошкове диво», керівник Дубосар І.А.; 

 

Оробчук Валерію, вихованку гуртка «Мистецтво нашого народу» СЮТ 

м.Миколаєва, за роботу «Кавове дерево», керівник Константинова Т.А.; 
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Осіпову Софію, вихованку гуртка «Авторська лялька» Київського Палацу 

дітей та юнацтва, за роботу «Українська бджілка», керівник Румянцева О.А.; 

 

Отупор Наталію, вихованку Дубровицького центру позашкільної освіти 

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

 

Павленко Анастасію, вихованку гуртка «Випалювання по тканині» 

Дитячого підліткового клубу «Чорноморець» міста Одеси, за роботу«Панно 

«Весела бджілка», керівник Купрієвіч І.К.; 

 

Павленко Тетяну, вихованку гуртка «Арт-дизайн» Чернігівського обласного 

Палацу дітей та юнацтва, за роботу «Традиції наші – наші обереги», керівник 

Єфіц О.В.; 

 

Павлик Єву, вихованку гуртка «Петриківський розпис» Станції юних 

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

«Колискова котика», керівник Сербин Л.А.; 

 

Павлик Єлизавету, вихованку гуртка «Веселкові візерунки» Позашкільного 

навчального закладу «Комунарський районний центр молоді та школярів» 

Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «Різдвяна ніч», керівник 

Андрєєва О.Б.; 

 

Павлюк Анастасію, вихованку Рівненського міського центру творчості 

учнівської молоді, за роботу «Нема на світі України, немає другого Дніпра», 

керівник Мельничук Г.П.; 

 

Падалюка Віталія, вихованця студії  «Художня обробка деревини» 

Маневицького районного центру творчості дітей та юнацтва Волинської області, 

за роботу «Декоративна шкатулка», керівник  Чайка В.В.; 

 

Панашій Тетяну, вихованку гуртка «Hendmade Ukraine» Бережанського 

центру дитячої та юнацької творчості Тернопільської області, за роботу «Кіт-

турист», керівник Панашій І.С.; 

 

Панчука Петра, вихованця гуртка «Декоративний розпис» Комунального 

закладу «Новомиколаївська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 

«Паросток» Запорізької обласної ради, за роботу «Декоративна дошка «Чарівні 

півники», керівник Костенко А.А.; 

 

Паранюк Олесю, вихованку Ільковецької ЗОШ І ступеня, ДНЗ 

Теофіпольського району Хмельницької області, за роботу «Совеня», керівник 

Паранюк О.В.; 

 

Пастухову Юлію, вихованку гуртка «Бісероплетіння» комунального 

закладу «Будинок дитячої та юнацької творчості Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області», за роботу «Квітни, моя Україно», керівник Приходько 

О.Г.; 
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Патук Варвару, вихованку студії дизайну та декору «Креатив» 

Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва, за роботу «Силянка 

«Веселка», керівник Патук Ю.В.; 

 

Пахомову Поліну, вихованку гуртка «Аплікація соломкою» Палацу 

творчості учнів м. Миколаєва, за роботу «Квіти», керівник Смирнова Л.В.; 

 

Паш Аліну, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Тячівського районного 

Центру дитячої та юнацької творчості Тячівської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу «Пані лоза небес», керівник Паш 

М.В.; 

Пегейчук Вероніку, вихованку гуртка «Художня вишивка» Комунального 

закладу Дунаєвецької міської ради «Будинок творчості школяра» Дунаєвецької 

міської об’єднаної територіальної громади Дунаєвецького району Хмельницької 
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, керівник Швець О.М.; 

 

Перекліту Анастасію, вихованку студії «Перлина» Івано-Франківського 

закладузагальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 24 Івано-Франківської міської 

ради Івано-Франківської області, за роботу «Сова», керівник Сізьоміна К.М.; 

 

Петльову Анастасію, вихованку гуртка «Сувенір» Будинку школярів 

Чемеровецької селищної об’єднаної територіальної громади Чемеровецького 

району Хмельницької області, за роботу «Тарілка», керівник Сопільник О.В.; 

 

Петренко Анастасію, вихованку гуртка «Чарівна майстерня» комунального 

закладу «Районного центру дитячої та юнацької творчості» Каховської районної 

ради Херсонської області, за роботу «Херсонщина – край степовий», керівник 

Філоненко І.П.; 

 

Петрик Анастасію, вихованку гуртка «Народні промисли» Будинку дитячої 

творчості Новоушицької селищної об’єднаної територіальної громади 

Новоушицького району Хмельницької області, за роботу «Чарівний велосипед», 

 

Печененко Уляну, вихованку гуртка «Світ моди» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеський центр дитячої та юнацької 

творчості «Промінь», за роботу «Жар-птиця», керівник Лисенко Т.В.; 

 

Печонка Микиту, вихованця гуртка «Художня обробка деревини» 

Новгород-Сіверської станції юних техніків Чернігівської області, за роботу 

«Ваза», керівник Євлан В.М.; 

 

Підласого Івана, вихованця науково-технічного об’єднання «Прогрес» 

Глобинського районного Центру дитячої та юнацької творчості Полтавської 

області, за роботу «Запорожець», керівник Поплюйко С.П.; 

 

Піщанську Софію, вихованку гуртка «Моделювання виробів з текстилю» 

Ніжинської станції юних техніків Чернігівської області, за роботу «Гарбузова 

хата», керівник Беленко Л.М.; 
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Пилявського Дмитра, вихованця гуртка «Традиції українського мистецтва» 

Білицького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 9 Добропільської 

міської ради Донецької області, за роботу «Фламінго», керівник Філіппова О.І.; 

 

Плешко Поліну, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради Донецької області, за роботу «Лялька-травниця», 

керівник Гутник О.Л.; 

 

Подрєзова Костянтина, вихованця гуртка «Кераміка» КЗ ЦДЮТ №2                         

м. Харків, за роботу «Рідні боги», керівник Подрєзова О.С.; 

 

Покотило Тамару, Баранову Ксенію, вихованку гуртка «Виготовлення 

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

«За хмизом», керівник Килимник Т.В.; 

 

Полив’яного Іллю, вихованця гуртка «Різьба по дереву» Чорнухинського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Полтавської області, за роботу 

«Декоративна вішалка», керівник Веретельник О.В.; 

 

Полуйко Єлизавету, вихованку гуртка «В'язання та макраме» комунального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Великоолександрівської 

районної ради Херсонської області, за роботу «Пасхальний вінок», керівник 

Горлянська Л.В.; 

 

Помеліло Богдана, вихованця гуртка «Живопис» Донецького обласного 

центру технічної творчості дітей та юнацтва міста Слов’янська Донецької 

області, за роботу «Ключниця «Літний день в Малинівці», керівник Яворська 

Т.С.; 

Попова Івана, вихованця Народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва «Соняшник» комунального закладу 

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

«Прийшло літо, гайда кататися», керівник Гноєва С.О.; 

 

Попович Ангеліну, вихованку гуртка «Геометричне моделювання» 

Рахівського районного Центру науково-технічної творчості Рахівської районної 

ради  Закарпатської області, за роботу «Їжачок», керівник Попович М.М.; 

 

Попович Яну, вихованку студії «Образотворче мистецтво» Косівського 

районного центру дитячої творчості Косівської  районної ради Івано-

Франківської області, за роботу «Дівчина мов казка, писанково-красна», 

керівник Харук Л.М.; 

 

Порубову Світлану, вихованку гуртка «Петриківські візерунки» 

комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацький центр 

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

«Казковий птах», керівник Котельчук С.М.; 
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Потапенко Марію, Бондаренко Юлію, вихованок гуртка «Декоративно-

ужиткове мистецтво» Дитячого центру позашкільної роботи Корабельного 

району м. Миколаєва, за роботу «Гості з лісу», керівник Радченко О.М.; 

 

Потопальську Марію, вихованку Зразкового художнього колективу студії 

м’якої іграшки «Казковий світ» ЦДЮТ Солом’янського району м. Києва, за 

роботу «Коник», керівник Станкевич Н.В.; 

 

Приступу Анастасію, вихованку гуртка «Лозоплетіння» комунального 

закладу «Іваничівський будинок дитячої та юнацької творчості»  Волинської 

області, за роботу «Вітряк», керівник Дзяйло Т.І.;  
 

Прищепу Мирославу, вихованку студії «Житечко» комунального опорного 

закладу «ЗОШ I-III ступенів с. Купичів» Турійського району Волинської області, 

за роботу «Капелюх», керівник Кравчук М.В.; 

 

Пугач Анастасію, вихованку Волноваського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості Донецької області, за роботу «Два півники, два півники», 

керівник Тетерюк Д.В.; 

 

Пульнєву Аліну, вихованку гуртка «Народні промисли» комунального 

закладу освіти «Центр дитячої творчості» м. Жовті Води Дніпропетровської 

області, за роботу «Гердан «Квітка», керівник Шашок Н.В.; 

 

Пятковського Юрія, вихованця гуртка «Художня обробка шкіри» 

Чернігівського обласного Центру народної творчості, за роботу «Пташка», 

керівник Войстрикова Н.М.; 

 

Раздобудько Анастасію, вихованку «Зразкової студії образотворчого 

мистецтва» Херсонського Центру дитячої та юнацької творчості» Херсонської 

міської ради, за роботу «Бабка Йожка», керівники Ліпшиць О.Е., Лисенко В.М., 

Фахрадова О.О.; 

 

Рашевську Анастасію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Районного центру дитячої та юнацької творчості Харківської районної ради, за 

роботу «Чарівний півник», керівник Удовиченко Н.Л.; 

 

Рашевську Олександру, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Сенчанського Будинку дитячої та юнацької творчості Лохвицького району 

Полтавської області, за роботу «Сім див мистецького народу», керівник 

Бандурко Н.В.; 

 

Ревень Софію, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка «М’яка 

іграшка» Центру технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді 

Дарницького району м. Києва, за роботу «Пес», керівник Фрейберчук І.М.; 

 

Ревізюк Любов, вихованку гуртка «Юні дизайнери» Лановецького міського 

комунального будинку Тернопільської області, за роботу «Казкові квіти», 

керівник Одлижук А.Г.; 
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Рітченко Інну, вихованку студії образотворчого мистецтва та дизайну 

Центру творчості дітей та юнацтва Святошинського району м.Києва, за роботу 

«Українська гармонія», керівник Ізаак Л.І.; 

 

Рибакову Христину, вихованку гуртка «Народні ремесла» комунального 

закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40» Дніпровської міської 

ради, за роботу «Сорочка», керівник Степаненко О.К.; 

 

Рибчинську Анастасію, Продан Дарину, Душина Романа, вихованців 

гуртків «Гончарик», «Українська народна іграшка» Березівського районного 

центру дитячої та юнацької творчості Одеської області, за роботу «На гостини 

до сусіда», керівник Небогатова В.А.; 

 

Рижову Наталію, вихованку дизайн-студії «Палітра» КЗ ХПДЮТ                               

м. Харків, за роботу «Яйце-райце», керівник Рідна О.М.; 

 

Романенка Олега, вихованця гуртка «Художня обробка деревини» 

Корюківського Центру дитячої юнацької творчості Чернігівської області, за 

роботу «Двоє сердець», керівник Шелестовська А.М.; 

 

Романюк Валентину, Дудник Катерину, вихованок гуртка «Колосок» 

Державного навчального закладу «Вінницький центр професійно-технічної 

освіти переробної промисловості», на роботу «На ярмарок», керівник  Могир 

Н.А.; 

Ромашко Катерину, вихованку гуртка «Паперова пластика» комунального 

закладу «Коропський Центр дитячої та юнацької творчості» Коропської 

селищної ради Чернігівської області, за роботу «Казкова ягода», керівник 

Луценко В.С.; 

 

Ротар Ірину, вихованку Народного художнього колективу гуртка «Юний  

дизайнер» ЧОЦЕВ «Юність Буковини», за роботу «Україна», керівник Руснак 

А.Л.; 

Рудник Ольгу, вихованку гуртка «Сувенір» Гайсинського районного 

Будинку школярів та молоді Вінницької області, за роботу «Нам потрібне мирне 

небо!», керівник Мельничук Н.О.; 

 

Рудника Богдана, вихованця Зразкового художнього колективу гуртка 

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

«Лісова галявина», керівник Джуріна Г.П.; 

 

Рулу Наталію, вихованку гуртка «Художні вироби з вовни» Центру дитячої 

та юнацької творчості міста Шепетівки Хмельницької області, за роботу 

 

Савку Андрія, вихованця гуртка «Народні ремесла» Рогатинської районної 

школи естетичного виховання Рогатинської районної ради  Івано-Франківської 

області, за роботу "Тарілка", керівник Стиславський Б.І.; 
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Савонік Владу, вихованку Рівненської гуманітарної гімназії, за роботу 

«Красуня», керівник Одарчук О.М.; 

 

Салевич Марію, вихованку гуртка «Цікаве дозвілля» Почаївського будинку 

дитячої творчості і спорту Тернопільської області, за роботу «Лялька-мотанка 

«Княгиня», керівник Сидорук Г.М.; 

 

Самару Аміну, вихованку гуртка «Валяна казка» Дергачівського БДЮТ 

Харківської області, за роботу «Барвінкова галявина», керівник Тріскач О.Я.; 

 

Самойлову Катерину, вихованку гуртка «Художній розпис тканини» КЗ 

ХПДЮТ м. Харків, за роботу «Чарівне дерево», керівник Бондаренко О.; 

 

Самойлову Наталію, вихованку гуртка «Сувенірна іграшка» Будинку 

дитячої творчості Веселинівської селищної ради Миколаївської області, за 

роботу «Мурчики», керівник Боднар О.В.; 

 

Самохвала Романа, вихованця гуртка «Декоративно-прикладне мистецтво» 

Грицівської школи сприяння здоров’ю Грицівської селищної об’єднаної 

територіальної громади Шепетівського району Хмельницької області, за роботу 

«Декоративна тарілка», керівник Оскома М.В.; 

 

Свечнікова Леоніда, вихованця гуртка «Художня обробка деревини» 

Новгород-Сіверської станції юних техніків Чернігівської області, за роботу 

«Ківш», керівник Євлан В.М.; 

 

Свінціцьку Вікторію, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

гуртка «Фантазія» Будинку дитячої та юнацької творчості Баштанського району 

Миколаївської області, за роботу «Трударі», керівник Польщина І.А.; 

 

Святелик Аллу, вихованку гуртка декоративно-ужиткове мистецтво 

Глобинського районного Центру дитячої та юнацької творчості Полтавської 

області, за роботу «Наш славетний Кобзар», керівник Святелик С.Л.; 

 

Сергеєнкову Софію, вихованку гуртка «Паперопластика» Забрідської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів Високівської ОТГ Черняхівського району Житомирської області, за 

роботу «Бузок», керівник Петрук М.М.; 

 

Сердюк Тетяну, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва міста Слов’янська 

Донецької області, за роботу «Весняний настрій», керівник Семікоз О.А.; 

 

Сімчука Артема, вихованця гуртка «Вироби зі шкіри» Центру дитячої та 

«Подарунок для матусі», керівник Колотова О.В.; 

 

Сіру Анну, вихованку гуртка «Флористика та живопис» Корюківського 

Центру дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за роботу 

«Великдень – світле свято», керівник Железняк О.І.; 
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Симчо Марію, вихованку гуртка «Батик» Великоберезнянського районного 

Центру позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом Великоберезнянської 

районної ради Закарпатської області, за роботу «Ходить сон коло вікон», 

керівник Панько В.М.; 

 

Сироту Дар’ю, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Голованівського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, за 

роботу«Бісерні казки Сухомлинського», керівник Іщак О.А.; 

 

Сичову Віту, вихованку гуртка «Дивосвіт кольорів» Лубенського районного  

центру дитячої та юнацької творчості Лубенської районної ради Полтавської 

області, за роботу «Тарілки-двійнята «Мій рідний край, моя земля», керівник 

Ятел Н.Г.; 

 

Скибенко Юлію, вихованку гуртка «Чарівна намистинка» Центру дитячої та 

юнацької творчості Краснопільської селищної ради Сумської області, за роботу 

«Гердан «Польові квіти України», керівник Овєчкіна О.В.; 

 

Скопіну Софію, вихованку гуртка «В’язання гачком» Районного Будинку 

школярів Свалявської районної ради Закарпатської області, за роботу «Клоун», 

керівник Гриценко Н.В.; 

 

Слободянюк Юлію, вихованку Зразкового художнього колективу творчої 

майстерні «Бісер чарівний» Станції юних техніків – Центру науково-технічної 

творчості молоді м. Києва, за роботу «Нашийна прикраса-гердан «Фіалки», 

керівник Мальцева Т.М.; 

 

Смука Андрія, вихованця «Зразкового художнього колективу» СЮТ 

м.Миколаєва, за роботу «Декоративна таріль "Рідна хата», керівник 

Пономаренко В.О.; 

 

Соботюка Богдана, вихованця Війтовецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Війтовецької 

селищної об’єднаної територіальної громади Волочиського району 

Хмельницької області, за роботу «Весняний подих», керівник Альохіна А.К.; 

 

Сокирку Наталію, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Старобільського районного Будинку творчості дітей та юнацтва Луганської 

області, за роботу «Лялька «Наталочка», керівник Тука М.В.; 

 

Соколову Даниїлу, вихованку гуртка «Бісеринка» Корюківського Центру 

дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за роботу «Дарунок літа», 

керівник Кокоша А.А.; 

 

Соловей Олесю, вихованку Рокинівського НВК Княгининівської сільської 

ради Луцького району Волинської області, за роботу «Нічне місто», керівник 

Глушко З.А.; 
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Солодовника Володимира, вихованця гуртка технічного дизайну 

«Акварель» Чернігівського обласного Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, за роботу «Українська пастораль», керівник Гульчак Л.В.; 

 

Солодухіна Андрія, вихованця Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище», за 

роботу «Вірність лебедина», керівник Расулова Т.М.; 

 

Спицю Каріну, вихованку гуртка «Віночок» Комунального закладу 

«Броварський районний центр дитячої та юнацької творчості» Броварської 

районної ради Київської області, за роботу «Дідух», керівник Слаутіна О.В.; 

 

Ставчанського Олександра, вихованця гуртка «Керамічні фантазії» БТДЮ 

м. Чернівці, за роботу "Хатинка-веретинка", керівник Гакман О.В.; 

 

Стадник Анастасію, вихованку керамічної студії «Гарт» КЗ ЦДЮТ №1 

м.Харків, за роботу «Безпритульний песик», керівник Пузанок В.І.; 

 

Стальніченко Єву, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Станції 

юних техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецька Донецької 

області, за роботу «Хамелеон», керівник Старовойтова Н.А.; 

 

Станіславову Анастасію, вихованку гуртка «Вишивка» комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи № 1» 

Дніпровської міської ради, за роботу «Наволочка на подушку», керівник 

Макаренко С.П.; 

 

Старкевич Людмилу, вихованку зразкової студії образотворчого мистецтва 

«Етюд» Будинку школяра Любомльської районної ради Волинської області, за 

роботу «Брусниці – дивні ягоди моєї землі», керівник Богута О.М.; 

 

Стасюк Софію, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Заліщицького центру науково-технічної творчості школярів Тернопільської 

області, за роботу «Тільді», керівник Г.Т.; 

 

Стельмах Катерину, вихованку гуртка «Візерунок» Позашкільного 

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського 

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

Міа», керівник Пилипенко О.Ф.; 

 

Стець Яну, вихованку гуртка «Гаптування шовковими стрічками» 

Районного Центру позашкільної освіти Міжгірської районної ради Закарпатської 

області, за роботу «Синевірські мотиви», керівник Бугина С.М.; 

 

Сторожек Лоліту, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Навчально-виховного 

комплексу «Домінанта»  м. Києва, за роботу «Пінгвін», керівник Вороніна Л.Д.; 

 

Стороженко Катерину, Дишлюк Дарію, вихованок Народної школи 

писанкарства «Дивосвіт» Васильківського міського центру дитячо-юнацької 
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творчості Київської області, за роботу «Безцінний скарб мого народу», керівник 

Турукіна Л.В.; 

 

Ступніченка Максима, вихованця гуртка «Дизайн» Будинку дитячої та 
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Суботіну Ксенію, вихованку гуртка «Керамічне розмаїття» Дитячого 

оздоровчо-екологічного центру Оболонського району м. Києва, за роботу 

«Україночка», керівник Рябчук А.В.; 

 

Суздалєву Анастасію, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

образотворчого мистецтва «Фенікс» Полтавського обласного центру 

естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради, за роботу 

«Село», керівник Грідюшко І.А.; 

 

Сухорабу Мирославу, вихованку гуртка «Різьба по дереву» Будинку 

творчості дітей та юнацтва Деражнянського району Хмельницької області, за 

роботу «Шкатулка», керівник Яворський В.Ю.; 

 

Таланіну Ірину, вихованку гуртка «Оригамі» комунального позашкільного 

навчального закладу «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем 

проживання» виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської 

області, за роботу «Квіткове розмаїття», керівник Таланіна І.І.; 

 

Танцюру Анастасію, вихованку гуртка «Квілінг» Монастирищенського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Черкаської області, за роботу 

«Петриківка», керівник Дякова О.В.; 

 

Таранець Кіру, вихованку гуртка «Сувенір» Позашкільного навчального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської 

ради» Полтавської області, за роботу «І синє небо і золоте колосся співуча мова, 

пісня солов’я. Це – Україна, це – моя земля!», керівник Сідько В.П.; 

 

Тацинець Марійку, вихованку гуртка «Декоративно-прикладне мистецтво» 

Лубенського районного центру дитячої та юнацької творчості Лубенської 

районної ради Полтавської області, за роботу «Цукерниця», керівник 

Манойленко Л.Ф.; 

 

Теницьку Анастасію, вихованку гуртка «Художня вишивка» Ізюмського 

ЦДЮТ Харківської області, за роботу «Рушник «Слобожанський», керівник 

Горенко М.А.; 

 

Терещенко Владиславу, Фепель Єлизавету, Кравченко Олександру, 

Кузніцову Наталю, вихованок Народного художнього колективу студії 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Писанка» 

комунального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості», за роботу «Великоднє  диво», керівник Стороженко С.В.; 
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Терлецького Павла, Славінського Володимира, вихованців гуртка «Ажурна 

різьба по фанері» Теплицького професійного аграрного ліцею Вінницької 

області, за роботу «Цукерниця», керівник Могульський О.Р.; 

 

Тітова Лева, вихованця «Зразкової студії образотворчого мистецтва» 

Херсонського Центру дитячої та юнацької творчості» Херсонської міської ради, 

за роботу «Кіт-бард», керівники Ліпшиць О.Е., Лисенко В. М., Фахрадова О.О.; 

 

Тимановську Сніжану, вихованку Рівненського районного Центру дитячої 

та юнацької творчості, за роботу «Синички», керівник Тимановська А.М.; 

 

Тимощук Софію, вихованку Народного художнього колективу гуртка 

«Юний  дизайнер» ЧОЦЕВ «Юність Буковини», за роботу «Собачка на 

лавандовому полі», керівник Руснак А.Л.; 

 

Тимченка Максима, вихованця гуртка «Художній розпис» КЗ «Обласний 

центр народної творчості» Чернігівської обласної ради, за роботу «Сова», 

керівник Ваценко М.В.; 

 

Тимченко Марину, вихованку гуртка «Сувенірний» Ічнянського районного 

Будинку дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за роботу 

«Пташина їдальня», керівник Калайда В.В.; 

 

Токарєву Софію, вихованку гуртка оригамі Кременчуцького міського 

центру позашкільної освіти Полтавської області, за роботу «Діти України», 

керівник Одарушенко О.І.; 

Токарську Ірину, вихованку гуртка ДУМ Будинку дитячої творчості 

Веселинівської селищної ради Миколаївської області, за роботу «Лялька Сьюзі», 

керівник Крюкова В.І.; 

 

Томчук Іванну, вихованку гуртка «Кераміка» районного Будинку школяра  

смт. Торчин Луцького району Волинської області, за роботу «З прадавніх 

витоків», керівник Будько О.Л.; 

 

Трохименка Назара, вихованця гуртка «Різьба по дереву» Звенигородського 

Центру дитячої та юнацької творчості Черкаської області, за роботу «Кобзар», 

керівник Поєдинок М.П.; 

 

Троценко Дар’ю, вихованку Зразкового художнього колективу «Кераміка» 

комунального позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків» 

Тернівського району Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за 

роботу «Козак «Мамай», керівник Литвинчук О.М.; 

 

Туку Мар’яну, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Старобільського 

районного Будинку творчості дітей та юнацтва Луганської області, за роботу 

«Годинник «Я буду довго гнати велосипед», керівник Тука М.В.; 

 

Тютюнникову Дар’ю, вихованку гуртка «Веселка» КЗ «ЦДЮТ №2»                 

м. Харків, за роботу «Моє місто», керівник Дмитренко Н.С.; 
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Унгуряна Юрія, вихованця Народного художнього колективу гуртка «Юний  

дизайнер» ЧОЦЕВ «Юність Буковини», за роботу «Кіт», керівник Руснак А.Л.; 

 

Усика Костянтина, вихованця гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Комунального закладу «Шполянський центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді» Шполянської міської ради об’єднаної територіальної 

громади Черкаської області, за роботу «Зимові розваги», керівник Усик Л.О.; 

 

Федорович Юлію, Федорович Дарію, вихованок гуртка «Народна творчість» 

Скаржинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Ярмолинецького району Хмельницької 

області, за роботу «Птах щастя», керівник Онищук О.М.; 

 

Фіневич Наталію, вихованку гуртка «Твій Стиль» Державного професійно-

технічного навчального закладу «Вінницьке вище професійне училище сфери 

послуг», за роботу «Зайчата», керівник Торгаєва О.Б.; 

 

Фіцай Евеліну, вихованку гуртка «Умілі руки» Тернівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тернівської сільської ради Тячівського 

району Закарпатської області, за роботу «Гарний настрій», керівник Бердар 

М.П.; 

Форсюк Уляну, вихованку гуртка «Народна творчість» Будинку дитячої 

творчості міста Нетішина Хмельницької області, за роботу «Кульбаби», керівник 

Бологова Н.С.; 

Францевич Аліну, вихованку гуртка «Майстрині» комунального закладу 

«Васильківський центр позашкільної освіти» Дніпропетровської області, за 

роботу «Сорочка для хлопчика», керівник Ужва Л.Б.; 

  

Халупняк Соломію, вихованку гуртка «Господарочка» Долинського  

районного будинку дитячої та юнацької творчості Долинської районної ради 

Івано-Франківської області, за роботу «На гілочці тоненькій совенята 

веселенькі», керівник Мельникович Л.М.; 

 

Харламову Софію, вихованку гуртка ліплення комунального закладу 

«Верхньодніпровський Палац дитячої та юнацької творчості» Дніпропетровської 

області, за роботу «Свистунці», керівник Патракєєва І.М.; 

 

Хащу Каріну, вихованку гуртка «Кераміка» Берегівського міського Будинку 

дитячої та юнацької творчостіБерегівської міської ради  Закарпатської області, 

за роботу «Дзвони миру», керівник Чалбаш А.Д.; 

 

Хілобока Дениса, вихованця гуртка «Обробка деревини» Срібнянського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за роботу 

«Кіборги», керівник Погибко С.Г.; 

 

Ходаніцького Івана, вихованця гуртка «Умілі руки» Слобідко-

Охрімовецького НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів, ДНЗ» Віньковецького району 

Хмельницької області, за роботу «Подих весни», керівник Ходаніцька О.І.; 
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Хоруженко Алісію, вихованку Зразкового художнього колективу 

«Майстерня живопису та дизайну «Палітра» Центру творчості дітей та юнацтва 

Святошинського району м. Києва, за роботу «Куточок Київщини з сакурами», 

керівник Кузьменко А.Й.; 

 

Хотюн Олександру, вихованку гуртка «Мистецтво нашого народу» опорної 

школи комунального закладу освіти навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 – Покровський ліцей»  Покровського 

району Дніпропетровської області, за роботу «Доріжка «Український орнамент», 

керівник Надтока О.В.; 

 

Цимбалюк Сніжану, вихованкуклубу «Салон мистецтв» Вінницького 

державного центру естетичного виховання учнів професійно-технічних 

навчальних закладів та Вищого професійного училища № 11, за роботу «Чарівна 

леді», керівник Кушнір В.В.; 

 

Чередниченко Юлію, вихованку гуртка «Художня обробка шкіри» 

Чернігівського обласного Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, за роботу «Сумочка для панянки», керівник Петренко О.М.; 

 

Черкашина Олександра,вихованця гуртка «Гончарик» Знам’янського 

районного центру  дитячої та юнацької творчості об’єднаної територіальної 

громади сіл Знам’янського району Кіровоградської області, за роботу 

«Квасник», керівник Дерев’янко О.К.; 

 

Чехлату Лесю, вихованку гуртка «Вишивка» комунального закладу 

«Царичанський будинок дитячої та юнацької творчості» Царичанської селищної 

ради  Дніпропетровської області, за роботу «Рушничок «Квітуче дерево», 

керівник Ткаченко Н.В.; 

 

Чолинець Анастасію, Олещук Аллу, вихованок гуртка 

«Тістопластика»Шумського центру  позашкільної роботи Тернопільської 

області, за роботу «Соняшники», керівник Бойко В.А.; 

 

Чоп’юка Станіслава, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» 

Вижницького РБДЮТ Чернівецької області, за роботу «Гуцульська сім’я», 

керівник Карпюк Г.П.; 

 

Чорну Карину, вихованку гуртка «Майстерня кераміки» комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи № 1»  

Шевченківського району міста Дніпра, за роботу «Колядник», керівник Лисенко 

І.О.; 

Чухніна Олексія, вихованця Великодолинської  загальноосвітньої школи 

№2 Овідіопольського району Одеської області, за роботу «Таріль «Квітка», 

керівник Ліптушенко Л.Г.; 

 

Шайдюк Юлію, вихованку гуртка «Сувенір» Будинку творчості дітей та 

юнацтва Ізяславського району Хмельницької області, за роботу «Берегиня», 
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Демкіна В.М.; 

 

Шалябіну Анастасію, вихованку гуртка «Соломоплетіння» Васильківського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу 

«Бабуся Ягуся з Доброї Казки», керівник Гашенко О.П.; 

 

Шамрай Ларису, вихованку гуртка «Художнє в’язання» Дергачівського 

БДЮТ Харківської області, за роботу «Рюкзак», керівник Д’яченко В.І.; 

 

Шеремета Назара, вихованця гуртка «Народна творчість» Центру дитячої та 

юнацької творчості Гуменецької сільської ради Гуменецької сільської об’єднаної 

територіальної громади Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, 

за роботу «Сімейний оберіг», керівник Погребна Т.О.; 

 

Швець Діану, вихованку гуртка «Сувенірний» Ічнянського районного 

Будинку дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за роботу 

«Лебедина вірність», керівник Калайда В.В.; 

 

Швець Іванну, вихованку гуртка «Народні ремесла» Комунального 

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

роботу «Набір прикрас «Сонячні квіти», керівник Нікуліна Л.О.; 

 

Швець Юлію, вихованку Зразкового художнього колективу творчого 

об’єднання «Ліпка з солоного тіста» Станції юних техніків – Центру науково-

технічної творчості молоді м. Києва, за роботу «Лорд», керівник Просяник О.О.; 

 

Шевченко Єлізаветту, вихованку гуртка «Рукоділля» Остерського Будинку 

творчості дітей та юнацтва Чернігівської області, за роботу «Моя улюблена 

сумка», керівник Юша Т.С.; 

 

Шевченко Катерину, вихованку гуртка «Бісероплетіння»  Овідіопольської 

районної станції юних техніків Одеської області, за роботу «Комплект 

«Смарагдовий», керівник Шевченко С.Д.; 

 

Шейну Вікторію, вихованку гуртка «Художня кераміка» комунального 

закладу «Коропський Центрдитячої та юнацької творчості» Коропської селищної 

ради Чернігівської області, за роботу «Мамина радість», керівник Цупко О.А.; 

 

Шемет Олену, вихованку гуртка «Травоплетіння» Центру технічної 

творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району                        

м. Києва, за роботу «Павук», керівник Філоненко К.В.; 

 

Шикерука Юрія, вихованця гуртка «Гончарство» Плесенської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Шепетівського району Хмельницької області, за роботу «Ваза», 

керівник Сміховський В.В.; 

 

Шило Анастасію, вихованку гуртка «Тістопластика» Чернігівського 

обласного Центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Весняні мрії», керівник Чоботар Т.М.; 
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Школьну Ольгу, вихованку Зразкового художнього колективу творчого 

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

Дарницького району м. Києва, за роботу «Українська трудівниця – наша 

бджілка», керівник Чернюк Т.М.; 

 

Шоху Анатолія, вихованця Мукачівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 20 ім. О.Духновича Мукачівської міської ради Закарпатської області, 

за роботу «Глобус»; 

 

Шпаківську Ірину, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Навчально-виховного 

комплексу «Домінанта»  м. Києва, за роботу «Рожевий фламінго», керівник 

Вороніна Л.Д.; 

 

Шрамко Єлизаветту, вихованку Мукачівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 1 ім. О.С.Пушкіна Мукачівської міської ради Закарпатської області, 

за роботу «Смачна печучка»; 

 

Штирбу Христину, вихованку гуртка «Умілі руки» Позашкільного 

навчального закладу Смолінського навчально-виховного обєднання 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія – поашкільний навчальний 

заклад» Смолінської селищної ради Маловисківського району Кіровоградської 

області, за роботу «Петрусь та Гапочка», керівник Дружиніна Т.Ф.; 

 

Шумович Анастасію, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Комунального 

закладу «Ярмолинецький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» 

Ярмолинецького району Хмельницької області, за роботу «Вірні друзі», керівник 

Шумович Н.М.; 

 

Щеканя Владислава, вихованця гуртка «Паперопластика» Кам’янської 

станції юних техніків Черкаської області, за роботу «Фестиваль квітів», керівник 

Хоменко О.І.; 

 

Щербак Дарину, вихованку гуртка «Оригамі» Новгород-Сіверської станції 

юних техніків Чернігівської області, за роботу «Українському роду нема 

переводу», керівник Лопатинська В.М.; 

 

Щербину Ірину, Дзюбу Олександра, вихованців гуртка «Лозоплетіння» 

комунального закладу «Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької 

творчості», за роботу «Гуцульські треки», керівник Бондар І.В.; 

 

Юшанцеву Маргариту, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Дитячого оздоровчо-екологічного центру Оболонського району міста Києва, за 

роботу «Мій рідний край», керівник Панченко Н.В.; 

 

Яковлеву Анастасію, вихованку Зразкового художнього колективу творчого 

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

шкільної молоді Дарницького району м. Києва, за роботу «Кофточка 

«Листочки», керівник Дегтярьова Г.А.; 
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Якубенко Ольгу, вихованку гуртка «Петриківський розпис» Сновського 

Центру дитячої та юнацької творчості Сновської міської ради Чернігівської 

області, за роботу «Символ народної мудрості», керівник Корінь Т.Л.; 

 

Янкевича Павла, вихованця гуртка «Народна творчість» Будинку творчості 

дітей та юнацтва Красилівської міської ради Красилівської міської об’єднаної 

територіальної громади Красилівського району Хмельницької області, за роботу 

 

Ярошинського Святослава, вихованця гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, за роботу «Місто», керівник Ярошинська Б.І.; 

 

Яценко Анастасію, вихованку гуртка «Соняшники» Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Синельникове Дніпропетровської області, за роботу 

«Писанки», керівник Єроцька А.С.; 

 

Яцишин Лілію, вихованку гуртка «Паперопластика» Монастириської ЗОШ 

І-ІІІ cтупенів Тернопільської області, за роботу «Українська писанка», керівник 

Яцишин Л.С.; 

Яцун Тамару, Халілову Анастасію, Ланкамер Альбіну, вихованок гуртка 

«Моделювання іграшок сувенірів» Прилуцького міського Центру науково-

технічної творчості молоді Чернігівської області, за роботу «Писанкове диво», 

керівник Руденок Л.О. 

 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Педоренко О. В. 
 

 

Директор                                                                                                  Г.А. Шкура 

 


