
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

Н А К А З  

 

 

27.06.2019 р.                                                 м. Київ                                             №06-06/1 
   

 

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 21.11.2018             

№ 1292 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти) 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 1854 роботи з усіх областей України, а саме були 

представлені роботи з таких видів мистецтва: 

1. Декоративно-ужиткове мистецтво: 

художнє різьблення по дереву; 

гончарство та художня кераміка; 

художнє плетіння, ткацтво; 

в’язання спицями, гачком; 

витинання; 

художня вишивка; 

народна лялька; 

м’яка іграшка; 

писанкарство; 

вироби з тіста; 

вироби зі шкіри; 

декоративний розпис, народний живопис; 

бісероплетіння; 

паперова пластика та оригамі; 

вироби з соломки; 

ізонитка; 
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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: 

Айзенціммер Тетяну,  Соловйову Олександру, вихованок гуртка «Художня 

кераміка» Коропського Центру дитячої та юнацької творчості Коропської 

селищної ради Чернігівської області, за роботу «Ой не світи місяченьку», керівник 

Цупко О.А.; 

Акулініч Яну, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Городнянської Станції юних техніків Чернігівської області, за роботу «Українські 

колискові», керівник Пилипенко Н.В.; 

Альохіну Арину, вихованку гуртка «Мій улюблений сувенір» Олешківського 

Центру дитячої та юнацької творчості Олешківської районної ради Херсонської 

області, за роботу «Барви літа», керівник Волокітіна В.В.; 

Архіпович – Славецьку Юліану, вихованку гуртка «Юний художник» Центру 

дитячої творчості Теофіпольського району Хмельницької області, за роботу 

«Кошення», керівник Гандзюк Н.В.; 

Бабійчука Владислава, вихованця Славутської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1   

Хмельницької області, за роботу «Мрія рибалки», керівник                             

Стремедловський А.П.; 

Бажан Діану, вихованку гуртка «Художнє в’язання» Сколівського РБДЮТ 

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

Базаку Наталію, вихованку Володимирецького районного колегіуму 

Рівненської області, за роботу «Мавка», керівник Мілоста О.А.; 

Баєву Анну, вихованку гуртка «Природа і фантазія» Херсонського Центру 

позашкільної роботи Херсонської міської ради, за роботу «Півник», керівник 

Пижова Н.Ю.; 
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Балан Олену, вихованку гуртка образотворчого мистецтва Тульчинського 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді Тульчинської міської ради 

Вінницької області, за роботу «Котик», керівник Олійник Г.В.; 

Березюк Анастасію, вихованку Демидівського будинку творчості школярів 

Рівненської області, за роботу «Панно «Минуле в сучасному», керівник 

Максимюк Ж.Б.; 

Бесараба Дениса, вихованця гуртка декоративно-прикладного мистецтва               

Головинського вищого професійного училища нерудних технологій 

Житомирської області, за роботу «Державні символи України», керівник                      

Хоменко О.М.; 

Бешлей Аліну, вихованку студії декоративно-прикладного мистецтва та 

технічної творчості «Гроно» Державного професійно-технічного навчального 

закладу «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг» та Вінницького 

державного центру естетичного виховання учнів професійно-технічних 

навчальних закладів, за роботу «Жива душа криниці – мого дитинства слід», 

керівник Зелінська Г.В.; 

Білову Оксану, Білодід 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 «Сучасний декор», керівник 

Любчак І.О.; 

Білявську Аліну, вихованку гуртка «Аплікація з соломки» Клубу дитячої та 

юнацької творчості «Зоряний» відділу освіти виконавчого комітету Бердянської 

міської ради Запорізької області, за роботу «Лісовий вогник», керівник                   

Шерстюк М.Л.; 

Бикова Івана, вихованця гуртка «Художня кераміка» Менського Центру 

дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за роботу «Козлик», керівник 

Луцук О.С.; 

Бичека Дениса, вихованця гуртка «Аплікація з соломки» Менської станції 

юних техніків Чернігівської області, за роботу «Українська казка «Колосок», 

керівник Вербицька О.А.; 

Богдан Анастасію, вихованку гуртка «Лозоплетіння» Городнянської Станції 

юних техніків Чернігівської області, за роботу «Сільське подвір’я», керівник                   

Лось Н.П.; 

Божок Діану,вихованку гуртка «Фантазія плюс» Остерського будинку 

творчості дітей та юнацтва Чернігівської області, за роботу «Цикл робіт Колискові 

України «Колишися, колисонько», керівник Ковченко С.П.; 

Бойчун Єлизавету, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Колорит» 

Центру дитячої та юнацької творчості міста Кам`янця-Подільського 
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Хмельницької області, за роботу «Іриси», керівник Матковська А.С.; 

Брагіна Олександра, вихованця гуртка «Різьбяр» Луцького вищого 

професійного училища будівництва та архітектури Волинської області, за роботу 

«Годинник «Тетерук», керівник Семенюк С.Р.; 

Будько Єлизавету, вихованку гуртка «Художнє конструювання з паперу та 

шкіри» СЮТ м. Южноукраїнська Миколаївської області, за роботу «Багз Банні», 

керівник Горшкова Л.А.; 

Бусарову Єлизавету, вихованку гуртка «Світ фантазій» Чернівецького 

обласного центру естетичного виховання «Юність Буковини», за роботу 

«Пасхальне диво», керівник Ліварюк О.П.; 

Василишину Мар’яну, вихованку Квасилівського НВК «Школа-ліцей» 

Рівненського району Рівненської області, за роботу «Березовий гай», керівник 

Балаушко О.В.; 

Велику Катерину, вихованку гуртка «Декоративно – образотворче 

мистецтво» Старобільського районного Будинку творчості дітей та юнацтва 

Луганської області, за роботу «Квіти Старобільщини», керівник Романова Л.Г.; 

Вівденко Христину, вихованку студії «Колібрі» КЗ ЦДЮТ №1                                    

м. Харків, за роботу «Коза та семеро козенят», керівник Горошко Н.А.; 

Віроцьку Катерину, вихованку гуртка «Паперопластика» комунального 

позашкільного навчального закладу «Міська станція юних техніків» м. Черкаси, 

за роботу «Українська садиба», керівник Ковальова Н.В.; 

Власенко Емілію, вихованку гуртка «Стильна штучка» КПНЗ «Міський 

палац дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Світ писанок», керівник Холодій К.О.; 

Власюк Вікторію, вихованку зразкової студії образотворчого та декоративно-

ужиткового мистецтва «Чарівниця» Звенигородського Центру дитячої та 

юнацької творчості Черкаської області, за роботу «Квіткова гармонія», керівник 

Дяченко Л.В.; 

Вовчука Владислава, вихованця студії «Перлина» Івано-Франківської 

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

Івано-Франківської області, за роботу «Півень на галявині», керівник          

Сізьоміна К.М.; 

Войцюх Анну, Павленка Владислава, Зубенко Лілію, вихованців студії 

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

Будинку дитячої та юнацької творчості Черкаської області, за роботу «А мій 

милий вареничків хоче», керівники Носуля В.І., Лисаненко М.М., Безгуба Т.Б.; 

Володченка Кирила, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» комунального 

закладу «Станція юних техніків м. Слов'янська» Донецької області, за роботу 

«Скринька», керівник Тєрентьєв В.О.; 
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Волощенка Дениса, вихованця гуртка «Народна іграшка» Комунального 

закладу «Малобілозерська спеціалізована естетична школа-інтернат ІІ-ІІІ 

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

керівник Вовченко О.П.; 

Воробець Ольгу, вихованку студії образотворчого мистецтва «Тепло рук» 

Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді Калуської міської ради 

Івано-Франківської області, за роботу «Бойківчанка», керівник Мостова А.Ю.; 

Ворону Надію, Кондратову Іванну, вихованок Кучанської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Новоушицької селищної об’єднаної територіальної громади Новоушицького 

району Хмельницької області, за роботу «Мрії ангела», керівник Залісна Л.С.; 

Гаврилюк Анастасію, ученицю Рівненської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів № 15, за роботу «Чотири пори року», керівник Савчук М.В.; 

Гаврилюк Анастасію, вихованку Рівненського міського центру творчості 

учнівської молоді, за роботу «Весела подорож», керівник Мельничук Г.П.; 

Гаврись Дарину, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Бахмацького районного 

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

Нюша», керівник Нестеренко Т.О.; 

Гайовича Назара, вихованця гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Тячівського районного Центру дитячої та юнацької творчості Тячівської районної 

державної адміністрації Закарпатської області, за роботу «Фантазії літа», керівник 

Гайович М.В.; 

Ганіну Анастасію, вихованку Зразкового художнього колективу творчого 

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

шкільної молоді Дарницького району міста Києва, за роботу «Сумочка», керівник 

Дегтярьова Г.А.; 

Ганц Аліну, Шлапак Олександру, вихованок Зразкового гуртка 

«Писанкарство» Центру дитячої та юнацької творчості міста Старокостянтинова 

Хмельницької області, за роботу «Котились писанками із гори ясні думки у 

Гейдарову Аліну, вихованку гуртка «М’яка іграшка» КЗ «Центр дитячої 

творчості м. Тернівка» Дніпропетровської області, за роботу «Лялька-мотанка 

«Господарка», керівник Валєєва О.В.; 

Гень Анну, вихованку гуртка «Сувеніри» Катеринопільського районного 

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

трудівниці», керівник Джус А.І.; 

Герасимчук Діану, Мишинюка Назара, Сукач Олександру, вихованців гуртків 

«Декоративно-образотворче мистецтво», «Екодизайн», «Витоки» Центру дитячої 

та юнацької творчості міста Старокостянтинова Хмельницької області, за роботу 

«Літо в кошику», керівники Гордилюк Ю.О., Пальонко С.В., Шерстобітова Л.В.; 
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Герасимчук Олександру, вихованку гуртка «Петриківський розпис» 

Богуславського районного центру дитячої та юнацької творчості Київської 

області, за роботу «Дибинецький водолій», керівник Тарасенко Т.І.; 

Гергелюк Софію, Штойко Ганну, вихованок гуртка «ПТМ» Бершадської 

районної станції юних техніків Вінницької області, за роботу «Берегиня», 

керівник Молодецька С.В.; 

Головацького  Андрія, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» Малої 

академії народних ремесел  Галицької районної ради Івано-Франківської області, 

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

Головача Івана, вихованця гуртка «Асамбляж» Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Дунаєвецької селищної об’єднаної територіальної громади 

натюрморт», керівник Іванов Д.І.; 

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

юнацької творчості міста Старокостянтинова Хмельницької області, за роботу 

«Снігурі», керівник Процик О.О.; 

Горбунову Марію, вихованку креатив-студії «Орхідея» комунального 

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

роботу «Берегиня», керівник Мохар І.А.; 

Горобець Ксенію,  Шевченко Ірину, вихованок гуртка «Іграшка-сувенір» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Одеський будинок дитячої та 

юнацької творчості «Тоніка», за роботу «Друзі», керівник Манзюк С.В.; 

Горовенко Софію, вихованку арт-майстерні «Магія бісеру» ЦДЮТ 

Дніпровського району м.Києва, за роботу «Чарівні кульки», керівник                            

Єршова О.В.; 

Грабюк Діану, вихованку гуртка творчої праці «Фантазія» Центру дитячої та 

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

«Перед польотом», керівник Лук’янова А.І.; 

Грановську Ангеліну, вихованку Квасилівського НВК «Школа-ліцей» 

Рівненського району Рівненської області, за роботу «Чарівні квіти», керівник 

Балаушко О.В.; 

Гросу Аліну, вихованку студії образотворчого мистецтва «Чарівна палітра» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Одеський будинок дитячої та 

юнацької творчості «Тоніка», за роботу «Щебет пташок», керівник Ткачук О.В.; 

Гудун Богдану, вихованку гуртка «Юні дизайнери» Лановецького міського 

комунального будинку дитячої та юнацької творчості Тернопільської області, за 

роботу «Новий рік в пустелі», керівник Одлижук А.Г.; 

Давидкевич Аліну, вихованку гуртка «Юний митець» Комунального закладу 

позашкільної освіти «Коропського Центру дитячої та юнацької творчості» 
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Коропської селищної ради Чернігівської області, за роботу «Привіт від Коропа», 

керівник Лавренова Н.Ю.; 

Дейну Вікторію, вихованку зразкової творчої майстерні декоративно-

ужиткового мистецтва «Перлина» Ківерцівського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Волинської області, за роботу «Закохані у сонце», керівник 

Дудко М.В.; 

Дзюмку Андрія, вихованця гуртка «Художня вишивка» Будинку творчості 

дітей та юнацтва Красилівської міської ради Красилівської міської об’єднаної 

територіальної громади Красилівського району Хмельницької області, за роботу  

«Великодня курочка», керівник Ленська Т.М.; 

Дроздову Анастасію, вихованку гуртка «Технічний дизайн» 

Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, за 

роботу «Берегиня затишку», керівник Савчук Л.А.; 

Дубіну Віолетту, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Станції юних 

техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецька Донецької області, за 

роботу «Лисичка», керівник Старовойтова Н.А.; 

Дубину Петра, вихованця гуртка «Чарівний пензлик» Комунального закладу 

Сумської обласної ради - обласний центр позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю, за роботу «Бузок», керівник Дубина Н.А.; 

Дудик Дарію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Центру 

позашкільної освіти м. Володимира – Волинського Волинської області, за роботу 

«Казковий світ Марії Приймаченко», керівник Дудик Н.М.; 

Дуднік Тетяну, вихованку гуртка «Юні флористи» Центру дитячої та 

юнацької творчості Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської 

області, за роботу «Зустріч за селом», керівник Фролова Т.М.; 

Дьоміну Емму, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Центру дитячої та 

юнацької творчості Дружківської міської ради Донецької області, за роботу 

«Нащадки козаків – захисники України», керівник Гутник О.Л.; 

Єнакій Ірину, вихованку гуртка «Майстерня рукодільниць» Новоселицького 

БДТ Чернівецької області, за роботу «Мені сорочку мати вишивала…», керівник 

Процюк І.І.; 

Єрохтенка Олександра, вихованця гуртка «Нитяна графіка» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Палац дітей та юнацтва» м.Ізмаїла Одеської 

області, за роботу «Мій пухнастий друг Максиміліан», керівник Гавліцька Н.О.; 

Єршову Катерину, вихованку гуртка «Спектр» КЗ ЦДЮТ № 2                                     

м. Харків, за роботу «Мій двір – мій світ», керівник Гоголєва О.Є.; 

Жилінську Марію, вихованку гуртка «Юний дизайнер» Державного 

навчального закладу «Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій 

та дизайну», за роботу «Зимова фантазія», керівник Волк З.В.; 
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Жмурко Юлію, вихованку гуртка образотворчого мистецтва Чечельницького 

районного Будинку дитячої творчості Вінницької області, за роботу «Малюнок», 

керівник Шевчук Н.В.; 

Задерейчук Анастасію, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове 

мистецтво» Шумського центру позашкільної роботи Тернопільської області, за 

роботу «Осіннє натхнення», керівник Головчук Т.В.; 

Залозну Анну, вихованку гуртка «Художня майстерня» Центру позашкільної 

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

керівник Демченко Н.І.; 

Захарків Катерину, вихованку гуртка «Макраме» Центру художньої 

творчості дітей, юнацтва та молоді Калуської міської ради Івано-Франківської 

області, за роботу «Еко-сумка», керівник Васильєва С.М.; 

Земко Олесю, вихованку гуртка «Вишиванка» Вищого професійного 

училища № 41 м. Тульчина Вінницької області, за роботу «Квіти, квіти…  Чарівні 

квіти», керівник Рак А.М.; 

Зіблу Устину, Барабаш Марію, вихованок гуртка «М’якої іграшки» НВК 

«Домінанта» Дніпровського району м.Києва, за роботу «Зайці на галявині», 

керівник Вороніна Л.Д.; 

Зірюк Серафіму, вихованку гуртка «Паперопластика» комунального закладу 

«Станція юних техніків м. Слов'янська» Донецької області, за роботу «Перше 

кохання», керівник Клименко М.С.; 

Іванова Дмитра, вихованця гуртка «Студія образотворчого мистецтва» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу 

«Надія на порятунок», керівник Бондар Л.А.; 

Іванову Марію, Райченко Катерину, вихованок гуртка «М’яка іграшка» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Одеський будинок дитячої та 

юнацької творчості «Тоніка», за роботу «Зайчихи-пліткарки», керівник 

Бураковська Р.А.; 

Іщенко Поліну, вихованку гуртка «Валяна казка» КЗ «Черкасько-Лозівського 

СБК Малоданилівської селищної ради» Харківської області, за роботу 

«Українкою я народилася!», керівник Тріскач О.Я.; 

Іщук Анну, вихованку гуртка «Чарівний клубок» Комунальної установи 

«Романівський районний Будинок дитячої творочості» Романівського району 

Житомирської області, за роботу «Фантазія», керівник Гаврилюк Н.В.; 

Іщука Богдана, вихованця гуртка «Декоротивно-прикладне мистецтво» 

Баранівського міського Будинку дитячої творчості Житомирської області, за 

роботу «Зустріч сонця», керівник Бенкіна Т.Г.;  
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Кабірову Ганну, вихованку студії «Перлина» Міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді м.Івано-Франківськ, за роботу «Сова», 

керівник Сізьоміна Н.С.; 

Казакову Альбіну, вихованку творчого об᾽єднання «М’яка іграшка» 

Новомиргородського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Новомиргородської районної ради Кіровоградської області, за роботу «Дивосвіт 

рідного краю», керівник Мартинова О.І.; 

Калакутську Дар’ю, вихованку майстерні «Декоративний розпис» 

Фастівcької школи народної майстерності Фастівської міської ради Київської 

області, за роботу «Козацьке весілля», керівник Місюра В.О.; 

Калин Софію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Надвірнянського 

районного центру дитячої творчості та національно-патріотичного виховання 

молоді Надвірнянської  районної ради  Івано-Франківської області, за роботу 

«Сувенір «До зими готова», керівник Копчук О.В.; 

Каменєва Дмитра, вихованця Навчально-виховного комплексу № 1 

Лиманської міської ради Донецької області, за роботу «Мурашка на галявині», 

керівник Титаренко Т.А.; 

Карагодіну Анастасію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Одеської 

загальноосвітньої школи № 66, за роботу «Квіти, Гладіолус», керівник                    

Камашева Я.В.; 

Карацубу Карину, вихованку гуртка «Художня обробка шкіри» 

Чернігівського обласного Центру науково-технічної творчості учнівської молоді, 

за роботу «Сувенір «Чобіток», керівник Петренко О.М.; 

Каретнік Вікторію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво»  опорного 

закладу «Торецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6» військово-цивільної 

адміністрації міста Торецька Донецької області, за роботу «Лісові красені», 

керівник Медведєва А.М.; 

Карпізіна Валентина, вихованця гуртка «Дизайн і технології» Центру 

позашкільної освіти Броварського навчально-виховного об’єднання Київської 

області, за роботу «Робота кипить біля млину», керівник Чернецька Н.В.; 

Кіналь Сергія, Сподарика Матвія, вихованців гуртка «Керамічний» 

Золочівської СЮТ Львівської області, за роботу «Закохані», керівник                             

Кіналь М.М.; 

Кирієнко Марину, вихованку гуртка «Чарівне тісто» Комунального 

позашкільного навчального закладу Чернігівського обласного Палацу дітей та 

юнацтва, за роботу «Вітання з Чернігова», керівник Третяк Ю.С.; 

Климчук Вікторію, Якобнюка Богдана, вихованців гуртка народної творчості 

Хмільницької районної комунальної позашкільної навчальної установи «Центр 
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дитячої та юнацької творчості» Вінницької області, за роботу «Шкатулка 

«Казковий птах», керівник Климчук О.Г.; 

Кловак Маргариту, Кадет Вікторію, вихованок гуртка «Рукоділля» 

Маньківського районного Центру дитячої та юнацької творчості, малої академії 

наук учнівської молоді Черкаської області, за роботу «Колобок», керівник 

Талабанюк Т.В.; 

Коваленко Анастасію, вихованку гуртка «Моделювання іграшок сувенірів» 

Клубу за місцем проживання «Оксамит» м. Харків, за роботу «Берегиня», 

керівник Дубровська М.А.; 

Ковач Поліну, Садовську Ксенію, вихованок гуртка «Паперопластика» 

Ренійської районної станції юних техніків Одеської області, за роботу «Ваза», 

керівник Катеринюк О.О.; 

Когут Юлію, вихованку НХК гуртка «Юний  дизайнер» Чернівецького 

обласного центру естетичного виховання «Юність Буковини», за роботу 

«Університет», керівник Руснак А.Л.; 

Козаревську Катерину, ученицю Саф′янської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Ізмаїльського району Одеської області, за роботу «Картини «Метелик», 

«Подих весни», керівник Котляренко А.В.; 

Козлову Анну, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Чернігівського обласного 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Набір прикрас 

«Чорнобривці», керівник Вітченко Н.Ю.; 

Козюрак Валерію, вихованку Петрівського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Петрівської районної ради Кіровоградської області, за роботу 

«Жовтневі барви», керівник Стець К.Д.; 

Козарюк Вероніку, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» СЮТ                   

м. Южноукраїнська Миколаївської області, за роботу «Відпочинок ельфів», 

керівник Борзенкова І.М.; 

Колесника Ярослава, вихованця гуртка «Тістопластика» Центру дитячої та 

юнацької творчості міста Старокостянтинова Хмельницької області, за роботу 

«Разом ся згуртуймо та заколядуймо…», керівник Колесник В.М.; 

колектив учнів 2-А класу Комунального закладу «Василівська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат» Запорізької обласної ради, за роботу «Квітковий 

рай», керівник Листопад Н.М.; 

колектив вихованців гуртка «Диво в долонях» комунального закладу 

«Терпіннівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» Запорізької обласної 

ради, за роботу «Масляна», керівник Сімонова Г.О.; 
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колектив вихованців гуртка «Народна творчість» Центру позашкільної 

роботи і дитячої творчості смт. Воловець Воловецького району Закарпатської 

області, за роботу «Півники», керівник Косач Х.А.; 

колектив вихованців гуртка «Художня композиція» Лисичанського центру 

позашкільної роботи зі школярами та молоддю Лисичанської міської ради 

Луганської області, за роботу «Літній вечір – дрімайлик», керівник Тєлушка С.А.; 

колектив вихованців Зразкового художнього колективу гуртка «Всевмійки» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Голопристанський міський 

центр дитячої та юнацької творчості» Голопристанської міської ради Херсонської 

області, за роботу «У нашого Омелька - сімейка маленька», керівник                           

Харченко Т.М.; 

колектив вихованців гуртка «Ажурне випилювання» Олешківського Центру 

дитячої та юнацької творчості Олешківської районної ради Херсонської області, 

за роботу «Хай квітне рідна Україна», керівник Захарченко М.М.; 

колектив вихованців гуртка «Малюємо хрестиком» ДПТНЗ «Чернівецький 

професійний ліцей сфери послуг», за роботу «Новорічні іграшки», керівник 

Михайлишина Г.Т.; 

колектив вихованців гуртка «Паперопластика» Городнянської станції юних 

техніків Чернігівської області, за роботу «Великдень», керівник Кузнецова І.О.; 

Коленіченка Богдана, вихованця гуртка «Гончарство» Чернігівського 

обласного Центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Єдність країни в силі родини», керівник Кришталь І.А.; 

Колєснік Юлію, вихованку гуртка «Оберіг» БТДЮ м. Чернівці, за роботу 

«Торбинки «Муся і Дуся», керівник Воронюк Г.Ш.; 

Колесніченко Тетяну, вихованку Одеського міжшкільного навчально-

виробничого комбінату №2, за роботу «Бузкова мрія», керівник Іванчикова Л.І.; 

Кондратьєву Тетяну, вихованку гуртка «Природа і фантазія» 

Катеринопільського районного Будинку дитячої та юнацької творчості 

Черкаської області, за роботу «Ой весно, весно красна, квітуй, клечайся рясно», 

керівник Сущенко Л.В.;  

Коротю Дарину, Тюренко Вікторію, вихованок гуртка виготовлення 

сувенірів «Творча майстерня» Сенчанського Будинку дитячої та юнацької 

творчості Лохвицького району Полтавської області, за роботу «Вже вранішня зоря 

зійшла», керівник Бакляк О.Є.; 

Костюк Юлію, вихованку гуртка «Умілі руки» Тюшківського навчально-

виховного комплексу І-ІІ ступенів Міжгірської районної ради Закарпатської 

області, за роботу «Барвистий рушничок», керівник Бедь Н.М.; 

Кравченка Іллю, вихованця Зразкового гуртка «Різьблення по дереву» Центру 
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дитячої та юнацької творчості міста Кам’янця-Подільського Хмельницької 

області, за роботу «Символ влади», керівник Сторож І.М.; 

Кравченко Марину, вихованку гуртка «Паперопластика» Станції юних 

техніків Управління освіти Краматорської міської ради Донецької області, за 

роботу «Весняні птахи», керівник Кравченко О.М.; 

Кравченко Юлію, вихованку гуртка «Фантазія» комунального закладу 

«Луцький ліцей Луцької міської ради» Волинської області, за роботу «Серветка 

«Весняний настрій», керівник Янчук Л.В.; 

Красножон Ярославу, Книгицьку Богдану, Александрову Єлізавєту, 

вихованок гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» Бершадської районної 

станції юних техніків Вінницької області, за роботу «Встала весна, чорну землю 

сонну розбдила…», керівник Дудіна В.В.; 

Кубич Олександру, вихованку гуртка «Іграшки-сувеніри» Центру дитячої 

творчості Старокостянтинівської районної ради Старокостянтинівського району 

Хмельницької області, за роботу «Дитячий стільчик «Слоненя», керівник                     

Кубич Н.О.; 

Кужелєву Анну, вихованку дизайн-студії «Палітра» КЗ ХПДЮТ                                

м. Харків, за роботу «Дружочок», керівник Рідна О.М.; 

Кулебу Єву, вихованку студії образотворчого мистецтва Міського Будинку 

дитячої та юнацької творчості м. Умані Черкаської області, за роботу «Як куми по 

хмиз ходили», керівник Строй Р.Л.; 

Кулик Юлію, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Сонячні барви» 

ЦНТТМ «Сфера» міста Києва, за роботу «Ранковий спокій», керівник                   

Бондаренко С.М.; 

Кунашенко Катерину, вихованку гуртка «Вироби з природних матеріалів» 

НВК №3 «ЗОШ I-II ступенів ім. Н. Рибака та ліцей з посиленою військово-

фізичною підготовкою» міста Шепетівки Хмельницької області, за роботу 

«Дерев’яна церква», керівник Пруська Н.С.; 

Курочку Ольгу, вихованку гуртка «Природа і фантазія» Херсонського 

Центру позашкільної роботи Херсонської міської ради, за роботу «Яблуня», 

керівник Пижова Н.Ю.; 

Кусика Богдана, вихованця гуртка «Пізнайко» комунального закладу 

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

ради» Волинської області, за роботу «Скульптурна композиція «Захистивши 

родину, захистимо Україну», керівник Мазур Ю.М.; 

Кушнір Ірину, вихованку гуртка «Сувенірний» Будинку дитячої творчості 

Новоушицької селищної об’єднаної територіальної громади Новоушицького 

району Хмельницької області, за роботу «На варті спокою», керівник Луцак Є.П.; 
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Левченко Вікторію, вихованку Народного художнього колективу гуртка 

«Господарочка» КЗ «Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості 

Полтавської міської ради Полтавської області», за роботу «Прикраса 

«Материнська пісня», керівник Сидоренко Л.І.; 

Лещенко Анастасію, вихованку гуртка «Соломоплетіння» комунального 

закладу «Немирівський центр дитячої та юнацької творчості» Немирівської 

міської ради Вінницької області, за роботу «Букет», керівник Лещенко І.І.; 

Літвіна Андрія, вихованця гуртка «Кераміка і гончарство» Вищого 

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

планета», керівник  Афанасьєва Л.Г.; 

Лисецького Максима, вихованця гуртка «Флористика і живопис» Станції 

юних техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецька Донецької 

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

Лукутіну Вероніку, вихованку студії образотворчого мистецтва «Жар-птиця» 

КЗ ХПДЮТ м. Харків, за роботу «Киця-кицюня», керівник Мілованова Л.О.; 

Лучківа Івана, вихованця гуртка «Етнографічне краєзнавство» Вигодської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Долинської районної ради Івано-

Франківської області, за роботу «Декоративна лампа-нічник «До вуйка Івана на 

базар», керівник Штень Т.О.; 

Люльчик Софію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» станції юних 

техніків міста Умані Черкаської області, за роботу «Корабель мрій», керівник 

Стрільчик Л.І.; 

Мазура Артема, вихованця гуртка «Художня  обробка деревини» 

Саджавської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів Богородчанської  районної 

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

Мазур Валентину, вихованку гуртка «Умілі руки» Іванівського НВК 

Славутського району Хмельницької області, за роботу «Кошик з квітами», 

керівник Гук Т.М.; 

Максимчук Богдану, вихованку гуртка «Юний художник» Будинку дитячої 

творчості Новоушицької селищної об’єднаної територіальної громади 

Новоушицького району Хмельницької області, за роботу «Та, яку не знаю, але яку 

так хочу зустріти», керівник Мирончук Т.В.; 

Маланюка Андрія, вихованця гуртка «Бісероплетіння» Івано-Франківського 

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

керівник Чулак М.М.; 

Маліванчук Юлію, вихованку гуртка «Писанкарство» Будинку творчості 

дітей та юнацтва Деражнянського району Хмельницької області, за роботу 

«Великоднє чудо», керівник Підгородецька О.В.; 
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Маляра Нікіту, вихованця гуртка «Студія Відродження» РЦДЮТ Харківської 

районної ради Харківської області, за роботу «Герб Харкова», керівник 

Удовиченко Н.Л.; 

Мартинюк Анну, вихованку гуртка «Соломоплетіння» Баранівського 

міського Будинку дитячої творчості Житомирської області, за роботу «Посідали 

лебеді на воду», керівник Богун О.М.; 

Марчук Наталію, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Городоцького ліцею №2 

Городоцької міської об’єднаної територіальної громади Городоцького району 

Хмельницької області, за роботу «Ельф», керівник Віткова І.П.; 

Мачуську Сніжану, Яркову Ангеліну, вихованок гуртка «Виготовлення 

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

«Вінні Пух та друзі», керівник Денисенко А.В.; 

Мельничука Владислава, Татуріну Анастасію, Березовську Діану, Шарову 

Катерину, вихованців гуртка «Натхнення» Вищого художнього професійно-

технічного училища № 5 м. Вінниці, за роботу «Барвисті візерунки», керівник 

Муравко О.О.; 

Мельничука Іллю, вихованця КЗ «Соснівський Центр дитячої та юнацької 

творчості» Березнівської районної ради Рівненської області, за роботу 

«Український віночок», керівник Стасюк С.В.; 

Міщука Вячеслава, вихованця гуртка «Народної творчості» Скадовського 

Центру дитячої та юнацької творчості Скадовського району Херсонської області, 

за роботу «Вітрильник «Товариш», керівник Дегтярь О.С.; 

Микитюк Діану, вихованку гуртка  «Художня вишивка» комунального 

закладу «Жмеринський центр позашкільної роботи» Вінницької області, за роботу 

«Вірність», керівник Ольхова І.В.; 

Миколенко Єву, вихованку гуртка «Подарунок своїми руками» КПНЗ «Центр 

дитячої та юнацької творчості «Сонях» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Берегиня», керівник Завгородня О.П.; 

Милейко Євгенію, вихованку гуртка «Паперопластика» Корюківського  

Центру дитячої та юнацької творчості Корюківської міської ради Чернігівської 

області, за роботу «Кашпо для квітів», керівник Богданюк Т.П.; 

Миронову Анастасію, вихованку гуртка «Паперопластика» Станції юних 

техніків Управління освіти Краматорської міської ради Донецької області, за 

роботу «Казкові птахи», керівник Кравченко О.М.; 

Миропольську Тетяну, вихованку гуртка «Іграшка» Будинку творчості дітей 

та юнацтва Деражнянського району Хмельницької області, за роботу «Осінь», 

керівник Залевська Н.П.; 

Михальчук Катерину, вихованку гуртка «Декоративно-прикладне 

мистецтво» Грицівської школи сприяння здоров’ю Грицівської селищної 
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об’єднаної територіальної громади Шепетівського району Хмельницької області, 

за роботу «Від весни до осені», керівник Оскома М.В.; 

Мишкіна Юрія, вихованця «Зразкового художнього колективу» СЮТ 

м.Миколаєва, за роботу «Диво-птах», керівник Пономаренко В.О.; 

Мойсеєнко Дар’ю, Вербу Анну, вихованок гуртка «Чарівниця» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Баштанської міської ради Баштанської об’єднаної 

громади Миколаївської області, за роботу «Подушка  «Жоржини»,  керівник 

Верба О.О.; 

Мосейчук Надію, вихованку Здолбунівського районного центру творчості 

дітей та юнацтва Рівненської області, за роботу «Натюрморт», керівник                 

Малярчук К.Я.; 

Моторина Михайла, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» ЦНТТМ 

«Сфера» міста Києва, за роботу «Осінь», керівник Лєпнухова О.І.; 

Мялук Дарину, вихованку Народної студії декоративного розпису «Цвіт 

папороті» Сквирського районного центру дитячої та юнацької творчості Київської 

області, за роботу «Панно «Козацька пісня», 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 «Запашний 

бузок», керівник Солдатова І.М.; 

Науфок Ліну, вихованку гуртка «Fancy» Позашкільного навчального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району» Запорізької 

міської ради Запорізької області, за роботу «Дочки-матері», керівник                          

Суханова О.А.; 

Низову Дарину, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» Станції 

юних техніків міста Умані Черкаської області, за роботу «Найкраще місце на 

землі», керівник Баклицька Ю.Д.; 

Новак Ольгу, ученицю Писарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Війтовецької 

селищної об’єднаної територіальної громади Волочиського району Хмельницької 

області, за роботу «Троянди», керівник Дідькун Л.З.; 

Норенко Ксенію, вихованку гуртка «Умілі рученята» Центру дитячої та 

юнацької творчості «Центр-Юність» Новенської селищної ради міста 

Кропивницький Кіровоградської області, за роботу «Альтанка мрій», керівник 

Симчина О.В.; 

Окіпняк Юлію, вихованку гуртка виготовлення сувенірів «Творча 

майстерня» Сенчанського Будинку дитячої та юнацької творчості Лохвицького 

району Полтавської області, за роботу «Як козаки куліш варили», керівник                

Бакляк О.Є.; 



16 
 

Онищенко Анну, Петриченко Євгенію, вихованок гуртка «Виготовлення 

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

«Жадібний кіт», керівник Денисенко А.В.; 

Опружак Анну, вихованку гуртка ліплення «Пластилінова ворона» Будинку 

дитячої творчості Веселинівської селищної ради Миколаївської області, за роботу 

«Пухнаста сієста», керівник Майстренко Н.В.; 

Османову Діану, вихованку Війтовецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Війтовецької 

селищної об’єднаної територіальної громади Волочиського району Хмельницької 

області, за роботу «Великодній подарунок», керівник Миронюк С.М.; 

Островську Анну, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Дрогобицького  БНТТУМ Львівської області, за роботу «Великодні зайчики», 

керівник Шабан У.П.; 

Отрішко Юлію, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1  

м.Подільськ Одеської області, за роботу «Несе Галя воду», керівник                       

Черемохова О.М.; 

Павлюк Анастасію, вихованку Рівненського міського центру творчості 

учнівської молоді, за роботу «Рушник «Золота нива», керівник Мельничук Г.П.; 

Парахоняк Анастасію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво»  Малої 

академії народних ремесел  Галицької районної ради Івано-Франківської області, 

за роботу «Трипільське поселення», керівник Сидорук С.С.; 

Патук Варвару, вихованку студії «АРТ-дизайн» Комунального 

позашкільного навчального закладу Чернігівського обласного Палацу дітей та 

юнацтва, за роботу «Вдягнуся в вишиванку волошкову, і серце ніжно – ніжно 

забринить…», керівник Єфіц О.В.; 

Петренко Катерину, вихованку гуртка «Живописна феєрія» Державного 

навчального закладу «Запорізьке вище професійне училище», за роботу «Герої не 

вмирають», керівник Прокоф’єв Є.О.; 

Петренко Олександру, вихованку гуртка «Фантазія плюс» Остерського 

будинку творчості дітей та юнацтва Чернігівської області, за роботу «Цикл робіт 

Колискові України «А-а, люлі-люлі», керівник Ковченко С.П.; 

Петренчука Олега, вихованця гуртка «Народні вироби з соломки» 

Лановецького міського комунального будинку дитячої та юнацької творчості 

Тернопільської області, за роботу «Великодній вернісаж», керівник Вів’юрко З.В.; 

Петрову Олександру, вихованку Народної студії образотворчого мистецтва 

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

керівник Кімеріна А.М.; 

Петрюк Олександру, вихованку гуртка «Умілі ручки» КЗ «Загальноосвітній 

ліцей м. Покров Дніпропетровської області», за роботу «Серветка», керівник 

Череп Т.В.; 
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Пеха Максима, вихованця студії різьблення по дереву «Візерунок» опорного 

закладу НВК «ЗОШ I-III ступенів – гімназія» смт. Турійськ Турійського району 

Волинської області, за роботу «Пригода в лісі», керівник Сичик В.Є.; 

Пилипенко Уляну, вихованку КЗ «Степанський Будинок дітей та молоді» 

Рівненської області, за роботу «Їхав козак за Дунай», керівник Гецько Т.П.; 

Плаксієнко Марію, вихованку Комунального закладу «Соколівське 

навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. 

Позашкільний центр» Соколівської сільської ради Кіровоградської області, за 

роботу «Берегиня», керівник Васильева Т.А.; 

Покришку Богдану, вихованку гуртка «Прикладні мистецтва» Хустського 

районного Центру позашкільної роботи Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу «Лебеді», керівник Федорюк Г.В.; 

Положевець Вікторію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Палацу 

учнівської молоді міста Луцька, за роботу «Зустріч», керівник Андрієвський П.Д.; 

Потапенко Софію, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Васильківського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу «Гном  

Щастя», керівник Горбенко Л.М.; 

Приставчук Аліну, вихованку гуртка «Яскрава палітра» Будинку творчості 

дітей та юнацтва Ізяславського району Хмельницької області, за роботу 

«Філософія життя», керівник Мартинюк О.О.; 

Прокопишин  Марію, вихованку гуртка «Декоративно-прикладного   

мистецтва»  Долинського  районного будинку дитячої та юнацької творчості 

Долинської районної ради Івано-Франківської області, за роботу «Україна», 

керівник Куськів Л. І.; 

Прус Єлизавету, вихованку Зразкового художнього колективу «Студія 

образотворчого мистецтва «Вернісаж» Палацу творчості дітей та юнацтва 

Броварської міської ради Київської області, за роботу «Люблю тебе, мій рідний 

край казковий», керівник Лобода М.В.; 

Пустову Анастасію, вихованку гуртка «Гончарство» Чернігівського 

обласного Центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Деревосвіт», керівник Степаненко Р.В.; 

Радіоненко Марію, вихованку гуртка бісероплетіння «Сувенір» Будинку 

художньої творчості дітей, юнацтва та молоді міста Переяслава-Хмельницького 

Київської області, за роботу «Комплект «Українська магія», керівник 

Кондратенко С.О.; 

Рєпняка Єгора, вихованця гуртка «Бісероплетіння» Сновської станії юних 

техніків Чернігівської області, за роботу «Сільське подвір’я», керівник                     

Гіленок С.М.; 



18 
 

Рітченко Інну, вихованку студії образотворчого мистецтва та дизайну 

Комунального закладу позашкільної освіти «Центр творчості дітей та юнацтва 

Святошинського району м.Києва», за роботу «Дерево життя», керівник Ізаак Л.І.; 

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

науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської області, за роботу 

«Наша славна Україна», керівник Літвінчук С.М.; 

Романишену Андріану, вихованку гуртка «Початкового технічного 

моделювання» Будинку дитячої та юнацької творчості Віньковецького району 

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

Росоху Евеліну, вихованку гуртка «Трудове навчання» Хустського 

районного Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Хустської 

районної державної адміністрації Закарпатської області, за роботу «Серветка», 

керівник Вовчок О.М.; 

Ротар Ірину, вихованку НХК гуртка «Юний  дизайнер» Чернівецького 

обласного центру естетичного виховання «Юність Буковини», за роботу «В 

полоні мрій», керівник Руснак А.Л.; 

Рудковську Катерину, вихованку творчого об’єднання «Петриківочка» 

Центру позашкільної роботи Святошинського району м.Києва, за роботу «Край 

мрії», керівник Новік Т.Л.; 

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

Новоселицького БДТ Чернівецької області, за роботу «Журавлине гніздо», 

керівник Руснак В.В.; 

Савенко Каріну, вихованку гуртка «Технічне моделювання» 

Олександрівської станції юних техніків Кіровоградської області, за роботу 

«Грошове дерево», керівник Лаврусь Р.А.; 

Саввову Поліну, вихованку гуртка «В’язання» Центру дитячої та юнацької 

творчості міста Старокостянтинова Хмельницької області, за роботу 

«Прогулянка», керівник Столяр В.М.; 

Савіну Анастасію, вихованку гуртка ліплення «Веселка» Бережанської ЗОШ 

І-ІІ ступенів Чорноострівської сільської об’єднаної територіальної громади 

Хмельницького району Хмельницької області, за роботу «Айстри», керівник 

Синіцька Л.В.; 

Салогуб Анастасію, вихованку гуртка «Валяння вовни» комунального 

позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та 

юнацької творчості», за роботу «Квіткове зайченя», керівник Петріщева С.Г.;  

Сайтарли Ольгу, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок-сувенірів» 

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

«Квіти», керівник Фоменко Л.І.; 
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Самвелян Каріну, вихованку гуртка «Народні ремесла» Смілянської 

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

про відпочинок», керівник Клімашевський М.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 

«Птахи», керівник Оскома М.В.; 

Сардак Анну, вихованку Народного художнього колективу «Чарівні 

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

міста Києва, за роботу «Мотиви яскравого літа», керівник Ігнатуша Г.А.; 

Свінцицьку Анну, вихованку гуртка «Веселі кольори» Закарпатського 

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

сосни», керівник Дуленко Я.М.; 

Сидорчук Дар’ю, вихованку гуртка «Умілі руки» Центру дитячої та юнацької 

творчості міста Старокостянтинова Хмельницької області, за роботу «Білий 

гіацинт», керівник Ізотова Л.М.; 

Синяка Даніїла, вихованця гуртка «Паперовий креатив» КПНЗ «Палац 

творчості дітей та юнацтва» Павлоградської міської ради Дніпропетровської 

області, за роботу «Мушкетер Партос», керівник Дубова Л.Д.; 

Славу Валентину, вихованку гуртка «Умілі руки» Хустського районного 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Хустської 

райдержадміністрації Закарпатської області, за роботу «Ваза-лотос», керівник 

Слава В.М.; 

Слінька Нікиту, вихованця гуртка «Гончарство»  Чернігівського обласного 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Традиційний 

святковий посуд «Лев», керівник Кришталь І.А.; 

Сліпченко Дарину, вихованку гуртка «Народні ремесла» Смілянської 

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

весна кружляє, де торкнеться, там і забуяє», керівник Клімашевський М.В.; 

Смоловика Владислава, вихованця гуртка «Різьба по дереву» 

Звенигородського Центру дитячої та юнацької творчості Черкаської області, за 

роботу «3D-панно «Моя Україна», керівник Поєдинок М.П.; 

Смолярчук Ілону, вихованку гуртка «Чарівна намистинка» комунального 

закладу «Луцька ЗОШ  I-III ступенів № 23 Луцької міської ради», за роботу 

«Сонячні квіти», керівник Фещук М.В.; 

Соломка Євгена, вихованця гуртка «Художнє різьблення» КПНЗ «Будинок 

дитячої творчості» Індустріального района Дніпровської міської ради, за роботу 

«Козак», керівник Прус М.П.; 
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Сопко Анастасію, вихованку гуртка «Квілінг» Пирятинського Центру 

дитячої та юнацької творчості Полтавської області, за роботу «Радість всій сім’ї й 

родині – охрестилася дитина!», керівник Кадура І.В.; 

Сорокіну Уляну, вихованку гуртка «Традиції українського мистецтва» 

Білицького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 9 Добропільської 

міської ради Донецької області, за роботу «Ваза», керівник Філіппова О.І.; 

Старицьку Анжеліку, вихованку гуртка «Аплікація соломкою» Центру 

дитячої та юнацької творчості Гуменецької сільської об’єднаної територіальної 

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

Стефанович Яну, вихованку гуртка «Технічний дизайн» Нововолинського 

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

миру», керівник Савчук Л.А.; 

Тарасевич Анастасію, вихованку гуртка «Fancy» Позашкільного навчального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району» 

Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «Квітковий дощ», керівник 

Суханова О.А.; 

Тарасенко Тетяну, вихованку гуртка «Вишиванка» Вищого професійного 

училища № 41 м. Тульчина Вінницької області, за роботу «Кінь – це поезія в русі», 

керівник Рак А.М.; 

Таргонь Ганну, вихованку гуртка «Писанкарство» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Будинок дитячої творчості» 

Андрушівського району Житомирської області, за роботу «Писанкові барви», 

керівник Томашевська Л.Б.; 

Тендітну Кароліну, вихованку Дробишевської загальноосвітньої школи 

Лиманської міської ради Донецької області, за роботу «Українська мати-героїня», 

керівник Чернікова О.М.; 

Тіточку Маргариту, вихованку зразкової студії паперової пластики 

«Папірус» Будинку творчості дітей та юнацтва м. Українська Донецької області, 

за роботу «Солодкий сон», керівник Немченко А.О.; 

Тичинську Валентину, вихованку гуртка «Природа і фантазія» Державного 

навчального закладу «Немирівський професійний ліцей» Вінницької області, за 

роботу «Чарівна магія троянд», керівник Цюпка Н.І.; 

Токарчук Діану, вихованку Державного навчального закладу «Вінницький 

центр професійно-технічної освіти переробної промисловості», за роботу 

«Лісовичок», керівник Поліщук С.А.; 

Третяка Гліба, вихованця Зразкового художнього колективу «Студія 

образотворчого мистецтва «Вернісаж» Палацу творчості дітей та юнацтва 
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Броварської міської ради Київської області, за роботу «Крила надії», керівник 

Лобода М.В.; 

Тригубенко Анну, Півень Анастасію, вихованок гуртка «Бісероплетіння» 

Золотоніського  районного Будинку дитячої та юнацької творчості Черкаської 

області, за роботу «Сестриці - польові цариці», керівник Воропай В.І.; 

Тяпкову Валерію, вихованку гуртка «Випалювання по тканині» Дитячого 

підліткового клубу «Чорноморець» м.Одеси, за роботу «Весняний настрій», 

керівник Купрієвіч І.К.; 

Фенц Анастасію, ученицю Буцнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Тернопільського району Тернопільської області, за роботу «Вулицями 

старого Тернополя», керівник Мачужак М.Р.; 

Харитонкіну Ксенію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Сквирського районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області, 

за роботу «Полюбила чорнобрива козака дівчина», керівник Дубініна О.А.; 

Харламову Владиславу, вихованку гуртка «Флористика» Державного 

навчального закладу «Запорізьке вище професійне училище», за роботу «Ранок на 

Вознесенівці», керівник Прокоф’єва А.М.; 

Харченко Ольгу, вихованку творчої майстерні «Креативне рукоділля» 

Центру творчості дітей та юнацтва управління освіти Прилуцької міської ради 

Чернігівської області, за роботу «Мати-Україно», керівник Гордієнко М.Г.; 

Хворостян Ангеліну, вихованку гуртка «Декоративно – образотворче 

мистецтво» Старобільського районного Будинку творчості дітей та юнацтва 

Луганської області, за роботу «Краса краєвиду», керівник Романова Л.Г.; 

Хижнія Тимофія, вихованця гуртка «Дивосвіт» Комунальної установи 

«Комплексний позашкільний навчальний заклад Будинок дитячої та юнацької 

творчості» Пологівської районної ради Запорізької області, за роботу 

«Тривимірність світу», керівник Тоцька Т.В.; 

Хованець Мар’яну, Іваськевич Крістіну, вихованок гуртка «Художня 

вишивка» Комунального закладу «Ярмолинецький районний Будинок дитячої та 

юнацької творчості» Ярмолинецького району Хмельницької області, за роботу 

«Контраст», керівник Блажієвська А.Л.; 

Цапко Аліну, вихованку художньої студії «COLOR ROOM» міста Києва, за 

роботу «Найкращий друг», керівник Совершенна Ю.М.; 

Цаплюк Маріанну, Ящук Анну, вихованок гуртка «Чарівниця» Вищого 

професійного училища № 11 м. Вінниці, за роботу «Щастя в дім», керівник 

Нагорна О.В.; 

Цюпу Романа, вихованця гуртка «Художня  обробка деревини» Саджавської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богородчанської  районної ради Івано-

Франківської області, за роботу «Таріль», керівник Савчук І.М.; 
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Чумаченко Карину, вихованку гуртка «Архітектурне моделювання» 

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

за роботу «Крокодил», керівник Клименко С.Л.; 

Чарченко Лізу, вихованку Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Покровської районної державної адміністрації Донецької області, за 

роботу «Свято», керівник Сладких С.О.; 

Чекерес Дарину, ученицю Трояндівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Лиманського району Одеської області, за роботу «Чарівна курочка», 

керівник Чекерес Л.І.;  

Чуйкову Катерину, вихованку гуртка «Народна творчість» Будинку творчості 

дітей та юнацтва Красилівської міської ради Красилівської міської об’єднаної 

територіальної громади Красилівського району Хмельницької області, за роботу 

«Країна гномів», керівник Славенська С.І.; 

Шабуніну Юліанну, вихованку гуртка «Художня кераміка» Мукачівського 

Центру дитячої та юнацької творчості Мукачівської міської ради Закарпатської 

області, за роботу «Писанка», керівник Павлич А.С.; 

Шарай Поліну, вихованку студії образотворчого мистецтва та дизайну 

Комунального закладу позашкільної освіти «Центр творчості дітей та юнацтва 

Святошинського району м.Києва», за роботу «Космічні пригоди», керівник                     

Ізаак Л.І.; 

Шевченко Дар’ю, вихованку гуртка «Рукоділля» Криворізької 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №17 Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Ефект метелика», керівник Глоба М.А.; 

Шепель Сніжану, вихованку студії «Перлина» КПНЗ «Вербківський центр 

позашкільної освіти» Вербківської сільської ради Павлоградського району 

Дніпропетровської області, за роботу «Лялька «Берегиня», керівник                              

Савченко Л.В.; 

Шепу Крістіну, ученицю Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 ім. Т.Г. 

Шевченка Мукачівської міської ради Закарпатської області, за роботу «Ведмедик 

Гаммі»; 

Шилінську Уляну, вихованку гуртка образотворчого мистецтва Почаївського 

будинку дитячої творчості та спорту Тернопільської області, за роботу «Україно 

моя! Чому зажурилась?», керівник Бондарчук О.Л.; 

Школік Софію, вихованку гуртка «Юний флорист» Сновської станії юних 

техніків Чернігівської області, за роботу «Весняний потяг», керівник Громадська 

Л.Я. 

Шляхову Єлизавету, вихованку Запорізької санаторної школи-інтернату                   

І-ІІІ ступенів комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна 
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навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, за роботи 

«Жирафа», керівник Білецька О.Л.; 

Шпаковича Сергія, вихованця гуртка декоративно-прикладного мистецтва               

Головинського вищого професійного училища нерудних технологій 

Житомирської області, за роботу «Заплакані очі. Заплакані сни. Я так не хочу 

війни!», керівник Хоменко О.М.; 

Яковлеву Анастасію, вихованку Зразкового художнього колективу творчого 

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

шкільної молоді Дарницького району міста Києва, за роботу «Кофтина «Веселий 

настрій», керівник Дегтярьова Г.А. 
 

 

Дипломом ІІ ступеня: 

 

Авраменко Крістіну, вихованку гуртка «Сучасне рукоділля» КПНЗ «Палац 

творчості дітей та юнацтва» Павлоградської міської ради Дніпропетровської 

області, за роботу «Господарка осінь», керівник Суворова І.В.; 

Ажнюк Софію, вихованку студії образотворчого мистецтва та дизайну 

Комунального закладу позашкільної освіти «Центр творчості дітей та юнацтва 

Святошинського району м.Києва», за роботу «Простір», керівник Ізаак Л.І.; 

Александрову Дашу, вихованку гуртка «Фантазія» Полтавського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради, 

за роботу «Друзі-їжачки», керівник Радостєва Є.В.; 

Альохіну Валерію, вихованку гуртка  «Барвінок» Олешківського Центру 

дитячої та юнацької творчості Олешківської районної ради Херсонської області, 

за роботу «Олешківська весна», керівник Білоконь О.М.; 

Ананка Володимира, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Сновської станії юних техніків Чернігівської області, за роботу «Улюбленні 

свята», керівник Ананко О.О.; 

Андрукайтес Лілію, вихованку гуртка «Фантазія» БДЮТ Баштанської 

міської ради Миколаївської області, за роботу «Квітка для вправних пальчиків», 

керівник Польщина І.А.; 

Антонів Вікторію, вихованку гуртка «Сходинками до творчої майстерності» 

Верховинського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Верховинської 

районної ради Івано-Франківської області, за роботу «Два півники», керівник 

Рибчук О.В.; 

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

ХПДЮТ м. Харків, за роботу «Пасхальний кошик «Курча», керівник Сорока Н.А.; 
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Ахтирську Руслану, вихованку гуртка «Майстри-чарівники» Бердянської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Осипенківської сільської ради Бердянського 

району Запорізької області, за роботу «Неначе писанка село…», керівник 

Лєсовська Т.В.; 

Бабій Вікторію, вихованку дизайн-студії «Палітра» КЗ ХПДЮТ                                

м. Харків, за роботу «Україна – велика родина», керівник Рідна О.М.; 

Бадрак Вероніку, вихованку гуртка «Креативне рукоділля» 

Катеринопільського районного Будинку дитячої та юнацької творчості Черкаської 

області, за роботу «Осінні мотиви», керівник Піщана О.П.; 

Балюка Сергія, вихованця гуртка «Ажурна різьба по дереву» Теплицького 

професійного аграрного ліцею Вінницької області, за роботу «Картина Кобзар», 

керівник Джевжик Т.І.; 

Баранюк Дарію, ученицю Судобицької ЗОШ І-ІІ ступенів Дубенського 

району Рівненської області, за роботу «Скринька «Подарунок для мами», керівник 

Сіліварстова Л.В.; 

Басістого Івана, вихованця Державного навчального закладу «Браїлівський 

професійний ліцей» Вінницької області, за роботу «Котяча мрія», керівник                 

Колос Л.А.; 

Батищеву Наталію, вихованку гуртка «Розумниця» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Южненський міський клуб юних техніків 

«Чорноморець» Одеської області, за роботу «Зачарована дівчина», керівник 

Дронова Т.І.; 

Башару Олександру, вихованку гуртка «Батик» Позашкільного навчального 

закладу «Будинок дитячої та юнацької творчості Заводського району» Запорізької 

міської ради Запорізької області, за роботу «Свято наближається», керівник 

Трифонова Н.В.; 

Бершадську Уляну, вихованку гуртка «Роксолана» Тальнівського Будинку 

дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, за роботу 

«Бісерний джгут «Польові квіти», керівник Євтушенко Н.С.; 

Білей Наталію, Білей Олександру, вихованок Зразкової студії образотворчого 

мистецтва «Палітра» Мукачівського Центру дитячої та юнацької творчості 

Мукачівської міської ради Закарпатської області, за роботу «Кольоровий світ», 

керівник Олаг Я.С.; 

Богословець Ксенію, Хомич Наталію, вихованок гуртка «Екодизайн» Центру 

дитячої та юнацької творчості міста Старокостянтинова Хмельницької області, за 

роботу «Лілії», керівник Пальонко С.В.; 

Богуша Дмитра, учня Степанівської ЗОШ І-ІІ ступенів Білогірського району 

Хмельницької області, за роботу «Кіношні страшилки», керівник Богуш О.В.; 
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Божко Софію, вихованку гуртка «Основи дизайну» комунального закладу 

«Луцький міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької 

міської ради» Волинської області, за роботу «Пори року», керівник                     

Голодишина А.Є.; 

Бокова Олексія, вихованця гуртка «Попелюшка» Будинку дитячої та 

юнацької творчості «Дивоцвіт» Бориспільської міської ради Київської області, за 

роботу «Наша пісня, наша слава не вмре, не загине. Наш Тарас Шевченко – сонце 

України», керівник Лоскутова О.А.; 

Бологову Дарину, вихованку гуртка «Народна творчість» Будинку дитячої 

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

Бологова Н.С.; 

Бондаренко Валентину, Любичанківську Лілію, вихованок Клубу «Салон 

мистецтв» Вищого професійного училища № 11 м. Вінниці та Вінницького 

державного центру естетичного виховання учнів професійно-технічних 

навчальних закладів, за роботу «Чарівна ніжність весни», керівник Кушнір В.В.; 

Бондарчука Павла, вихованця «Зразкового художнього колективу» Малої 

академії народних мистецтв та ремесел м. Овруч Житомирської області, за роботу 

«Баклага «Полісянка», керівник Басюк С.К.; 

Борисюк Ангеліну, вихованку гуртка «Соломоплетіння» Старовижівського 

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

Бочек Богдану, Чонку Ганну, вихованок гуртка «Художнє мистецтво» 

Вільховецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Вільховецької сільської ради Тячівського 

району Закарпатської області, за роботу «Надія на мир», керівник Дьордяй С.І.; 

Бречко Ангеліну, вихованку зразкової студії образотворчого та 

декоративного мистецтва «Художній дивосвіт» комунального закладу 

«Рожищенський будинок дитячої творчості» Волинської області, за роботу «Моя 

сім’я», керівник Шатунова О.І.; 

Брижату Діану, Маркову Поліну, Юстименко Дар'ю, вихованок гуртка 

«Виготовлення сувенірів» Вінницького обласного центру технічної творчості 

учнівської молоді, за роботу «Лісова галявина», керівник Собченко Г.М.; 

Бриндзю Віктора, 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.; 

Букату Софію, вихованку Зразкового творчого об’єднання «Флористичні 

барви» Комунального закладу Сумської обласної ради - обласний центр 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, за роботу «Квіти для 

коханої», керівник Огнєва С.В.; 

Вансович Діану, вихованку Бокиївського НВК Війтовецької селищної 
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об’єднаної територіальної громади Волочиського району Хмельницької області, за 

роботу «Закохані», керівник Рокіцька А.А.; 

Василик Марію, вихованку гуртка «Чарівна латочка» НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – 

гімназія» міста Шепетівки Хмельницької області, за роботу «Кінь», керівник 

Семенишина Г.В.; 

Василик Марію, вихованку гуртка «Писанкарство» Центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді міста Шепетівки Хмельницької 

області, за роботу «Великодні дзвони», керівник  Семенишина Г.В.; 

Василинець Зорана, вихованця гуртка «Трудове навчання» Хустської ЗОШ І-

ІІ ступенів Хустської міської ради Закарпатської області, за роботу «Казковий 

будиночок гномиків», керівник Енеді З.З.; 

Ваховську Віру, вихованку гуртка «Сувенір» Центру позашкільної освіти 

м.Коростень Житомирської області, за роботу «Леонардо де Крольчак», керівник 

Котвицька О.В.; 

Вегеру Олександру, вихованку гуртка «Оберіг» БТДЮ м. Чернівці, за роботу 

«Мої Чернівці», керівник Воронюк Г.Ш.; 

Вельчеву Ксенію, вихованку Болградського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Одеської області, за роботу «Серветка «Весняні квіти»; 

Вербу Анну, вихованку гуртка «Чарівниця» Будинку дитячої та юнацької 

творчості Баштанської міської ради Баштанської об’єднаної громади 

Миколаївської області, за роботу «Гривна  «Блакитні птахи»,  керівник                          

Верба О.О.; 

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

центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, за роботу 

«Заварничок», керівник Дерев'янко О.К.; 

Вигоняйло Марину, ученицю Писарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Війтовецької 

селищної об’єднаної територіальної громади Волочиського району Хмельницької 

області, за роботу «Піони», керівник Дідькун Л.З.; 

Власову Юліану, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» ЦНТТМ 

«Сфера» міста Києва, за роботу «Квітучий дворик», керівник Лєпнухова О.І.; 

Вовк Софію, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Підлісківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Долинської  районної ради 

Івано-Франківської області, за роботу «Фантазія природи», керівник Семків У.В.; 

Вовка Владислава, вихованця гуртка «Художнє різьблення по дереву» 

Тисменицького районного будинку дитячої та юнацької творчості Тисменицької 

районної ради Івано-Франківської області, за роботу «Декоративна тарілка», 

керівник Лесів А.І.; 

Ворошилову Оксану, вихованку гуртка «Художня вишивка» Ізюмського 

ЦДЮТ Харківської області, за роботу «Прозора синь», керівник Горенко М.А.; 
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Германа Владислава, вихованця гуртка «Декоративний розпис» 

Комунального закладу «Новомиколаївський навчально-реабілітаційний центр 

«Паросток» імені В.А. Польського» Запорізької обласної ради, за роботу 

«Барвисте диво України», керівник Костенко А.А.; 

Гладку Ірину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Городоцького 

ліцею №4 Городоцької міської об’єднаної територіальної громади Городоцького 

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

Головатюк Ірину, вихованку гуртка «Майстерня сувенірів» комунальної 

організації  «Погребищенський районний Будинок художньо-технічної творчості 

дітей» Вінницької області, за роботу «Святковий букет», керівник Бондар З.М.; 

Головко Карину, вихованку гуртка «Художнє в'язання» Дергачівського 

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

Голяр Анастасію, вихованку гуртка «Трудове навчання» Писарівської ЗОШ І-

ІІІ ступенів Війтовецької  селищної об’єднаної територіальної громади 

Волочиського районуХмельницької області, за роботу «Раноку селі», керівник 

Дідькун Л.З.; 

Гончар Марію, вихованку зразкового художнього колективу гуртка 

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

«Великдень», керівник Джуріна Г.П.; 

Горай Ольгу, вихованку гуртка «Живописець» ДНЗ «Центр сфери 

обслуговування м. Житомира», за роботу «Крила майбутнього», керівник                         

Ткач І.А.; 

Горілу Діану, вихованку Зразкового художнього колективу «Пластилінова 

ворона» Будинку дитячої творчості Веселинівської об’єднаної територіальної 

громади Миколаївської області, за роботу «На ярмарок», керівник Майстренко 

Н.В.; 

Горносталя Івана, вихованця гуртка «Цифрове фото» Донецького обласного 

центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Сова», керівник 

Горносталь В.П.; 

Громика Олексія, вихованця гуртка «Основи художнього мистецтва» 

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

роботу «Тарас Шевченко», керівник Мельник О.О.; 

Грушко Уляну, вихованку гуртка «Дивосвіт» Позашкільного навчального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району» 

Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «Лисичка з каруселькою», 

керівник Стринадкіна С.О.; 
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Губіну Владиславу, вихованку студії образотворчого мистецтва громадської  

організації «Всеукраїнський центр дозвілля та творчості «Веселка АРТ» м.Дніпро, 

за роботу «Улюблені тваринки», керівник Марчук І.Г.; 

Гудовану Єву, вихованку Зразкового гуртка «Дивограй» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Віньковецького району Хмельницької області, за роботу 

«Пробудження», керівник Бернацька Г.Й.; 

Гуменяк Мирославу, вихованку гуртка «М’якої іграшки» НВК «Домінанта» 

Дніпровського району м.Києва, за роботу «Кошача дружба», керівник                     

Вороніна Л.Д.; 

Гусейнову Олександру, вихованку гуртка «Писанкарство» опорної школи 

КЗО «НВК «ЗОШ І–ІІІ ступенів №1 – Покровський ліцей» Покровської ОТГ 

Дніпропетровської області, за роботу «Зачарувала мене писанка», керівник 

Кравець Л.О.; 

Давидова Дениса, вихованця студії «Палітра» Добропільського навчально-

виховного комплексу «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим 

вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний заклад» Добропільської 

міської ради Донецької області, за роботу «Дівчина-осінь», керівник Устрой В.І.; 

Даниш Єлизавету, Костецьку Софію, вихованок гуртка «Народна лялька» 

Ховмівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Комарівської сільської ради  

Борзнянського району Чернігівської області, за роботу «Наречена», керівник 

Слинько В.М.; 

Дашкель Анну, вихованку Костопільського будинку школярів та юнацтва 

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

Дев’яніну Ірину, вихованку гуртка «Вовняна майстерня» Пирятинського 

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

погляд», керівник Дев’яніна О.М.; 

Діденка Олександра, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» Новоодеської 

районної СЮТ Миколаївської області, за роботу «Ваза», керівник                            

Лукашенко Ю.А.; 

Дідович Діану, Личуху Марину, вихованку гуртка «В’язання гачком» 

Чернігівського обласного Центру науково-технічної творчості учнівської молоді, 

за роботу «Пасхальний кулічь», керівник Макаренко О.Г.; 

Дмитрик Каріну, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Івано-Франківського 

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

керівник Чулак М.М.; 

Доєнко Світлану, вихованку Здолбунівського районного центру творчості 

дітей та юнацтва Рівненської області, за роботу «Берегиня», керівник Менько І.В.; 



29 
 

Дордюк Софію, вихованку гуртка «Ткацтво» Ратнівського районного центру 

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

керівник Дордюк Л.П.; 

Драчука Вʼячеслава, вихованця гуртка «Виготовлення сувенірів «Бджілка» 

Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання, за 

роботу «Ведмідь на пасіці», керівник Сагайдак Н.Ф.; 

Дрожанікову Анастасію, вихованку гуртка «Фантазія плюс» Остерського 

будинку творчості дітей та юнацтва Чернігівської області, за роботу «По кому 

подзвін», керівник Ковченко С.П.; 

Євлаш Валерію, вихованку Комунального закладу «Якимівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Якимівської селищної ради 

Якимівського району Запорізької області, за роботу «Квітка Сонях», керівник 

Євлаш А.В.; 

Євтушенко Вікторію, вихованку Народної образотворчої студії «Палітра» КЗ 

Таращанської районної ради «Таращанський районний центр творчості дітей та 

юнацтва «Веселка»  Київської області, за роботу «І наш народ одна свята 

родина!», керівник Бурлій Л.Г.; 

Єрдея Петра, вихованця гуртка «Паперопластика» Рахівського районного 

Центру науково-технічної творчості Рахівської районної державної адміністрації 

Закарпатської області, за роботу «Тапочки», керівник Тафій М.Д.; 

Єфименко Єлизавету, вихованку гуртка «Петриківський розпис» Сновського 

Центру дитячої та юнацької творчості Сновської міської ради Сновського району 

Чернігівської області, за роботу «Попід лужок оре плужок», керівник Корінь Т.Л.; 

Еберт Ксенію, вихованку гуртка «Моделювання іграшок та сувенірів» 

Ватутінської міської станції юних техніків Черкаської області, за роботу 

«Веснянка», керівник Горова О.В.; 

Жаловагу Аліну, вихованку гуртка «Ручне ліплення» Локачинського 

районного будинку школяра Волинської області, за роботу «Волинський замок», 

керівник Поляков М.С.; 

Жовту Олександру, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

писанкарства «Дивосвіт» КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості», за роботу «Люблю тебе, мій рідний край!», керівник Волкова Л.В.; 

Жуйчук Діану, 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 

«Хата на тата», керівник Матвійчук Г.М.; 
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Журман Катерину, вихованку студії «АРТ-дизайн» Комунального 

позашкільного навчального закладу Чернігівського обласного Палацу дітей та 

юнацтва, за роботу «Мавка-чарівниця», керівник Єфіц О.В.; 

Зутікову Софію, Чишко Марію, вихованок гуртка «ПТМ» Миколаївського 

ОЦНТТУМ, за роботу «Більше зірок назбираю – більше бажань загадаю», 

керівник Штикер О.А.; 

Зачосенко Юлію, вихованку Токмацького районного будинку творчості 

школярів Токмацької районної ради Запорізької област, за роботу «Ґердан 

«Український», керівник Снігірьова Н.О.; 

Зиму Романа, вихованця Соледарської загальноосвітньої школи  І-ІІ ступенів 

№ 14 Соледарської міської ради Донецької області, за роботу «Квітучий ранок», 

керівник Зима І.С.; 

Злиденного В'ячеслава, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» 

Тульчинського центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Тульчинської міської ради Вінницької області, за роботу «Шкатулка-сувенір», 

керівник Сташко М.Ю.; 

Іванову Ангеліну, вихованку Веснянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Веснянської 

об’єднаної територіальної громади Миколаївської області, за роботу «Берегиня 

рідного краю», керівник Швець Г.В.; 

Ігошину Валерію, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

«Чарівний хрестик» Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської 

міської ради, за роботу «Поштова марка «Весна», керівник Калашникова Л.О.; 

Ісаєву Олександру, вихованку гуртка «Технічна праця» Запорізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 81 Запорізької міської ради Запорізької 

області, за роботу «Скринька для прикрас», керівник Зінченко В.М.; 

Інкелевич Поліну, вихованку гуртка «Декоративно – ужиткове мистецтво» 

Старобільського районного Будинку творчості дітей та юнацтва Луганської 

області, за роботу «Ой, ви коні, мої коні!», керівник Тука М.В.; 

Калинича Івана, вихованця Мукачівського навчально-виховного комплексу 

«Дошкільний навчальний заклад – ЗОШ І ступеня-гімназія» Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, за роботу «Юний орел»; 

Калюгу Івана, вихованця гуртка «Дизайн» КПНЗ «Петриківський Будинок 

дитячої творчості» Петриківського району Дніпропетровської області, за роботу 

«Великодні мотиви», керівник Калюга Л.М.; 

Карнауха Олега, вихованця гуртка «Різьба по дереву» Красилівської ЗОШ  І-

ІІІ ступенів №3 Красилівської міської об’єднаної територіальної громади 

Красилівського району Хмельницької області, за роботу «Підставки під кружки 

«Спогади про літо», керівник Олінковська О.Ф.; 
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Карпенко Марію, Бєлосвєт Ярославу, вихованок гуртка «Виготовлення 

іграшок-сувенірів» Миколаївського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Півник», керівник Карпенко О.Г.; 

Карп’як Софію, вихованку Львівського вищого професійного училища 

технологій та сервісу, Львівського державного палацу естетичного виховання 

учнівської молоді, за роботу «Рік Китаю в Україні», керівник Собонкевич  Г.М.; 

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

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

писанки», керівник Проценко Л.І.; 

Кваснікова Богдана, вихованця гуртка «Художня кераміка» Комунального 

закладу позашкільної освіти «Коропський Центр дитячої та юнацької творчості» 

Коропської селищної ради Чернігівської області, за роботу «Осіння симфонія», 

керівник Цупко О.А.; 

Квітченко Яну, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Маньківського районного 

Центру дитячої та юнацької творчості, малої академії наук учнівської молоді 

Черкаської області, за роботу «Гердан «Вишиванка», керівник Поліщук Н.О.; 

Коваль Каріну, вихованку Зразкового художнього колективу «Майстерня 

живопису та дизайну «Палітра» Комунального закладу позашкільної освіти 

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

«Через місточок в гості до осені», керівник Кузьменко А.Й.; 

Ковальчук Олександру, вихованку гуртка «Народна творчість» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Волочиської міської ради Волочиської міської 

об’єднаної територіальної громади Волочиського району Хмельницької області, 

за роботу «Зима», керівник Ковальова Т.В.; 

Ковальчук Таїсію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Комунального закладу «Березівський міський центр дитячої та юнацької 

творчості» Одеської області, за роботу «Щастя, миру і достатку всім віщує 

поросятко», керівник Нарушева А.О.; 

Ковтун Аліну, вихованку гуртка «Валяння вовни» комунального 

позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та 

юнацької творчості», за роботу «Пасхальний Кролик», керівник Петріщева С.Г.; 

колектив вихованців гуртка «Ткацтво» Вінницького обласного центру 

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Панно «Мереживо ранкове», 

керівник Солиджук О.С.; 

колектив вихованців гуртка «Конструювання та дизайн одягу» 

Лисичанського центру позашкільної роботи зі школярами та молоддю 

Лисичанської міської ради Луганської області, за роботу «Рідний дивокрай», 

керівник Біценєва Т.В.; 

колектив вихованців гуртка «Малюнку та живопису» КЗ «Красноріченський 
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ЗЗСО I-III  ступенів» Кремінського району Луганської області, за роботу 

«Венеціанський пейзаж», керівник Кучерова Н.Г.; 

колектив вихованців гуртка «Ткацтво» Будинку школяра Кам’янець-

Подільського району Хмельницької області, за роботу «Береги Дніпра», керівник 

Степанюк Ю.А.; 

колектив вихованців гуртка «Гончарство» Менської Станції юних техніків 

Чернігівської області, за роботу «Трояндовий кіт», керівник Луцук О.С.; 

колектив вихованців гуртка «Гончарство» Менської Станції юних техніків 

Чернігівської області, за роботу «Чайний сервіз з рибками», керівник Луцук О.С.; 

Коноплю Софію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Носівської 

Станції юних техніків Чернігівської області, за роботу «Натюрморт», керівник 

Кратко А.М. 

Копилюка Івана, вихованця гуртка «Виготовлення сувенірів» Рахівського 

районного Центру науково-технічної творчості Рахівської райдержадміністрації 

Закарпатської області, за роботу «Дряпанки», керівник Николайчук М.М.; 

Копилюка Івана, вихованця гуртка «Геометричне моделювання» Рахівського 

районного Центру науково-технічної творчості Рахівської райдержадміністрації 

Закарпатської області, за роботу «Капелюх», керівник Попович М.М.; 

Коріновську Марію, Кугно Марію, вихованок гуртка «Виготовлення 

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

«Песик Пушок», керівник Денисенко А.В.; 

Коротю Дарину, Тюренко Вікторію, Окіпняк Юлію, вихованок гуртка 

виготовлення сувенірів «Творча майстерня» Сенчанського Будинку дитячої та 

юнацької творчості Лохвицького району Полтавської області, за роботу «Берегиня 

роду і полтавського народу», керівник Бакляк О.Є.; 

Костецьку Світлану, Скорук Анастасію, вихованок гуртка «Моделювання 

іграшок-сувенірів» Миколаївського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «На прогулянці – коти Тильда», керівник 

Карпенко О.Г.; 

Косту Катерину, вихованку гуртка «Рукоділля» Королівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №1 Виноградівської районної ради Закарпатської області, за роботу 

«Намисто», керівник Чонка С.Й.; 

Кошельну Дар'ю, вихованку гуртка «Робота з бісером» Міського Будинку 

дитячої та юнацької творчості м. Умані  Черкаської області, за роботу «Гердан в 

стилі ЕТНО», керівник Франчук С.С.; 

Кравченко Марину, вихованку Зразкового художнього колективу 

«Майстерня живопису та дизайну «Палітра» Комунального закладу позашкільної 

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

роботу «Квітує чарівна осінь», керівник Кузьменко А.Й.; 
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Криволап Маргариту, вихованку гуртка «Вітрила творчості» Сновського 

Центру дитячої та юнацької творчості Сновської міської ради Сновського району 

Чернігівської області, за роботу «Замріяна», керівник Скотаренко О.В.; 

Кривулю Олену, вихованку гуртка «Ткацтво» КЗ «Харківський спеціальний 

навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради, за роботу «Рушник 

«Святковий», керівник Нікітюк Г.В.; 

Крикун Богдану, вихованку гуртка «Плетіння із природних матеріалів» КЗ 

ХПДЮТ м. Харків, за роботу «Черепаха», керівник Сорока Н.А.; 

Кругляк Поліну, вихованку арт-майстерні «Іграшковий калейдоскоп» ЦДЮТ 

Дніпровського району м.Києва, за роботу «Друзі», керівник Кравченко І.В.; 

Крячко Діану, вихованку гуртка «Бісероплетіння» комунального закладу 

«Новопразький будинок дитячої  та юнацької творчості Олександрійського 

району» Кіровоградської області, за роботу «Ніжність», керівник Козубенко Т.Г.; 

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

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

«У вихорі почуттів», керівник Гулько О.В.; 

Кульбако Ірину, вихованку гуртка «В’язання» Чернігівського обласного 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботи «Польові квіти», 

«Гармонія», керівник Макаренко О.Г.; 

Купчика Назара, Таранця Олександра, вихованців гуртка «Декоративно-

ужиткове мистецтво» Луцької спеціалізованої школи I-III ступенів № 1 Луцької 

міської ради, за роботу «Декоративний сервіз», керівник  Кодорук М.І.; 

Купчин Діану, вихованку зразкового художнього колективу «Берегиня» 

комунального закладу позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Іркліївської сільської ради Чорнобаївського району Черкаської області, за роботу 

«Поросятко», керівник Кириченко С.О.; 

Купчинського Назара, вихованця Державного навчального закладу 

«Гущинецьке вище професійне училище» Вінницької області, за роботу 

«Хлібниця», керівник Ігушев В.О.; 

Курбак Аліну, вихованку гуртка «Народні ремесла» Холминського Будинку 

творчості дітей та юнацтва Холминської селищної ради Корюківського району 

Чернігівської області, за роботу «Півник», керівник Мель А.М.; 

Курту Вікторію, ученицю Писарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Війтовецької 

селищної об’єднаної територіальної громади Волочиського району Хмельницької 

області, за роботу «Квіткова фантазія», керівник Дідькун Л.З.; 

Куцину Софію, вихованку гуртка «Іграшка-сувенір» КЗ ХПДЮТ                              

м. Харків, за роботу «Радість материнства», керівник Каплаух І.О.; 
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Куць Євгена, вихованця гуртка «Золоті барви» Центру дитячої та юнацької 

творчості Чорнобаївської районної ради Чорнобаївського району Черкаської 

області, за роботу «Квітни душа українська», керівник Журавель Л.В.; 

Кушнір Нелю, вихованку гуртка «Сувенір» Зведенівської середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Шаргородського району Вінницької 

області, за роботу «Мир на Україні», керівник Рошак М.В.; 

Лагай Катерину, вихованку гуртка «Папероплетіння» Чернігівського 

обласного Центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу  

«Великодній настрій», керівник Чередниченко Ю.А.; 

Левченко Діану, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеський центр дитячої та юнацької 

творчості «Зоресвіт», за роботу «Дитинство», керівник Гринкевич З.Ю.; 

Левченко Катерину, вихованку Зразкового художнього колективу творчого 

об’єднання «Ліпка з солоного тіста» Станції юних техніків – Центру науково-

технічної творчості молоді міста Києва, за роботу «Свинка-співачка», керівник 

Просяник О.О.; 

Лелеку Анастасію, вихованку Петрівського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Петрівської районної ради Кіровоградської області, за роботу 

«Далечінь», керівник Стець К.Д.; 

Леончук Дар’ю, вихованку гуртка «Технічний дизайн» Станції юних техніків 

військово-цивільної адміністрації міста Торецька Донецької області, за роботу 

«Рижик», керівник Позднякова А.В.; 

Лесенко Юлію, вихованку гуртка «Умійко» Бобровицького закладу 

позашкільної освіти «Центр дитячої творчості» Бобровицької міської ради 

Чернігівської області, за роботу «У барвистій парасольці зацвітає мак на сонці..», 

керівник Денисюк Н.В.; 

Лісніченко Вероніку, вихованку гуртка «Паперовий креатив» КПНЗ «Палац 

творчості дітей та юнацтва» Павлоградської міської ради Дніпропетровської 

області, за роботу «Катерина ІІ», керівник Дубова Л.Д.; 

Літвінову Валерію, вихованку гуртка «Валяння вовни» комунального 

позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та 

юнацької творчості», за роботу «Квіти для матусі», керівник Петріщева С.Г.; 

Ліщенка Богдана, вихованця гуртка «Орігамі» Будинку творчості дітей та 

юнацтва Деражнянського району Хмельницької області, за роботу «Жар-птиця», 

керівник Ліщенко І.М.; 

Лисенко Ірину, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Плетіння мережива на коклюшках» Будинку творчості дітей та юнацтва 

Снігурівського району Миколаївської області, за роботу «Портрет», керівник                

Бей Т.М.; 
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Лисенко Христину, вихованку гуртка «Писанкарство» Біляївського будинку 

дитячої та юнацької творчості Одеської області, за роботу «Зірка-ружа», керівник 

Руденко Г.О.; 

Литвиненко Діану, вихованку Зразкового художнього колективу творчої 

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

творчості молоді міста Києва, за роботу «Квітковий вернісаж», керівник                       

Мальцева Т.М.; 

Ломаченко Валентину, вихованку Зразкового художнього колективу 

«Пластилінова ворона» Будинку дитячої творчості Веселинівської об’єднаної 

територіальної громади Миколаївської області, за роботу «Дива різдвяної ночі», 

керівник Майстренко Н.В.; 

Лондкевич Заріну, вихованку Державного навчального закладу 

«Крижопільський професійний будівельний ліцей» Вінницької області, за роботу 

«Батьківська криниця, з неї я думками, досі  воду п’ю», керівник Очеретнюк А.А.; 

Лопатенко Кароліну, вихованку гуртка «Прикладне рукоділля» Станції юних 

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

«Зимові розваги», керівник Мальцева Т.М.; 

Лубик Ольгу, вихованку гуртка «Юний  дизайнер» Чернівецького обласного 

центру естетичного виховання «Юність Буковини», за роботу «Я піду в далекі 

гори…», керівник Руснак А.Л.; 

Лудзяк Анастасію, вихованку гуртка «Художня вишивка» комунального 

закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради», за 

роботу «Комплект доріжок «Вишивка Волині», керівник Орловська Т.М.; 

Луковець Ліну, вихованку Володимирецького районного колегіуму 

Рівненської області, за роботу «Лісова варта», керівник Мілоста О.А.; 

Лук’янчук Вероніку, вихованку гуртка «Художній розпис тканин, батик» 

Дрогобицького БНТТУМ Львівської області, за роботу «Прихід весни», керівник 

Пастернак В.В.; 

Лях Карину, вихованку гуртка «Технічний дизайн» СЮТ                                                  

м. Южноукраїнська Миколаївської області, за роботу «Кішка», керівник Щербина 

Н.С.; 

Ляховецького Дмитра, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Вознесенська Миколаївської області, за роботу 

«Подорож до рідного лісу», керівник Петрова В.М.; 

Мазур Анастасію, вихованку гуртка «Соломоплетіння» Старовижівського 

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

Максименко Поліну, вихованку гуртка «Барви світу» комунального закладу 

«Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Січовий колегіум» 
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Запорізької обласної ради, за роботу «Моя єдина Україна», керівник                          

Акчуріна Т.О.; 

Малецьку Анастасію, вихованку гуртка «Чарівний клубочок» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Южненський міський клуб юних техніків 

«Чорноморець» Одеської області, за роботу «Лялька-Веснянка», керівник                        

Сичова В.І.; 

Малиновського Артема, вихованця гуртка «Різьба по дереву» Будинку 

дитячої та юнацької ворчості Волочиської міської ради Волочиської міської 

об’єднаної територіальної громади Волочиського району Хмельницької області, 

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

Малооку Анну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Дитячого 

оздоровчо-екологічного центру Оболонського району міста Києва, за роботу 

«Круговерть природи», керівник Панченко Н.В.; 

Малюту Валерію, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

декоративного живопису «Яйце-райце» Дитячо-юнацького центру Дарницького 

району м.Києва, за роботу «Козак Мамай», керівник Матвієнко В.О.; 

Манзулич Кіру, вихованку гуртка «Оригамі» Закарпатського обласного 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Рожева 

кусудама», керівник Лібак О.А.; 

Маслій Олександру, вихованку гуртка «Витинанка» Комунального закладу 

Дунаєвецької міської ради «Будинок творчості школяра» Дунаєвецької міської 

об’єднаної територіальної громади Дунаєвецького району Хмельницької області, 

за роботу «Українське село», керівник Зелінська Р.Ф.; 

Матоніса Матвія, вихованця гуртка «Технічний дизайн» Комунального 

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

роботу «Морський коник», керівник Стеценко Т.М.; 

Мельничук Мар’яну, вихованку Радивилівського міського Будинку школяра 

Рівненської області, за роботу «Писанковий дивограй», керівник Ківельова В.Д.; 

Міляра Олександра, вихованця Зразкового художнього колективу 

«Майстерня живопису та дизайну «Палітра» Комунального закладу позашкільної 

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

роботу «Святий Миколай вітає з Різдвом Христовим», керівник Кузьменко А.Й.; 

Миколишену Аллу, вихованку Комаргородського вищого професійного 

ліцею Вінницької області, за роботу  «Гердана», керівник Обрамович С.М.; 

Микулку Богдана, вихованця гуртка «Трудове навчання» Хустського 

районного Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Хустської 

райдержадміністрації Закарпатської області, за роботу «Кошик», керівник                 

Вовчок О.В.; 
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Микулянича Владислава, вихованця гуртка «Обробка деревини» КЗПО 

«Центр дитячої та юнацької творчості» Богданівської ОТГ Павлоградського 

району Дніпропетровської області, за роботу «Скриня», керівник                           

Микулянич С.М.; 

Михайленко Анну, вихованку гуртка «Умілі руки» Іванківського районного 

центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу «У сільській 

господі», керівник Ярошенко Л.А.; 

Моденко Богдану, вихованку Зразкової студії декоративно-прикладної 

творчості «Стиль» ЦДЮТ м.Добропілля Донецької області, за роботу «Пончо», 

керівник Травіна О.В.; 

Москаленко Анастасію, вихованку гуртка «Сувенірна скарбничка» 

Первомайського ЦНТТУМ Миколаївської області, за роботу «Музика», керівник 

Ольховська Л.М.; 

Мочульського  Олександра, вихованця Зразкового гуртка «Вироби з 

природних матеріалів» Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Гніванський професійний ліцей ім. двічі Героя Радянського Союзу Р.Я. 

Малиновського» та Вінницького державного центру естетичного виховання учнів 

професійно-технічних навчальних закладів, за роботу «Осіння симфонія», 

керівник Андрієнко К.К.; 

Мудревську Анну, вихованку гуртка «Сучасний дизайн» Золотоніського 

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

новосілля», керівник Строкань В.М.; 

Нагорного Захара, вихованця гуртка «Художня обробка деревини» 

Коропського районного Центру дитячої та юнацької творчості Чернігівської 

області, за роботу «Декоративна скринька», керівник Папка В.Г.; 

Нагорну Юлію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Снігурівського 

Будинку творчості дітей та юнацтва Миколаївської області, за роботу «Силянка 

«Веселка», керівник Васильєва О.В.; 

Нагурну Ольгу, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Сонячні 

барви» ЦНТТМ «Сфера» міста Києва, за роботу «Кіт у квітах», керівник 

Бондаренко С.М.; 

Назаренко Ангеліну, вихованку гуртка «Плетіння із природних матеріалів» 

КЗ ХПДЮТ м. Харків, за роботу «Колиска», керівник Сорока Н.А.; 

Назаренка Дмитра, вихованця творчої майстерні «Креативне рукоділля» 

Центру творчості дітей та юнацтва управління освіти Прилуцької міської ради 

Чернігівської області, за роботу «У рідному краї…», керівник Гордієнко М.Г.; 

Назарову Дар’ю, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок-сувенірів» 

міської станції юних техніків м. Миколаєва Миколаївської області, за роботу 

«Наречена», керівник Тихонова С.В.; 
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Назарова Назара, вихованця гуртка творчої праці «Майстрик» Центру дитячої 

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

роботу «Козацька чайка», керівник Каплунська О.М.; 

Наконечну Олександру, вихованку гуртка «Чарівна глина» Опішнянського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Зіньківського району Полтавської області, 

за роботу «Родина куманців», керівник Чабан І.М.; 

Несіну Яну, вихованку гуртка «Народна лялька» Звенигородського Центру 

дитячої та юнацької творчості Черкаської області, за роботу «Мати Божа Україну 

бережи», керівник Поєдинок Т.І.; 

Нінічук Оксану, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Палітра» 

Палацу творчості дітей та юнацтва Броварської міської ради Київської області, за 

роботу «Червоні маки – пам’ять незабута… Червоні маки – в них душа горить…», 

керівник Гамаюнова Ю.Г.; 

Непран Вікторію, вихованку декоративно-вжиткової студії «Чудова 

майстерня» Будинку дитячої творчості Кремінської районної ради Луганської 

області, за роботу «З Україною в серці!», керівник Авчиннікова О.В.; 

Носенко Євгенію, вихованку Народної образотворчої студії «Палітра» КЗ 

Таращанської районної ради «Таращанський районний центр творчості дітей та 

юнацтва «Веселка» Київської області, за роботу «Соняшникове поле», керівник 

Бурлій Л.Г.; 

Олейникову Олену, вихованку Рівненського міського центру творчості 

учнівської молоді, за роботу «Гердан і пояс «Осінні мотиви», керівник      

Мельничук Г.П.; 

Ольховик Олесю, вихованку гуртка «Паперовий світ» Будинку дитячої 

творчості м. Новогродівка Донецької області, за роботу «Фантастичний 

дивограй», керівник Нічіпорова Л.М.; 

Оргієць Дар’ю, вихованку Бердянської гімназії №1 «Надія»  відділу освіти 

виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області, за роботу 

«Декоративна таріль «Дикі звірі на курорті», керівник Оргієць О.М.; 

Осадчук Карину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Районного 

центру творчості, спорту та туризму учнівської молоді Новоград-Волинського 

району Житомирської області, за роботу «Наснились мені мальви, рута-м’ята», 

керівник Остапко Т.А.; 

Павлюка Богдана, вихованця гуртка «Витинанка» Вижницького РБДЮТ 

Чернівецької області, за роботу «Нелегка доля України», керівник Ватрич В.О.; 

Парамейчук Юлію, вихованку гуртка «Природа і фантазія» Державного 

навчального закладу «Немирівський професійний ліцей» Вінницької області, за 

роботу «Незвичайна краса», керівник Булейко Г.І.; 
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Патієвич Іванну, вихованку народної студії образотворчого мистецтва 

«Етюд» комунального закладу «Будинок школяра Любомльської міської ради» 

Волинської області, за роботу «Ростуть і квітнуть мальви чарівні», керівник 

Богута О.М.; 

Пашнєву Діану, вихованку гуртка «Народна іграшка» Центру позашкільної 

роботи Вітовського району Миколаївської області, за роботу «Мудра родина», 

керівник Гернаденко Ю.В.; 

Пеніяйнен Єву, вихованку гуртка «М’якої іграшки» НВК «Домінанта» 

Дніпровського району м.Києва, за роботу «Малюк Антошка», керівник                  

Вороніна Л.Д.; 

Пермінова Микиту, вихованця гуртка «Гончарний двір» Полтавського 

міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради, за роботу «Волик 

і птах», керівник Богомолова О.А.; 

Петренко Катерину, вихованку образотворчої студії «Золотий мольберт» 

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

міської ради» Волинської області, за роботу «Ніч у Луцькому замку», керівник 

Скорич О.В.; 

Петрова Віталія, вихованця гуртка «Технічний дизайн» Станції юних 

техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецька Донецької області, за 

роботу «Цуценя», керівник Позднякова А.В.; 

Петрук Валентину, вихованку Народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва «Сонечко» Будинку дитячої та юнацької творчості 

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

Долгушина Н.М.; 

Підгородецьку Анастасію, вихованку студії «Образотворчого мистецтва» 

Будинку творчості дітей та юнацтва Деражнянського району Хмельницької 

області, за роботу «Петриківка», керівник Підгородецька О.В.; 

Піщанську Софію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Ніжинської 

станції юних техніків Чернігівської області, за роботу «Строкаті модниці», 

керівник Невчаль О.О.; 

Писаренко Владиславу, вихованку гуртка «Веселка» Позашкільного 

навчального закладу «Центр дозвілля дітей та юнацтва Вознесенівського району» 

Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «Ллється пісня над 

ланами», керівник Васильєва Н.Й.; 

Питову Аліну, вихованку народної образотворчої студії «Фантазія» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Добропілля Добропільської міської ради 

Донецької області, за роботу «Кульбаби», керівник Кімеріна А.М.; 

Пліша Олексія, вихованця гуртка виготовлення сувенірів «Віночок 

творчості» комунального закладу «Полтавський районний Будинок дитячої та 
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юнацької творчості» при Гожулівському навчально-виховному комплексі 

Полтавської області, за роботу «Лялька «Ангел – охоронець», керівник 

Онофрійчук Л.В.; 

Поварчук Вероніку, 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.; 

Подлесну Анастасію, вихованку НВК «ЗОШ I-ІІI ступенів – гімназія» міста 

Шепетівки Хмельницької області, за роботу «Аромат кави», керівник      

Семенишина Г.В.; 

Поїзд Вікторію, вихованку студії образотворчого мистецтва та дизайну 

Комунального закладу позашкільної освіти «Центр творчості дітей та юнацтва 

Святошинського району м.Києва», за роботу «Наталка Полтавка», керівник                     

Ізаак Л.І.; 

Полковську Владиславу, вихованку гуртка «ПТМ» Первомайського Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Миколаївської області, за роботу 

«Шпаківня «Весна іде – красу несе», керівник Баранська О.А.; 

Попович Лілію, вихованку гуртка «Геометричне моделювання» Рахівського 

районного Центру науково-технічної творчості Рахівської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу «Мудра сова», керівник                       

Попович М.М.; 

Попову Надію, вихованку гуртка «Килимкова вишивка» Сторожинецького 

ЦДЮТ Чернівецької області, за роботу «Україночка-калина», керівник                     

Шейчук О.Г.; 

Потребенко Наталію, вихованку Народної образотворчої  студії «Палітра» КЗ 

Таращанської районної ради «Таращанський районний центр творчості дітей та 

юнацтва «Веселка» Київської області, за роботу «І мене в сім’ї великій…», 

керівник Бурлій Л.Г.; 

Прибиш Тетяну, вихованку гуртка декоративно-прикладного, 

образотворчого мистецтва ДПТНЗ «Радомишльський професійний ліцей» 

Житомирської області, за роботу «Радомишль – мій рідний край», керівник 

Зіневич В.М.; 

Придибайло Поліну, вихованку гуртка  «Аплікація соломкою» 

Новомиргородського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Кіровоградської області, за роботу «Старичок-лісовичок», керівник Лисенко Т.М.; 

Прищепу Мирославу, вихованку студії «Житечко» комунального опорного 

закладу  «Купичівський ліцей» Турійського району Волинської області, за роботу 

«Капелюх», керівник Кравчук М.В.; 
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Ретізника Олексія, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» Рахівського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Рахівської 

райдержадміністрації Закарпатської області, за роботу «Грибочок», керівник 

Мартин М.М.; 

Решетову Карину, вихованку гуртка «Чарівний світ» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеський центр дитячої та юнацької 

творчості «Самоцвіт», за роботу «Волошковий бум», керівник Артеменко В.В.; 

Рибак Вікторію, Бичок Тетяну, вихованок гуртка «В’язання гачком» 

Вільшанського районного центру дитячої та юнацької творчості Вільшанської 

районної ради Кіровоградської області, за роботу «Жу-жу-жу дзижчить бджола. 

Мед корисний принесла», керівник Діордієва А.Є.; 

Розум’як Ольгу, вихованку гуртка «Аплікація соломкою» Центру дитячої та 

юнацької творчості Гуменецької сільської об’єднаної територіальної громади 

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

керівник Лиськова Н.Й.; 

Романіва Миколу, вихованця гуртка «Художнє мистецтво» Підгаєцької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тернопільської області, за роботу 

«Українські барви», керівник Гатала М.Р.; 

Рукіну Анастасію, вихованку гуртка «Очумілі ручки» Одеської гімназії №4, 

за роботу «Улюблене кафе», керівник Ковальчук Н.О.; 

Рябоконь Тетяну, вихованку гуртка «Сувенірний» Калинівського районного 

Будинку дитячої творчості Вінницької області, за роботу «Картина «Мамина 

вишня», керівник Попутаровська В.М.; 

Савранського Михайла, вихованця гуртка «Юні умільці» Центру дитячо-

юнацької творчості імені Є.М. Руднєвої відділу освіти виконавчого комітету 

Бердянської міської ради Запорізької області, за роботу «Панно «Кіт-музика», 

керівник Голубова Г.В.; 

Савченко Ангеліну, Терехову Анастасію, вихованок Зразкового художнього 

колективу творчої майстерні гуртка «Струмочок» Зіньківського будинку дитячої 

та юнацької творчості Полтавської області, за роботу «Лялька-ведучка», керівник 

Гавриленко Л.І.; 

Свідрук Софію, вихованку гуртка «Соломоплетіння» Малої академії 

народних ремесел Галицької районної ради Івано-Франківської області, за роботу 

«Етно-рюкзак», керівник Бойко Н.В.; 

Семчук Дар'ю, вихованку гуртка «Студія образотворчого мистецтва» 

Делятинського ліцею № 3 Делятинської селищної ради об'єднаної територіальної 

громади Надвірнянського району Івано-Франківської області, за роботу «Музика 

рідного краю», керівник Совро О.В.; 



42 
 

Сімкіну Дар’ю, вихованку гуртка «Кераміка» КЗ ХПДЮТ м. Харків, за 

роботу «З давніх давен…», керівник Цемма О.Ю.;  

Сидорук Наталію, вихованку гуртка «Ткацтво» Ратнівського районного 

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

рушник», керівник Дордюк Л.П.; 

Синицького Назара, вихованця Здолбунівського районного центру творчості 

дітей та юнацтва Рівненської області, за роботу «Ялинкова прикраса», керівник 

Левчук А.О.; 

Скіць Валерію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Хмельницького 

дитячо-юнацького центру Хмельницької області, за роботу «Мальовниче місто», 

керівник Кайота Н.М.; 

Скорохода Владислава, вихованця гуртка «Графіка» Будинку творчості 

школярів Старосинявської селищної об’єднаної територіальної громади 

Старосинявського району Хмельницької області, за роботу «Портрет Ліни 

Костенко», керівник Солтуз В.Г.; 

Слюсар Надію, вихованку гуртка «Креативне рукоділля» Будинку дитячої 

творчості Городоцької міської об’єднаної територіальної громади Городоцького 

району Хмельницької області, за роботу «Сирени», керівник Чопа Н.М.; 

Сніцар Юлію, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

комунального позашкільного навчального закладу «Міська станція юних 

техніків» м. Черкаси, за роботу «Соняшниковий етюд», керівник                          

Тульвінська Н.О.; 

Соболь Анастасію, вихованку гуртка «Фантазія» Професійно-технічного 

училища № 14 смт. Вороновиця Вінницької області, за роботу «Весна», керівник 

Ситник Л.А.; 

Соломку Аліну, вихованку гуртка «Чиполіно» Позашкільного навчального 

закладу «Будинок дитячої та юнацької творчості Заводського району» Запорізької 

міської ради Запорізької області, за роботу «Дівчина», керівник Сидоренко Р.В.; 

Ставничука Євгенія, вихованця гуртка «Художня кераміка Буковини» 

Сторожинецького ЦДЮТ Чернівецької області, за роботу «Буковинські керамічні 

скульптурки», керівник Василович І.І.; 

Стецюру Богдану, вихованку студії образотворчого мистецтва та дизайну 

Комунального закладу позашкільної освіти «Центр творчості дітей та юнацтва 

Святошинського району м.Києва», за роботу «Країна дитинства», керівник                      

Ізаак Л.І.; 

Струс Анастасію, вихованку гуртка «Сувенір» Будинку школярів 

Чемеровецької селищної об’єднаної територіальної громади Чемеровецького 

району Хмельницької області, за роботу «Лис», керівник Прачик О.В.; 
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Сурмача Давида, вихованця гуртка оригамі «Журавлик» Хорольського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Полтавської області, за роботу 

«Україна моя, розмаїттям квітуча», керівник Книжова М.О.; 

Суслу Тетяну, вихованку гуртка «Технічний Hand made» Золотоніського 

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

Намистинка», керівник Новик Л.І.; 

Суханова В’ячеслава, вихованця гуртка «Fancy» Позашкільного навчального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району» 

Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «Ожилі листівки: 

«Снігуроньки», керівник Суханова О.А.; 

Сухіну Вероніку, вихованку гуртка «Іграшка-сувенір» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеський будинок дитячої та юнацької 

творчості «Тоніка», за роботу «Гусінь на яблучці», керівник Манзюк С.В.; 

Сухолєт Елізабет, ученицю Інгульської ЗОШ І-ІІІ ступенів Баштанської 

районної ради Миколаївської області, за роботу «Моє село», керівник                         

Мунтян Т.М.; 

Тарадай Марину, вихованку класу «Образотворче мистецтво» Фастівcької 

школи народної майстерності Фастівської міської ради Київської області, за 

роботу «Костел», керівник ГоптарєваТ.М.; 

Тарасенко Вероніку, вихованку гуртка технічного дизайну «Веселка» 

Чернігівського обласного Центру науково-технічної творчості учнівської молоді, 

за роботу «Танок», керівник Бондар Є.Г.; 

Теремецьку Анну, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

«Театр мод «Силуєт» Полтавського обласного центру естетичного виховання 

учнівської молоді Полтавської обласної ради, за роботу «Барви рідного краю», 

керівник Теремецька Т.І.; 

Тертичну Альону, вихованку гуртка «Початкове малювання» Дитячого 

оздоровчо-екологічного центру Оболонського району міста Києва, за роботу 

«Києве мій», керівник Рябчук А.В.; 

Ткаченко Євгенію, 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 «Казковий птах», керівник Мурай О.І.; 

Ткаченко Марію, вихованку студії образотворчого мистецтва та дизайну 

Комунального закладу позашкільної освіти «Центр творчості дітей та юнацтва 

Святошинського району м.Києва», за роботу «Подорож у далекі світи», керівник 

Ізаак Л.І.; 
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Ткачук Юлію, вихованку гуртка «Бджілка» Одеського обласного 

гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання, за роботу «Карпи-Коі», 

керівник Сагайдак Н.Ф.; 

Толстого Дениса, вихованця гуртка «Художня обробка деревини» Центру 

дитячої та юнацької творчості міста Старокостянтинова Хмельницької області, за 

роботу «Зима», керівник Кучер А.О.; 

Травнікову Яну, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Палітра» 

Криворізької педагогічної гімназії Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, за роботу «Вільне падіння», керівник Янчевська І.В.; 

Турликову Анастасію, вихованку гуртка «Веселі ідейки» БТДЮ м.Чернівці, 

за роботу «Квіткова фантазія», керівник Серотюк С.В.; 

Уліганець Євгенію, вихованку Голубинської ЗОШ І-ІІ ступенів Свалявської 

районної ради Закарпатської області, за роботу «Лісовий мешканець»; 

Урванець Яну, вихованку гуртка «Іграшка» Шаргородського районного 

будинку дитячої та юнацької творчості Вінницької області, за роботу 

«Романтичне побачення», керівник Чорна Н.Д.; 

Уткіну Катерину, вихованку гуртка «Fancy» Позашкільного навчального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району» 

Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «У будинку, де є кішка, 

інших прикрас не потрібно», керівник Суханова О.А.; 

Федорчук Олександру, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Будинку творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради Красилівської 

міської об’єднаної територіальної громади Красилівського району Хмельницької 

області, за роботу «Казкове панно», керівник Ставінська О.Г.; 

Фердерер Ольгу, вихованку гуртка «В’язання гачком» Васильківського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу 

«Комплект «Маків цвіт», керівник Ляхоцька Л.В.; 

Філоненка Антона, вихованця гуртка «Гончарик» КЗ «Полтавський Палац 

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

роботу «Зачаклований замок», керівник Григоренко-Громова В.О.; 

Фориса Микиту, вихованця гуртка «Різьблення по дереву та напилення» 

комунального позашкільного навчального закладу «Будинок творчості дітей та 

юнацтва» Дніпровської міської ради, за роботу «Йшли кізки через місток», 

керівник Дездерович С.М.; 

Фролову Вікторію, вихованку гуртка «Ми малюємо світ» Олешківського 

Центру дитячої та юнацької творчості Олешківської районної ради Херсонської 

області, за роботу «Веснянка», керівник Русин С.В.; 
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Фурман Дарину, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Берегівського міського Будинку дитячої та юнацької творчості Берегівської 

міської ради Закарпатської області, за роботу «Бузковий набір», керівник Бекені 

Г.І.; 

Фурман Дарину, вихованку гуртка «Я лідер» Будинку дитячої творчості 

Новоушицької селищної об’єднаної територіальної громади Новоушицького 

району Хмельницької області, за роботу «Венеція», керівник Бідна О.О.; 

Фурман Дарину, Бідну Ірину, вихованок гуртка «Я лідер» Будинку дитячої 

творчості Новоушицької селищної об’єднаної територіальної громади 

Новоушицького району Хмельницької області, за роботу «Дракон і принцеса», 

керівник Бідна О.О.; 

Халабуду Євгенію, Постол Софію, вихованок гуртка «Моделювання 

іграшок-сувенірів» Комунального закладу «Носівський Будинок дитячої та 

юнацької творчості» Носівської міської ради Чернігівської області, за роботу 

«Знають майже всі в народі –Я найстарший на городі», керівник Ременюк Г.Г.; 

Хохліч Евеліну, вихованку гуртка «Юні майстри народних ремесел» Центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді міста Шепетівки 

Хмельницької області, за роботу «Янгол», керівник Коленчук О.І.; 

Царуш Марію, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Комунального закладу «Саратський районний будинок дитячої творчості» 

Одеської області, за роботу «Жабеня», керівник Солоницька Л.В.; 

Цільо Ангеліну, вихованку гуртка «Умілі руки» Плосківської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Полянської сільської ради Свалявського району Закарпатської області, 

за роботу «Весняні квіти», керівник Станкович О.М.; 

Цоколову Вікторію, вихованку гуртка «Палітра» Будинку дитячої творчості 

Томашпільської об'єднаної територіальної громади Вінницької області, за роботу 

«Соняхи», керівник Гончар К.А.; 

Цьопич Ірину, вихованку студії декоративно-прикладного мистецтва 

«Дитячий вернісаж» Маневицького районного центру творчості дітей та юнацтва  

Волинської області, за роботу «Жили у бабусі три веселих гусі…», керівник 

Зелінська Л.А.; 

Чайку Сніжану, вихованку гуртка «Мистецтво нашого народу» 

Дмитрівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа–

дошкільний навчальний заклад» Лиманського району Одеської області, за роботу 

«Кошик троянд», керівник Жердецька О.М.; 

Чеверду Єву, вихованку гуртка «Чарівні пальчики» Позашкільного 

навчального закладу «Центр естетичного виховання Хортицького району» 

Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «Лиса – руда краса», 

керівник Панченко А.Ю.; 
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Чуркіна Микиту, вихованця гуртка «Студія образотворчого мистецтва» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу 

«Українське село», керівник Бондар Л.А.; 

Швеця Артема, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» Довжоцького 

НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів, колегіум» Кам’янець-Подільського району 

Хмельницької області, за роботу «Подарунок для мами», керівник                             

Степанюк Ю.А.; 

Шиманського Руслана, вихованця гуртка  «Виготовлення сувенірів» Будинку 

творчості школярів Полонської об’єднаної територіальної громади Полонського 

району Хмельницької області, за роботу «Володар неба», керівник Яремова А.М.; 

Широчук Анастасію, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

«Вишивка» Будинку творчості дітей та юнацтва Снігурівського району 

Миколаївської області, за роботу «Панно «Мурчик»,  керівник Бойченко І.З.; 

Шишлак Вікторію, Андросову Мирославу, вихованок гуртка «Умілі 

рученята» с. Бараниківки Кремінського району Луганської області, за роботу                    

«Великдень в Україні», керівник Топчий Ю.С.; 

Школік Софію, вихованку гуртка «Юний флорист» Сновської станії юних 

техніків Чернігівської області, за роботу «Зустрічаємо гостей», керівник 

Громадська Л.Я.; 

Шовкун Маргариту, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Центру 

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

«Весна», керівник Заліська В.В.; 

Шольку Ірину, вихованку гуртка «Паперопластика» Кам'янського Центру 

художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді 

Кам'янської міської ради Черкаської області, за роботу «Весняний настрій» 

Хоменко О.І.; 

Шулятицьку Анастасію, вихованку гуртка «Гармонія декору» Бахмутського 

міського Центру технічної творчості дітей та юнацтва Донецької області, за 

роботу «Дракоша», керівник Кузнецова Н.Є.; 

Шумович Анну, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Комунального закладу 

«Ярмолинецький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» 

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

Шумович Н.М.;  

Яворську Вікторію, вихованку гуртка «Береста» загальноосвітньої школи            

I-II ступенів с. Журавники Горохівського району Волинської області, за роботу 

«Тихий ліс», керівник Луньо І.Ю.; 

Яковенко Валерію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Будинку 

дитячої творчості Лугинської ОТГ Житомирської області, за роботу «Пам’ятай, з 

гордістю неси у серці, і передавай!», керівник Виговська Т.В.; 
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Янішевську Вероніку, вихованку гуртка «Декоративно-прикладного   

мистецтва» Долинського  районного будинку дитячої та юнацької творчості 

Долинської районної ради Івано-Франківської області, за роботу «Квіти сонця», 

керівник Зобнів Т.М. 

 

Дипломом ІІІ ступеня: 

 

Андреєву Софію, Гончарову Вероніку, вихованок гуртка «Дизайн-асорті» 

Олешківського Центру дитячої та юнацької творчості Олешківської районної ради 

Херсонської області, за роботу «Весняна пора», керівник Лятецька Т.В.; 

Анікіну Марію, вихованку «Зразкового художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва «Палітра» гуртка «Веселка» Центру творчості дітей та 

юнацтва управління освіти Прилуцької міської ради Чернігівської області, за 

роботу «Прийшла весні у наше місто», керівник Сидоренко Л.Л.; 

Астрашенок Поліну, вихованку гуртка «Дитяча творча майстерня», ЗХК 

«Школа рукоділля» КПНЗ «Центр позашкільної роботи №1» Дніпровської міської 

ради, за роботу «Лялька-мотанка «Марічка», керівник Велика В.М.; 

Багрій Марту, вихованку Червоноградського БДЮТ Львівської області, за 

роботу «Рідний край», керівник Хрипун М.В.; 

Балан Владу, вихованку гуртка «Гончарство» Овідіопольської районної 

станції юних техніків Одеської області, за роботу «Глечик», керівник                        

Кукушкін Б.В.; 

Балюка Сергія, вихованця гуртка «Ажурна різьба по дереву» Теплицького 

професійного аграрного ліцею Вінницької області, за роботу «Тарілка», керівник 

Джевжик Т.І.; 

Байдик Мар’яну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» НВК №10                 

м. Бердичів Житомирської області, за роботу «Україна починається з Бердичева», 

керівник Самойленко Л.І.; 

Баранік Поліну, вихованку гуртка «Бісероплетіння» ЦПО «Старт»                            

м. Харків, за роботу «Елегантність», керівник Сафронова С.А.; 

Бацьків Оксану, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок» Зборівського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Тернопільської області, за роботу 

«Все тобі кохана», керівник Костенко М.В.; 

Бедик Софію, ученицю Володимирецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Рівненської 

області, за роботу «Весняне пробудження», керівник Картава О.В.; 

Безсмертного Михайла, вихованця гуртка «Основи столярної справи» 

Карлівської гімназії ім. Ніни Герасименко Полтавської області, за роботу 

«Цукерниця Ведмедик», керівник Сириця В.А.; 
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Бережника Євгенія, вихованця гуртка «Умілі ручки» Дубівської ЗОШ 

ступенів Дубівської селищної ради Тячівського району Закарпатської області, за 

роботу «Сова», керівник Руснак М.І.; 

Березу Дарину, вихованку гуртка «Український сувенір» Охтирського 

міського центру позашкільної освіти – Мала академія наук учнівської молоді 

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

Білоусову Катерину, вихованку 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 «Малюю мрії», керівник Сінолуп О.В.; 

Бикова Кирила, вихованця гуртка «Гончарство» Донецького обласного 

центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Венеціанська маска», 

керівник Бикова В.С.;  

Бистрику Андрія, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» Овідіопольської 

районної станції юних техніків Одеської області, за роботу «Біла сова», керівник 

Ліптушенко Л.Г.; 

Блувштейн Соф'ю, вихованку «Зразкової студії образотворчого мистецтва» 

Херсонського Центру дитячої та юнацької творчості» Херсонської міської ради, 

за роботу «Іжачок господар», керівники Ліпшиць О.Е., Лисенко В.М.,                  

Фахрадова О.О.; 

Бовсунську Софію, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

«Пластилінова ворона» Будинку дитячої творчості Веселинівської об’єднаної 

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

Майстренко Н.В.; 

Богданович Катерину, вихованку Народної студії «Художня кераміка»  

Іванківського районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області, 

за роботу «Вусате звірятко», керівник Василишина Н.В.; 

Бойко Аміну, вихованку гуртка «Ткацтво» Долинського  районного будинку 

дитячої та юнацької творчості Долинської районної ради Івано-Франківської 

області, за роботу «Панно «Мамина любов», керівник Петранюк Ю.О.; 

Болотну Анастасію, Михайлову Софію, вихованок Запорізького ліцею №34 

Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «Здрастуй, святе», 

керівник Межерицька О.П.; 

Бондарь Христину, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

«Натхнення» Будинку дитячої та юнацької творчості Заводського району                      

м. Миколаєва Миколаївської області, за роботу «Диво-птах», керівник                         

Коляда Т.П.; 
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Борисенко Дар’ю, вихованку гуртка «Дивосвіт» Позашкільного навчального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району» 

Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «Мрія про сцену», 

керівник Стринадкіна С.О.; 

Борчук Роксолану, вихованку гуртка «Світ фантазій» Чернівецького 

обласного центру естетичного виховання «Юність Буковини», за роботу 

«Чернівці – казкове місто», керівник Ліварюк О.П.; 

Бояркіна Олега, вихованця гуртка «Технічний дивосвіт» 

Новомиргородського  районного центру дитячої та юнацької творчості 

Кіровоградської області, за роботу «Іграшка «Колода-годівничка», керівник Палій 

В.В.; 

Брагіну Ніну, вихованку гуртка «Декоративний розпис» Комунального 

закладу «Новомиколаївський навчально-реабілітаційний центр «Паросток» імені 

В.А. Польського» Запорізької обласної ради, за роботу «Мелодія скрипки», 

керівник Костенко А.А.; 

Братасюк Анастасію, вихованку гуртка «Творча майстерня» Кременецького 

районного центру дитячої творчості Тернопільської області, за роботу «Веселий 

ранок», керівник Бондарчук М.П.; 

Браташ Аріанну, вихованку гуртка «Народної творчості» Талалаївського 

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

відданість», керівник Півторацька Р.М.; 

Будай Марту, вихованку гуртка «Декоративно-прикладне мистецтво» 

Гадяцького районного Будинку дитячої та юнацької творчості Полтавської 

області, за роботу «Стежками Лесиного гаю», керівник Семенюк А.С.; 

Буленок Софію, вихованку гуртка «Тістопластика» Чернігівського обласного 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу  «Різдвяна 

красуня», керівник Чоботар Т.М.; 

Бульчук Любов, вихованку гуртка «Чарівна голка» комунального закладу 

«Луцька ЗОШ I-III ступенів № 13 Луцької міської ради», за роботу «Рушник 

«Щаслива доля на волинській землі», керівник Мельничук Л.В.; 

Бундаш Дарину, вихованку гуртка «Художня кераміка» Мукачівського 

Центру дитячої та юнацької творчості Мукачівської міської ради Закарпатської 

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

Бурзаковську Дарину, Горобець Евеліну, вихованок гуртка «Робота з бісером» 

Центру дитячої та юнацької творчості міста Старокостянтинова Хмельницької 

області, за роботу «Іриси», керівник Коник Н.Ю.; 

Бурлакову Віру, вихованку гуртка «Дивосвіт» комунального закладу 

«Луцький НВК «ЗОШ I-III ступенів № 22 - ліцей Луцької міської ради» 
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Волинської області, за роботу «Мережана душа волинського краю», керівник 

Андрійчук О.В.; 

Бурлакову Ксенію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

аплікації соломкою та соломоплетіння «Сонячне сяйво» обласного Будинку 

художньої творчості Миколаївської обласної ради Миколаївської області, за 

роботу «Єдиноріг», керівник Губська Н.М.; 

Бурцеву Ганну, вихованку гуртка «Рукодільниця» комунального закладу 

«Міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді м. Маріуполя» 

Донецької області, за роботу «Дитинство», керівник Каданцева О.О.; 

Василюк Вікторію, вихованку гуртка «Художній розпис» Васильківського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу «У 

ріднім краї!», керівник Канцедал В.В.; 

Василюка Олександра, вихованця гуртка «Народна творчість» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Волочиської міської ради Волочиської міської 

об’єднаної територіальної громади Волочиського району Хмельницької області, 

за роботу «Подарункова орхідея», керівник Ковальова Т.В.; 

Вашкебу Любов, вихованку гуртка «Кольорові долоньки» Виноградівської 

гімназії Виноградівської районної ради Закарпатської області, за роботу 

«Домовичок Гаврилко», керівник Вашкеба Л.Я.; 

Висторопську Яну, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Сонячні 

барви» ЦНТТМ «Сфера» міста Києва, за роботу «Лавандове поле», керівник 

Бондаренко С.М.; 

Вишнивецьку Кіру, вихованку «Зразкової студії образотворчого мистецтва» 

Херсонського Центру дитячої та юнацької творчості Херсонської міської ради, за 

роботу «Домовичок Гоша», керівники Ліпшиць О.Е., Лисенко В.М.,                        

Фахрадова О.О.; 

Власюк Анну, вихованку гуртка «Художня обробка соломки» 

Новодністровського БДТ Чернівецької області, за роботу «Дитинство», керівник 

Пашкова Н.П.; 

Вовка Ярослава, вихованця гуртка «Аплікація соломкою»  комунального 

закладу «Новопразький будинок дитячої  та юнацької творчості 

Олександрійського району» Кіровоградської області, за роботу «Грай, грай, 

бандуре!», керівник Козак С.М.; 

Волошина Андрія, вихованця гуртка  «Початкове технічне моделювання» 

Ярмолинецького агропромислового центру професійної освіти Хмельницької 

області, за роботу «Гітара», керівник Голдобін В.А.; 

Ворохту Наталію, вихованку студії образотворчого мистецтва Рахівського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Рахівської районної державної 
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адміністрації Закарпатської області, за роботу «Гуцулка Ксеня», керівник                      

Ворохта М.М.; 

Воскресенську Евеліну, вихованку гуртка «Художня вишивка» Ріпкинського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за роботу 

«Весна у моєму селищі», керівник Луцька В.Г.; 

Галушку Мирославу, вихованку Комунального позашкільного навчального 

закладу Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської 

області, за роботу «Шкатулка «Хрюша», керівник Клебан Л.А.; 

Гарасюту Жанну, Мозговенко Ольгу, Фещенко Анну, вихованок гуртка 

«Креативна майстерня» ДНЗ «Малинський професійний ліцей» Житомирської 

області, за роботу «Весняна композиція», керівник Башинська В.М.;   

Герасименко Олену, вихованку гуртка «Витинанки» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

Ніжинської районної ради Чернігівської області», за роботу «Жнива скорботи», 

керівник Євенко Н.В.; 

Герасюк Ангеліну, вихованку гуртка «Світ моди» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеський центр дитячої та юнацької 

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

Гладкого Давида, вихованця гуртка «Повір у себе» Олександрівського  

районного центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, за 

роботу «Ключниця «Домовичок», керівник Ткаленко Н.А.; 

Глущенка Єгора, вихованця гуртка «Виготовлення сувенірів» закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 9 військово-цивільної адміністрації 

міста Торецька Донецької області, за роботу «Український сувенір», керівник 

Клейно Л.Г.; 

Голобородько Юлію, вихованку гуртка «Паперопластика» Кам'янського 

Центру художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді 

Кам'янської міської ради Черкаської області, за роботу «Квітуй, співай, наш рідний 

край», керівник Хоменко О.І.; 

Голосного Віталія, вихованця гуртка «Гончарик» Богуславського районного 

центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу «Як служив же 

ж я у пана», керівник Спасьонова Я.С.; 

Голубченко Дарʼю, вихованку гуртка «Іграшка-сувенір» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеський будинок дитячої та юнацької 

творчості «Тоніка», за роботу «Ну, заходи, если что...», керівник Манзюк С.В.; 

Гончарову Валерію, вихованку гуртка «Рукоділля» КПНЗ «Центр дитячої 

творчості «Дивосвіт» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за 

роботу «Пташиний спів», керівник Похваліт М.Б.; 
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Гончарук Олесю, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Збаразької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Тернопільської області, за 

роботу «Лялька «Берегиня», керівник Корженевська Н.О.; 

Горецьку Анастасію, вихованку гуртка «Українська народна вишивка» 

Козелецького будинку творчості дітей та юнацтва Чернігівської області, за роботу 

«Рушник «Петриківський розпис», керівник Дем'яненко С.М.; 

Горячківську Дарію, вихованку Новоселицької гімназії Чернівецької області, 

за роботу «Дерево життя», керівник Ковдриш А.М.; 

Грамоту Юлію, Присяжнюк Анастасію, вихованок гуртка «Спиці-чарівниці» 

МПДЮ м.Чернівці, за роботу «Квітуче місто», керівник Євстратьєва Т.Б.; 

Гребенюк Владу, вихованку «Народного художнього колективу» гуртка 

«Писанка» Комунального закладу Дунаєвецької міської ради «Будинок творчості 

школяра» Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади 

керівник Войткова В.В.; 

Грекову Вероніку, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Станції 

юних техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецька Донецької 

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

Гречану Софію, вихованку гуртка «Валяння вовни» комунального 

позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та 

юнацької творчості», за роботу «Під парусами», керівник Петріщева С.Г.; 

Григорович Віту, вихованку гуртка «Народні ремесла» КЗПО 

«Широківський Центр дитячої творчості» Широківської селищної ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Лялька-мотанка «Подружка Маринка», 

керівник Любчич Н.М.; 

Гринюк Тетяну, вихованку гуртка «Чарівний пензлик» Голованівського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, за 

роботу «Друзі», керівник Кімнатна Н.Л.; 

Гром Аліну, вихованку гуртка «Творча майстерня» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Березнянський будинок дитячої та юнацької 

творчості» Менської районної ради Чернігівської області, за роботу «Вартовий», 

керівник Шумна М.В.; 

Гулейчук Діану, вихованку гуртка художньої вишивки «Ретязь» Косівського 

районного центру дитячої творчості Косівської районної  ради Івано-Франківської 

області, за роботу «Картина «Весняна ніжність», керівник Солиджук Р.Д.; 

Гуліку Єлизавету, вихованку зразкової студії образотворчого та декоративно-

ужиткового мистецтва «Чарівниця» Звенигородського Центру дитячої та 
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юнацької творчості Черкаської області, за роботу «Хоровод з квітів», керівник 

Дяченко Л.В.; 

Данилову Софію, вихованку гуртка «Fancy» Позашкільного навчального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району» 

Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «Барвистий захід», 

керівник Суханова О.А.; 

Дєрмєнджи Аліну, вихованку дизайн-студії «Фантазія» Сокирянського 

РЦТДЮ Чернівецької області, за роботу «Ангел – охоронець дитячих снів», 

керівник Жар А.В.; 

Демидову Софію, вихованку студії образотворчого мистецтва «Жар-птиця» 

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

Денис Мирославу, вихованку гуртка «Народна творчість» Обертинського 

будинку  дитячої та юнацької творчості Тлумацької районної  ради Івано-

Франківської області, за роботу «Декоративна шкатулка», керівник Бойцан М.В.; 

Держак Аліну, вихованку Зразкової студії декоративно-прикладної творчості 

«Стиль» ЦДЮТ м.Добропілля Донецької області, за роботу «Для прохолодних 

днів», керівник Травіна О.В.; 

        Діордій Лілію, Хаметову Маргариту, вихованок гуртка «Кераміка» 

Новоархангельського Будинку дитячої та юнацької творчості Кіровоградської 

області, за роботу «Наші традиції та костюми», керівник Петренко З.В.; 

Діхтяренко Софію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Канівської 

міської станції юних техніків Черкаської області, за роботу «Пастухи», керівник 

Килимник Т.В.; 

Доброву Марію, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Центру дитячої та 

юнацької творчості м.Подільськ Одеської області, за роботу «Панно з вовни», 

керівник Коваленко Н.А.; 

Довбиш Катерину, вихованку гуртка «Вишивка стрічкою»  комунального 

закладу «Новопразький будинок дитячої та юнацької творчості 

Олександрійського району» Кіровоградської області, за роботу «Чарівні квіти 

рідної землі», керівник Козак С.М.; 

Довгу Олександру, вихованку гуртка «Дизайн композицій» Будинку 

художньої творчості дітей, юнацтва та молоді міста Переяслава-Хмельницького 

Київської області, за роботу «Птахи співають українською», керівник                      

Буторіна Т.М.; 

Доню Любов, вихованку гуртка «Чарівні візерунки» Центру дитячої та 

юнацької творчості «ЗОРІТ» Новоукраїнської міської ради Кіровоградської 

області, за роботу «Комплект «Маки», керівник Нероба С.А.; 

Дралюк Анну, Савич Антоніну, вихованок гуртка «Художня кераміка» 

Ладижинського міжшкільного навчально-виробничого центру «Спадщина» 
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Вінницької області, за роботу «Картина «Ой кум до куми залицявся», керівник 

Зубрицька С.В.; 

Дрожанікову Анастасію, вихованку гуртка «Фантазія плюс» Остерського 

будинку творчості дітей та юнацтва Чернігівської області, за роботу «Нитяна 

фантазія», керівник Ковченко С.П.; 

Дубрівську Юлію, вихованку гуртка «Традиції українського мистецтва» 

Білицького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 9 Добропільської 

міської ради Донецької області, за роботу «Скринька», керівник Філіппова О.І.; 

Дяченко Аліну, вихованку гуртка «Прикладні ремесла» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Новоодеського району Миколаївської області, за роботу 

«Гердан «Світанок», керівник Жученко О.В.; 

Желнович Олександру, вихованку дизайн-студії «Веселка» Слов’янської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Слов’янської міської ради Донецької 

області, за роботу «Берегиня нашої душі», керівник Лугова Т.О.; 

Жиліну Анну, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

«Тістопластика» Комунального позашкільного навчального закладу 

Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва, за роботу «Мелодія квітів», 

керівник Єфіц О.В.; 

Жмирко Богдану, Клименко Діану, вихованок гуртка «Клуб ОК» Центру 

дитячо-юнацької творчості імені Є.М. Руднєвої відділу освіти виконавчого 

комітету Бердянської міської ради Запорізької області, за роботу «Друзі», 

керівник Тютюнникова О.О.; 

Жоржа Максима, вихованця гуртка «Художнє різьблення по дереву» 

Ужгородського районного Центру дитячої творчості Закарпатської області, за 

роботу «Символ України», керівник Кінч В.М.; 

Завору Вікторію, вихованку гуртка «Вовняна майстерня» Пирятинського 

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

я маленька», керівник Дев’яніна О.М.; 

Загребнєву Ангеліну, вихованку гуртка «Технічний дизайн» Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Мур-мур-р-р 

l’amour», керівник Рижих Н.О.; 

Загуру Євгенію, вихованку гуртка «Декоративний розпис» Центру дитячої та 

юнацької творчості міста Старокостянтинова Хмельницької області, за роботу 

«Спадщина предків», керівник Процик О.О.; 

Зеєнко Домініку, вихованку гуртка  «Художній розпис тканини» КЗ ХПДЮТ 

м. Харків, за роботу «Пава», керівник Бондаренко О.О.; 
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Зайцеву Юлію, вихованку арт-майстерні «Іграшковий калейдоскоп» ЦДЮТ 

Дніпровського району м.Києва, за роботу «Ведмедик-садівник», керівник 

Кравченко І.В.; 

Зенкіну Раданну, вихованку гуртка «Троянда» Позашкільного навчального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району» 

Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «Золота осінь», керівник 

Солдатова І.М.; 

Зінченка Ярослава, вихованця гуртка «Дивосвіт» Комунального закладу 

«Запорізький обласний центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» 

Запорізької обласної ради, за роботу «Ґердан «Чарівні птахи», керівник                       

Зінченко Л.Г.; 

Зубченко Анастасію, вихованку гуртка «Валяння вовни» комунального 

позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та 

юнацької творчості», за роботу «Подарунок для віслючка», керівник                              

Петріщева С.Г.; 

Івановську Юліану, ученицю Мар’янівської ЗОШ І-ІІ ступенів 

Чорноострівської селищної об’єднаної територіальної громади Хмельницького 

району Хмельницької області, за роботу «Минувшина», керівник Войтюк Л.С.; 

Іванчук Евеліну, вихованку гуртка «Ткацтво» Вижницького РБДЮТ 

Чернівецької області, за роботу «Подушка», керівник Іванчук Н.Т.; 

Іванюту Алісу, вихованку 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 «Що не з'їм то надкушу», керівник Сінолуп О.В.; 

Казакову Марину, вихованку зразкового художнього колективу гуртка 

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

«Дівчинка на місяці», керівник Джуріна Г.П.;  

Калачікова Артема, учня Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №20                                      

ім. О.Духновича Мукачівської міської ради Закарпатської області, за роботу 

«Золоте намисто»; 

Калашнікова Євгенія, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» Сновської 

станції юних техніків Чернігівської області, за роботу «Зброя Гномів», керівник 

Кусий В.В.; 

Каражбей Антоніну, вихованку гуртка «Витоки» Центру дитячої та юнацької 

творчості міста Старокостянтинова Хмельницької області, за роботу «Квітучі 

луки», керівник Шерстобітова Л.В.; 
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Качкову Єсенію, вихованку гуртка «Декоративні квіти» КЗПО «Центр 

дитячої та юнацької творчості» Жовтоводської міської ради Дніпропетровської 

області, за роботу «Картина «Іриси», керівник Шашок Н.В.; 

Квеселаву Єгора, вихованця гуртка «Художня кераміка» КЗ «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості», за роботу «Весняні зустрічі», 

керівник Рус Я.Г.; 

Кіслову Софію, Кондур Заріну, вихованок гуртка «Єтносвіт» комунального 

позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків Саксаганського 

району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Казковий кіт», керівник Кіслова О.Ю.; 

Кисляк Софію, вихованку гуртка «Мистецтво нашого народу» 

Надвірнянського районного центру дитячої творчості та національно-

патріотичного виховання молоді Надвірнянської  районної ради Івано-

Франківської області, за роботу  «Косівські тарілки-обереги», керівник                      

Кисляк К.В.; 

Клявіну Аліну, вихованку гуртка «Петриківський розпис» КЗ «Харківський 

спеціальний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради, за роботу 

«Півник у горобині», керівник Єгоренкова Л.В.; 

Книш Анжелу, вихованку гуртка «Художня вишивка» комунального закладу 

«Немирівський центр дитячої та юнацької творчості» Немирівської міської ради 

Вінницької області, за роботу «Декоративне панно «Моє Поділля», керівник 

Книш С.Л.; 

Коваленко Анастасію, вихованку гуртка «Художнє випилювання» 

Гадяцького районного Будинку дитячої та юнацької творчості Полтавської 

області, за роботу «Скринька», керівник Шимка Т.В.; 

Коваленко Злату, вихованку «Зразкового художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва «Палітра» гуртка «Юний художник» Центру творчості 

дітей та юнацтва управління освіти Прилуцької міської ради Чернігівської 

області, за роботу «Мій рідний край», керівник Шигань Н.Д.; 

Коваль Катерину, вихованку Зразкової студії образотворчого мистецтва 

«Палітра» Мукачівського Центру дитячої та юнацької творчості Мукачівської 

міської ради Закарпатської області, за роботу «Моя Україна», керівник Олаг Я.С.; 

Ковальок Любов, вихованку гуртка «Народної творчості» Наркевицької ЗОШ 

І – ІІІ ступенів Наркевицької селищної об’єднаної територіальної громади 

Волочиського району Хмельницької області, за роботу «Символ 2019 року», 

керівник Машталер А.Д.; 

Ковальську Єлізавету, вихованку гуртка «ПТМ» Миколаївського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Цвіт сакури – 

чарівність ніжних пелюсток», керівник Шарабура І.Л.; 
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Ковтуна Максима, вихованця гуртка «Паперопластика» Кам'янського Центру 

художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді 

Кам'янської міської ради Черкаської області, за роботу «Барвисті квіти України», 

керівник Хоменко О.І.; 

Козак Христину, вихованку гуртка «Гердан» Коломийського будинку 

дитячої та юнацької  творчості Коломийської  міської  ради  Івано-Франківської 

області, за роботу «Гердан «Карпатські візерунки», керівник Василинчук Н.М.; 

Козачка Нікіту, вихованця гуртка «Декоратор» КЗ ХПДЮТ                                            

м. Харків, за роботу «Джинсові візерунки», керівник Фетісова О.А.; 

Козму Івана, вихованця Підвальнянського НВК Герцаївського району 

Чернівецької області, за роботу «Батьківська криниця», керівник Албу Г.Д.; 

колектив вихованців гуртка «Конструювання повітряних зміїв» 

Тернопільського обласного комунального центру науково-технічної творчості 

школярів та учнівської молоді, за роботу «Лялька «Яринка», керівник Мельник 

М.А.; 

колектив вихованців гуртка дизайну Тернопільського обласного 

комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді, 

за роботу «Тюльпанова розкіш», керівник Гурська О.Р.; 

колектив вихованців гуртка «Сувенір» Будинку школярів Чемеровецької 

селищної об’єднаної територіальної громади Чемеровецького району 

Хмельницької області, за роботу «Сувенірний набір», керівник Прачик О.В.; 

колектив вихованців гуртка «Умілі ручки» Городоцького ліцею №2 

Городоцької міської об’єднаної територіальної громади Городоцького району 

Хмельницької області, за роботу «Їжачок в тумані», керівник Віткова І.П.; 

колектив вихованців гуртка «Різьба по дереву» Будинку дитячої та юнацької 

творчості Сосницької селищної ради Чернігівської області, за роботу «Коти», 

керівник Роздерій Є.П.; 

Колесник Єлизавету, вихованку гуртка  «Ми-українці!» 

Добровеличківського центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської 

області, за роботу «Молімося за Україну», керівник Стоян А.М.; 

Колодіну Марію, вихованку гуртка «Моделювання одягу» комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості «Мрія» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Вишиті 

подушки», керівник Кваша Н.П.; 

Коломійця Дмитра, Лебідь Владислава, вихованців гуртка «Декоративний 

дизайн» Дитячо-юнацького центру міста Хмельницького Хмельницької області, 

за роботу «Кіборг», керівник Овчарук Р.Ю.; 
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Коненко Валерію, вихованку гуртка «Петриківський розпис» Корюківського  

Центру дитячої та юнацької творчості Корюківської міської ради Чернігівської 

області, за роботу «Квіти Полісся», керівник Муха О.М.; 

Коноваленко Наталію, вихованку Зразкового гуртка «Вироби з бісеру» 

Іванківського районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області, 

за роботу «Дівчина – Весна», керівник Россоха О.В.; 

Копилову Валерію, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Станції юних техніків Управління освіти Краматорської міської ради Донецької 

області, за роботу «На Сорочинський ярмарок», керівник Умарова Н.А.; 

Коробейник Юлію, вихованку НХК гуртка «Юний  дизайнер» Чернівецького 

обласного центру естетичного виховання «Юність Буковини», за роботу 

«Ніжність», керівник Руснак А.Л.; 

Коробчук Анну, вихованку гуртка творчої праці «Дзвіночок» Центру дитячої 

та юнацької творчості міста Кам’янця-Подільського Хмельницької області, за 

роботу «Візерунки мого краю», керівник Стасюк З.М.; 

Котик Вероніку, вихованку зразкового художнього колективу гуртка 

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

«Троянди для матусі», керівник Джуріна Г.П.; 

Котик Софію, вихованку зразкового художнього колективу гуртка 

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

«Слоненя», керівник Джуріна Г.П.; 

Коцюбу Ольгу, вихованку гуртка «Художня вишивка» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Обласний Центр дитячої та юнацької 

творчості» Житомирської обласної ради, за роботу «Оберіг», керівник               

Нечипорук А.Я.; 

Кочуру Ірину, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» комунального 

позашкільного навчального закладу «Міська станція юних техніків» м. Черкаси, 

за роботу «Рушник», керівник Марченко Л.М.; 

Кошову Анну, вихованку гуртка «Фантазія плюс» Остерського будинку 

творчості дітей та юнацтва Чернігівської області, за роботу «Бандура - душа 

українського народу», керівник Ковченко С.П.; 

Кравченка Андрія, вихованця гуртка «Рукоділля» Позашкільного 

навчального закладу центр дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської 

міської ради Полтавської області, за роботу «Космічний козоріг», керівник 

Горєлова Г.В.; 

Крепку Альону, вихованку гуртка «Паперопластика» Кам'янського центру 

художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді 

Кам'янської міської ради Черкаської області, за роботу «Діти країни – Україна», 

керівник Хоменко О.І.; 
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Кривонос Марію, вихованку зразкової студії «Берегиня» Тальнівського 

Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, за роботу 

«Сонях-дівчинка», керівник Маляренко Н.В.; 

Крупеню Марка, вихованця гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

комунального позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків 

Довгинцівського району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

за роботу «Грона винограду», керівник Манушин М.Б.; 

Кудрявцеву Марію, вихованку гуртка «Бісероплетіння» КЗ ЦДЮТ № 3                    

м. Харків, за роботу «Гердан «Україночка», керівник Кононова О.П.; 

Кузнецову Богдану, вихованку Зразкового художнього колективу творчої 

майстерні «Струмочок» Зіньківського будинку дитячої та юнацької творчості 

Полтавської область, за роботу «Я- українка! Гарна, вродлива, Рідною землею 

завжди щаслива...», керівник Гавриленко Л.І.; 

Кузюкову Діану, вихованку гуртка «Студія краси і стилю» комунального 

позашкільного навчального закладу «Міський палац дитячої та юнацької 

творчості «Горицвіт» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за 

роботу «Текстильна прикраса», керівник Кравченко В.Д.; 

Кузьмінич Аліну, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Клубу юних техніків «Локомотивець» Приватного акціонерного товариства 

Запорізького електровозоремонтного заводу, за роботу «Світильник «Казковий 

будиночок», керівник Москаленко О.В.; 

Куличенко Анастасію, вихованку гуртка «Випалювання по тканині» 

Дитячого підліткового клубу «Чорноморець» м.Одеси, за роботу «Нарцизи», 

керівник Купрієвіч І.К.; 

Кульнєву Дар’ю, вихованку гуртка «Fancy» Позашкільного навчального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району» 

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

Суханова О.А.; 

Кур’ято Тимофія, вихованця гуртка «Художній дизайн» Центру технічної 

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

динозаврів», керівник Кравцова О.В.; 

Кухту Ірину, вихованку гуртка «Господарочка» Долинського  районного 

будинку дитячої та юнацької творчості Долинської районної ради Івано-

Франківської області, за роботу «Окраса лісу», керівник Мельникович Л.М.; 

Куценко Марію, вихованку Народного художнього колективу гуртка м’якої 

іграшки «Казка» Будинку дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» Дарницького 

району м.Києва, за роботу «Ведмедик-сплюшка», керівник Вороніна Л.Д.; 

Кучеренка Артема, вихованця гуртка «Геометричне різблення»  Будинку 

дитячої та юнацької творчості Олександрійської міської ради Кіровоградської 
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області, за роботу «Скриня з трипільським орнаментом», керівник                           

Стреленко В.Л.; 

Лавринюк Дарину, вихованку гуртка «Витинанки» Тячівського районного 

Центру дитячої та юнацької творчості Тячівської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу «Янгол життя», керівник                             

Острешко В.О.; 

Лайкіну Олександру, вихованку гуртка «Візерунок» Запорізької гімназії                    

№ 31 Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «Весна прийшла», 

керівник Коваль О.О.; 

Ларковську Олександру, вихованку гуртка «Вузликове плетіння» 

комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Долинської районної 

ради» Кіровоградської області, за роботу «Дерево життя», керівник                    

Гетьманець Д.В.;  

Лебедєву Ольгу, вихованку гуртка «Кераміка» Полтавського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради, 

за роботу «Рідний край», крівник Матвієнко І.А.; 

Левченко Діану, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеський центр дитячої та юнацької 

творчості «Зоресвіт», за роботу «Березневі коти», керівник Гринкевич З.Ю.; 

Левченко Катерину, вихованку Зразкового художнього колективу творчого 

об’єднання «Ліпка з солоного тіста» Станції юних техніків – Центру науково-

технічної творчості молоді міста Києва, за роботу «Ворона», керівник                    

Просяник О.О.; 

Лесонен Анастасію, вихованку Львівського вищого професійного училища 

№ 29, Львівського державного палацу естетичного виховання учнівської молоді, 

за роботу «Макет дракона», керівник Мущинка О.Л.; 

Ліниву Софію, вихованку Народної образотворчої студії «Палітра»                          

КЗ Таращанської районної ради «Таращанський районний центр творчості дітей 

та юнацтва «Веселка» Київської області, за роботу «Мала Батьківщина», керівник 

Бурлій Л.Г.; 

Лизун Дарину, вихованку гуртка «Кераміка» Лановецького міського 

комунального будинку дитячої та юнацької творчості Тернопільської області, за 

роботу «Свою Україну любить», керівник Яцула О.В.; 

Лисицю Софію, вихованку гуртка «Чарівне тісто» Комунального 

позашкільного навчального закладу Чернігівського обласного Палацу дітей та 

юнацтва, за роботу «Кобзар», керівник Третяк Ю.С.; 

Лобатенко Яну, вихованку гуртка «Художня вишивка» Лубенської міської 

станції юних техніків і натуралістів Полтавської області, за роботу «Лялька 

«Травниця», керівник Притула В.В.; 
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Лукашову Катерину, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Маленька майстриня» Будинку дитячої та юнацької творчості Заводського 

району м. Миколаєва Миколаївської області, за роботу «Пливе човен, води 

повен», керівник Антонова Г.Г.; 

Мазура Антона, вихованця гуртка «Майстерня творчості» Державного 

професійно-технічного навчального закладу «Вінницьке міжрегіональне вище 

професійне училище» та Вінницького державного центру естетичного виховання 

учнів професійно-технічних навчальних закладів, за роботу «Вертеп», керівник 

Гнатюк О.М.; 

Мазурок Вероніку, 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 

«Ой весно-красна», керівник Матвійчук Г.М.; 

Максимчук Богдану, вихованку гуртка «Народні промисли» Будинку дитячої 

творчості Новоушицької селищної об’єднаної територіальної громади 

Новоушицького району Хмельницької області, за роботу «Коли у хаті лад», 

керівник Голосняк С.А.; 

Малкіну Таісію, вихованку гуртка «Художнє випалювання на деревині» 

Центру технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді 

Дарницького району міста Києва, за роботу «Вишиванка», керівник                             

Ксензова Л.М.; 

Мальцеву Анастасію, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

писанкарства «Дивосвіт» КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості», за роботу «Христос Воскрес!», керівник Волкова Л.В.; 

Маначинову Арину, вихованку студії образотворчого мистецтва «Жар-

птиця» КЗ ХПДЮТ м. Харків, за роботу «Чого тільки не зробиш заради бабусі…», 

керівник Кононенко О.Ю.; 

Мартинову Поліну, вихованку дизайн-студії «Палітра» КЗ ХПДЮТ                             

м. Харків, за роботу «Казкові птахи», керівник Рідна О.М.; 

Мартинюк Дарію, вихованку Художнього відділу ЗОШ   І-ІІІ ступенів № 1   

міста Славути Хмельницької області, за роботу «Курочка Ряба», керівник      

Томащук Т.П.; 

Марховську Яну, вихованку гуртка «Плетіння з верби» Центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді міста Шепетівки Хмельницької 

області, за роботу «Ваза», керівник Коленчук О.І.; 

Матвійчук Вікторію, вихованку гуртка «Умілі ручки» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеський центр дитячої та юнацької 

творчості «Промінь», за роботу «Свинка-символ року», керівник Албул Л.П.; 
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Медякову Софію, вихованку гуртка «Технічний дизайн» Станції юних 

техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецька Донецької області, за 

роботу «Тигр», керівник Позднякова А.В.; 

Медякову Софію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» закладу 

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

міста Торецька Донецької області, за роботу «Сакура», керівник Яцукевич О.І.;  

Мельник Діану, вихованку гуртка «Основи художнього мистецтва» Будинку 

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

місто», керівник Мельник О.О.; 

Мельник Єлизавету, вихованку гуртка «Оригамі» Центру позашкільної 

освіти міста Коростеня Житомирської області, за роботу «Осіння фантазія», 

керівник Гаврилюк Т.А.; 

Мінакову Марію, вихованку гуртка «Дизайн-асорті» Олешківського Центру 

дитячої та юнацької творчості Олешківської районної ради Херсонської області, 

за роботу «Місточок в чарівний край», керівник Лятецька Т.В.; 

Мітрік Єлизавету, вихованку гуртка «Іграшка-сувенір» Сторожинецького 

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

Мирко Аліну, вихованку гуртка «Фантазія плюс» Остерського будинку 

творчості дітей та юнацтва Чернігівської області, за роботу «Цикл робіт Колискові 

України «Ой спи, дитя, в колисоньці», керівник Ковченко С.П.; 

Михайлик Альону, вихованку гуртка «Мистецтво нашого народу» Будинку 

творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради Красилівської міської 

об’єднаної територіальної громади Красилівського району Хмельницької області, 

за роботу «У країну мрій», керівник Федотова Г.А.; 

Михальчишин Вікторію, Михальчишин Анну, вихованок гуртка «Українське 

рукоділля» Будинку школярів Чемеровецької селищної об’єднаної територіальної 

громади Чемеровецького району Хмельницької області, за роботу «Пори року», 

керівник Чебаник М.М.; 

Млота Микиту, вихованця гуртка «Сувенір» Станції юних техніків 

Костянтинівської міської ради Донецької області, за роботу «Оберіг «Янголятко», 

керівник Отнякіна С.В.; 

Молочек Софію, вихованку гуртка «Кераміка» КПНЗ «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Дніпровської міської ради, за роботу «Лялька дзвіночок», 

керівник Худолій О.Б.; 

Моренко Юліану, вихованку гуртка «Писанкарство» КЗ ПДЮТ «ІСТОК»                   

м. Харків, за роботу «Обереги України», керівник Кучмій А.Л.; 

Мудряк Тетяну, вихованку гуртка «Природа і фантазія» Новоселицького БДТ 

Чернівецької області, за роботу «Безконечність життя», керівник Олійник Н.Д.; 
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Мучинську Олександру, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Збаразької районної станції юних техніків Тернопільської області, за роботу 

«Лілія», керівник Коляда С.А.; 

Назарову Анну, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок - сувенірів» Центру 

дитячої та юнацької творчості міста Старокостянтинова Хмельницької області, за 

роботу «Королівські троянди», керівник Муляр О.В.; 

Наскалову Ірину, вихованку гуртка «Дитячий вернісаж» Центру дитячої та 

юнацької творчості міста Старокостянтинова Хмельницької області, за роботу 

«Декоративна тарілка «Дивовижний птах», керівник Гордилюк Ю.О.; 

Недзельську Катерину, Беляк Мирославу, вихованок гуртка «Творча 

майстерня» Центру професійно-технічної освіти м. Житомира, за роботу «Україна 

– єдина країна», керівник Нестерчук Н.О.; 

Некраху Андрія, вихованця дизайн-студії «Палітра» КЗ ХПДЮТ                                

м. Харків, за роботу «Соняшниковий світ», керівник Рідна О.М.; 

Некраху Андрія, вихованця дизайн-студії «Палітра» КЗ ХПДЮТ                                

м. Харків, за роботу «Полум’я осені», керівник Рідна О.М.; 

Нестерову Світлану, вихованку гуртка «Дитячий вернісаж» Центру дитячої та 

юнацької творчості міста Старокостянтинова Хмельницької області, за роботу 

«Зимовий подих», керівник Гордилюк Ю.О.; 

Нестерчук Анастасію, Богославець Ксенію, вихованок гуртка «Майстерня 

чудес» Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, за роботу «Магнолії», керівник Грабчак О.В.; 

Нечипорук Ольгу, ученицю Запорізької гімназії №45 Запорізької міської ради 

Запорізької області, за роботу «Українська краса», керівник Корнієнко Н.М.; 

Нещетного Юрія, вихованця студії образотворчого мистецтва «Жар-птиця» 

КЗ ХПДЮТ м. Харків, за роботу «Ніч на Салтівці», керівник Кононенко О. Ю.; 

Ніколаєву Анну, вихованку гуртка «Технічний дизайн» Первомайської 

районної станції юних техніків Миколаївської області, за роботу «Панно «3Д -

судно», керівник Альхін С.В.; 

Нікольську Анну, вихованку гуртка «Чарівниця» Позашкільного 

навчального закладу «Станція юних техніків» Запорізької міської ради 

Запорізької області, за роботу «Козак з бандурою», керівник Краснобаєва О.І.; 

Новосад Аліну, вихованку гуртка «Мозаїка» Локачинського районного 

будинку школяра Волинської області, за роботу «А ти нам Україну бережи!», 

керівник Хамулка О.А.; 

Носенко Ольгу, вихованку гуртка «Петриківський розпис» Васильківського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу 

«Ваза «Диво калинове», керівник Крещук Н.М.; 

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

області, за роботу «В обіймах неньки-України», керівник Літвінчук С.М.; 

Одинець Альону, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Диканського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Полтавської області, за роботу 

«Зимовий ранок», керівник Кравченко А.О.; 

Олещенко Катерину, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Малюкок та живопис» Комунального позашкільного навчального закладу 

Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва, за роботу «Мій рідний двір, 

стежинка додому», керівник Красний Е.К.; 

Олійник Марину, вихованку гуртка «Неймовірні фантазії» Державного 

професійно-технічного навчального закладу «Гніванський професійний ліцей ім. 

двічі Героя Радянського Союзу Р.Я. Малиновського» Вінницької області, за 

роботу «Дика красуня», керівник Мельник Л.М.; 

Онищук Ірину, вихованку гуртка «Різьблення по дереву» КПНЗ «Центр 

дитячої та юнацької творчості» Солонянського району Дніпропетровської області, 

за роботу «Поличка», керівник Шмигельський А.С.; 

Орбан Марію, вихованку Зразкової студії образотворчого мистецтва 

«Палітра» Мукачівського Центру дитячої та юнацької творчості Мукачівської 

міської ради Закарпатської області, за роботу «Політ баранця», керівник                         

Олаг Я.С.; 

Осадчу Катерину, вихованку гуртка «В’язання гачком» Центру дитячої та 

юнацької творчості Городнянської міської ради Чернігівської області, за роботу 

«Різдвяний віночок», керівник Будник О.А.; 

Осипчук Любов, вихованку гуртка «Гончарик» КЗ «Полтавський Палац 

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

роботу «Казковий будиночок», керівник Григоренко-Громова В.О.; 

Остап’юк Ірину, вихованку Будинку дітей та молоді Дубенської міської ради 

Рівненської області, за роботу «Троянди у кошику»; 

Островерхову Олександру, вихованку Зразкової студії образотворчої 

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

Бориспільської міської ради Київської області, за роботу «Щедрі дари», керівник 

Грущак С.В.; 

Отроша Максима, вихованця гуртка «Живопис» Комунального закладу 

позашкільної освіти «Коропський Центр дитячої та юнацької творчості» 

Коропської селищної ради Чернігівської області, за роботу «Космічний пейзаж», 

керівник Квасніков А.С.; 

Павлову Анну, вихованку гуртка «Різьба по дереву» Корюківського Центру 

дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за роботу «Кухонний набір 

«Кухарський помічник», керівник Ковальчук Л.П.; 
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Павлюка Степана, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» Рахівського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Рахівської 

райдержадміністрації Закарпатської області, за роботу «Нічний мисливець», 

керівник Штенюк В.Ю.; 

Пазюк Анну, Пазюк Каріну, вихованок гуртка «Природа і фантазія» Будинку 

творчості дітей та юнацтва Деражнянського району Хмельницької області, за 

роботу «Вдала рибалка», керівник Калюк Л.В.; 

Паканич Євгенію, вихованку гуртка «Рукоділля» Хустського районного 

Центру позашкільної роботи Хустської райдержадміністрації Закарпатської 

області, за роботу «Хустинка «Квітка», керівник Бонь О.В.; 

Панасенка Анатолія, вихованця гуртка «Чарівна глина» Опішнянського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Зіньківського району Полтавської області, 

за роботу «Всі квіти Полтавщини для матусі», керівник Чабан І.М.; 

Панасюк Дарію, вихованку Юровецького ліцею Білогірської селищної 

об’єднаної територіальної громади Білогірського району Хмельницької області, за 

роботу «Маки», керівник Карнаух П.М.; 

Панченко Дар’ю, вихованку гуртка «Чарівні пальчики» Позашкільного 

навчального закладу «Центр естетичного виховання Хортицького району» 

Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «Мяу, масляна прийшла», 

керівник Панченко А.Ю.; 

Парамонову Дар’ю, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» КЗПО 

«Широківський центр дитячої творчості» Дніпропетровської області, за роботу 

«Пасхальне диво», керівник Григор’єва Н.Ф.; 

Парфеній Анастасію, ученицю Секретарівської загальноосвітньої школи 

Біляївського району Одеської області, за роботу «Морські віртуози», керівник 

Михайлюк Н.М.; 

Пархоменко Анну, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Городнянської Станції юних техніків Чернігівської області, за роботу «Котик-

Мурчик», керівник Лось Н.П.; 

Пахарь Єлизавету, вихованку Комунального закладу «Навчально-виховний 

комплекс «Гімназія № 11- спеціалізована школа з поглибленим вивченням 

іноземних мов І ступеня – дошкільний навчальний заклад «Евріка»  Кам’янської 

міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Архітектура нашого міста. 

Місто Кам’янське. Костел Святого Миколая», керівник Гудименко В.М.; 

Пекалюк Вікторію, вихованку гуртка «Дитячий вернісаж» Центру дитячої та 

юнацької творчості міста Старокостянтинова Хмельницької області, за роботу 

«Маки», керівник Гордилюк Ю.О.; 
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Пеніяйнен Єву, вихованку гуртка «М’якої іграшки» НВК «Домінанта» 

Дніпровського району м.Києва, за роботу «Бегемот Кєша», керівник                          

Вороніна Л.Д.; 

Петечинську Маргариту, вихованку гуртка «Фантазійка» Центру творчості 

дітей та юнацтва Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади 

Хмельницької області, за роботу «Їжачок-мандрівничок», керівник                     

Петечинська І.А.; 

Петльову Анастасію, вихованку гуртка «Сувенір» Будинку школярів 

Чемеровецької селищної об’єднаної територіальної громади Чемеровецького 

району Хмельницької області, за роботу «Сувенірні тарілочки», керівник                

Прачик О.В.; 

Поліщука Віталія, учня Рівненської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 28, за роботу 

«Весела корівка», керівник Сєрков О.О.; 

Полюхович Іванну, вихованку Костопільського будинку школярів та 

юнацтва Рівненської області, за роботу «Трояндова ніжність», керівник                     

Кірноз З.А.; 

Попович Ангеліну, вихованку гуртка «Геометричне моделювання» 

Рахівського районного Центру науково-технічної творчості Рахівської районної 

державної адміністрації Закарпатської області, за роботу «Топіарій «Айстра», 

керівник Попович М.М.; 

Посвольську Марію, вихованку Народного художнього колективу гуртка 

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

Дарницького району м.Києва, за роботу «Такса-наречена», керівник                        

Вороніна Л.Д.; 

Постову Крістіну, вихованку гуртка «Попелюшка» Будинку творчості дітей 

та юнацтва м. Українська Донецької області, за роботу «Заюшка», керівник 

Леонтьєва О.О.; 

Постромкіну Аліну, Паскару Мілену, Дєдову Альону, вихованок гуртка 

«Чарівна скринька» с. Бараниківки Кремінського району Луганської області, за 

роботу «Ангел», керівник Топчий Ю.С.;  

Присяжного Єгора, вихованця гуртка «Художня обробка деревини» 

Старомлинівського Центру дитячої та юнацької творчості Донецької області, за 

роботу «Ми – нащадки козацького роду», керівник Новиков А.В.; 

Присяжнюк Вікторію, Корнійчук Анну, вихованок гуртка «Художня 

вишивка» Шумського центру позашкільної роботи Тернопільської області, за 

роботу «Мальви», керівник Тимощук Л.П.; 

Прищепу Аліну, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків відділу освіти 
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Покровської міської ради Донецької області», за роботу «Сімейка Хрюнь», 

керівник Прищепа Н.В.; 

Ракитянську Софію, вихованку Новоселівського навчально-виховного 

комплексу Лиманської міської ради Донецької області, за роботу «Чарівна 

хатинка», керівник Івкова В.М.; 

Рашевську Олександру, вихованку студії образотворчого мистецтва 

Сенчанського Будинку дитячої та юнацької творчості Лохвицького району 

Полтавської області, за роботу «Ой, які полтавські галушечки», керівник 

Бандурко Н.В.; 

Рогозу Ольгу, вихованку Народного художнього колективу гуртка м’якої 

іграшки «Казка» Будинку дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» Дарницького 

району м.Києва, за роботу «Білочка з горішком», керівник Вороніна Л.Д.; 

Романенко Каріну, вихованку гуртка «Гончарство» Комунального закладу 

«Шполянський центр науково-технічної творчості учнівської молоді» 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області, 

за роботу «Український традиційний посуд», керівник Сорокопудова  Л.О.; 

Рудяшко Діану, вихованку гуртка «Декоративно – образотворче мистецтво» 

Старобільського районного Будинку творчості дітей та юнацтва Луганської 

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

Сабуцьку Єлизавету, Свистухіну Анну, вихованок гуртка «Художня 

вишивка» Олешківського Центру дитячої та юнацької творчості Олешківської 

районної ради Херсонської області, за роботу «Чарівний світ Поліни Райко», 

керівник Мав'ян Т.В.; 

Савоніка В’ячеслава, вихованця художньої студії «Палітра» Комунального 

позашкільного навчального закладу Білопільської районної ради «Центр дитячої 

та юнацької творчості» Сумської області, за роботу «Скринька «Пори року», 

керівник Олексієнко І.А.; 

Савченко Катерину, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Менської 

Станції юних техніків Чернігівської області, за роботу «Ніч яка місячна…», 

керівник Костюк Т.Г.; 

Савчук Настю, вихованку гуртка «Палітра» Чернівецького обласного центру 

естетичного виховання «Юність Буковини», за роботу «Весна прийшла», керівник 

Савчук В.В.; 

Самойлову Наталію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Будинку 

дитячої творчості Веселинівської селищної ради Миколаївської області, за роботу 

«Саванна», керівник Боднар О.В.; 

Санжаровську Аліну, вихованку гуртка «Намистинка» Полтавського 

міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради Полтавської 

області, за роботу «Гердан «Квіти України», керівник Мороз М.О.; 
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Санташову Ольгу, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» ЦНТТМ 

«Сфера» міста Києва, за роботу «Літо», керівник Лєпнухова О.І.; 

Семенець Анну, вихованку гуртка «Веселий пензлик» Позашкільного 

навчального закладу «Центр творчості дітей та юнацтва Олександрівського 

району» Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «Подих зими», 

керівник Кремерова О.В.; 

Семенову Уляну, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу 

«Серветка «Веселкова галявина», керівник Милютинова М.Ф.; 

Сербулову Поліну, Тюріну Поліну, вихованок Зразкового художнього 

колективу гуртка кераміки «Обереги» Полтавського обласного центру 

естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради, за роботу «З 

минулого в майбутнє», керівник Чех Т.В.; 

Сизоненко Валерію, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Менської Станції 

юних техніків Чернігівської області, за роботу «Гуцульська краватка», керівник 

Євус Ю.В.; 

Симоненко Олександру, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Станції юних техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецька 

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

Складоновську Мар’яну, вихованку гуртка «Народна лялька» КЗО 

«Покровська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів» Нікопольського району 

Дніпропетровської області, за роботу «Лялька-мотанка «Україна», керівник 

Складоновська В.В.; 

Скоруп Анастасію, вихованку гуртка «Кераміка» Миколаївського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Бджола», 

керівник Карпенко О.Г.; 

Слободян Мар'яну, вихованку гуртка художнього ткацтва та рукоділля 

«Чарівна майстриня» Івано-Франківського міського центру дитячої та юнацької 

творчості Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області, за роботу 

«Гуцульська легенда», керівник Гедзик І.М.; 

Слюсара Олексія, вихованця гуртка «Автомоделювання» Комунального 

закладу «Шполянський центр науково-технічної творчості учнівської молоді» 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області, 

за роботу «Шкатулочка для мами», керівник Капуста С.В.; 

Слюсар Софію, Медвідь Лілію, вихованок гуртка «Образотворче мистецтво» 

Мукачівського Центру дитячої та юнацької творчості Мукачівської міської ради 

Закарпатської області, за роботу «Ромашкове  поле», керівник Попович О.В.; 

Смалюк Софію, вихованку гуртка «Мистецькі зустрічі» комунального 

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



69 
 

області, за роботу «Під захистом княгині-берегині міцніє й квітне моя рідна 

Україна», керівник Янчук О.А.; 

Солодовченко Юлію, Самойленко Анастасію, вихованок гуртка «Народна 

творчість» Комунального закладу «Володимирівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області, 

за роботу «Веселий млин», керівник Галак О.А.; 

Сольвар Анастасію, вихованку гуртка «Творча майстерня» Сокальського 

БДЮТ Львівської області, за роботу «Оберіг», керівник Ровецька О.О.; 

Спутай Вікторію, вихованку гуртка «Дизайн одягу» Куликівського центру 

позашкільної освіти Куликівської селищної ради Чернігівської області, за роботу 

«Родина», керівник Спутай О.В.; 

Стасюк Софію, вихованку гуртка «Дизайн» Заліщицького центру науково-

технічної творчості школярів Тернопільської області, за роботу «Свинка», 

керівник Гервасюк Т.Ю.; 

Стегуру Ігоря, вихованця Зразкової студії образотворчого мистецтва 

«Палітра» Мукачівського Центру дитячої та юнацької творчості Мукачівської 

міської ради Закарпатської області, за роботу «Лисеня в Карпатах», керівник            

Олаг Я.С.; 

Стельмах Марію, вихованку гуртка «Візерунок» Позашкільного навчального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району» 

Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «Даруємо святковий 

настрій», керівник Пилипенко О.Ф.; 

Степаненко Наталію, вихованку гуртка «Вишиванка» Кам'янського центру 

художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді 

Кам'янської міської ради Черкаської області, за роботу «Сорочка-вишиванка», 

керівник Грабова Л.Ф.; 

Стерницького  Богдана, вихованця Державного навчального закладу «Вище 

професійне  училище № 7 м. Вінниці», за роботу «Миттєвість вічної краси», 

керівник Гончар Н.М.; 

Стець Данієлу, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Районного Центру 

позашкільної освіти Міжгірської районної ради Закарпатської області, за роботу 

«День і ніч», керівник Гавріш М.І.; 

Стецюк Оксану, вихованку студії «Перлина» Міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді м.Івано-Франківськ, за роботу «Казковий 

Івано-Франківськ», керівник Сізьоміна К.М.; 

Стрельчука Олександра, вихованця Петропавлівського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа-ясла-садок» Саратського району Одеської 

області, за роботу «Сакура», керівник Радулова Т.П.; 
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Супенко Олександру вихованку зразкової студії паперової пластики 

«Папірус» Будинку творчості дітей та юнацтва м. Українська Донецької області, 

за роботу «Гуцульський танок», керівник Немченко А.О.; 

Супрун Софію, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Бобровицького закладу 

позашкільної освіти «Центр дитячої творчості» Бобровицької міської ради 

Чернігівської області, за роботу «Півник і двоє мишенят», керівник Денисюк Н.В.; 

Сюлковську Надію, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Стрийського 

РБДЮТ Львівської області, за роботу «Силянка», керівник Гук О.В.; 

Таратіну Анастасію, вихованку гуртка «Юний художник» Житомирського 

центру творчості дітей і молоді, за роботу «Весняні янголи», керівник Сарата Т.І.; 

Татарчук Марію, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Носівської Станції юних техніків Чернігівської області, за роботу «Десятиручка», 

керівник Рудюк М.І.; 

Тацюка Давіда, вихованця Гвардійського НВК Гвардійської сільської 

об’єднаної територіальної громади Хмельницького району Хмельницької області, 

за роботу «Сонячна зірка», керівник Цімар Н.О.; 

Теренчин Вікторію, вихованку гуртка «Народна вишивка» Долинського  

районного будинку дитячої та юнацької творчості Долинської районної ради 

Івано-Франківської області, за роботу «Картина «Барви весни», керівник                    

Лилик О.П.; 

Ткачук Маргариту, вихованку Зразкового художнього колективу 

«Калейдоскоп майстерності» Будинку дитячої творчості Шевченківського району 

міста Києва, за роботу «Вишитий рушник», керівник Башинська Л.М.; 

Товкас Олену, вихованку гуртка «Народні вироби з соломи» 

Звенигородського Центру дитячої та юнацької творчості Черкаської області, за 

роботу «Дай Боже миру Україні», керівник Жук Т.А.; 

Трофимчук Дарію, вихованку Рівненського міського центру творчості 

учнівської молоді, за роботу «Лаванда», керівник Хилько Л.С.; 

Туза Тараса, вихованця гуртка «Оберіг» Державного навчального закладу 

«Запорізький правобережний ліцей», за роботу «Утішниця», керівник                    

Шевцова А.П.; 

Туку Мар’яну, вихованку гуртка «Декоративно – ужиткове мистецтво» 

Старобільського районного Будинку творчості дітей та юнацтва Луганської 

області, за роботу «Квіти», керівник Тука М.В.; 

Тюльпу Поліну, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок-сувенірів» 

Середино-Будського Центру дитячої та юнацької творчості Сумської області, за 

роботу «Іграшка «Працьовитий півень», керівник Федорова Л.М.; 
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Тюльченко Маргариту, вихованку гуртка «Вовняна майстерня» 

Пирятинського Центру дитячої та юнацької творчості Полтавської області, за 

роботу «Мотиви рідного Пирятина», керівник Дев’яніна О.М.; 

Унгуряна Юрія, вихованця НХК гуртка «Юний  дизайнер» Чернівецького 

обласного центру естетичного виховання «Юність Буковини», за роботу «Під 

парасолькою», керівник Руснак А.Л.; 

Федорущенка Івана, вихованця Білозерського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів № 18 Добропільської міської ради Донецької області, за 

роботу «Кошик», керівник Холод Л.В.; 

Філатову Поліну, вихованку «Студії образотворчого мистецтва» 

Позашкільного навчального закладу «Міський Палац дитячої та юнацької 

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

Христове», керівник Арсієнко О.Л.; 

Францевич Аліну, вихованку гуртка «Майстриня» КЗ «Васильківський центр 

позашкільної освіти» Васильківської ОТГ Дніпропетровської області, за роботу 

«Серветка «Шовкова», керівник Ужва Л.Б.; 

Фролову Вікторію, вихованку гуртка «Ми малюємо світ» Олешківського 

Центру дитячої та юнацької творчості Олешківської районної ради Херсонської 

області, за роботу «Натюрморт», керівник Русин С.В.; 

Хмелюк Катерину, ученицю Жилинецької ЗОШ І-ІІ ступенів Ярмолинецького 

району Хмельницької області, за роботу «Пори року», керівник Крижова О.Ю.; 

Христофорову Марину, Вовк Катерину, Жужлову Дану, вихованок гуртка 

«Макраме» Центру дитячої та юнацької творчості міста Старокостянтинова 

Хмельницької області, за роботу «Комплект прикрас», керівник Муляр О.В.; 

Худина 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.; 

Цибульську Софію, вихованку дизайн-студії «Фантазія» Сокирянського 

РЦТДЮ Чернівецької області, за роботу «Лялька-мотанка «З Великоднем», 

керівник Жар А.В.; 

Чайку Софію, вихованку гуртка «Килимарство» КЗ «Царичанський районний 

будинок дитячої та юнацької творчості» Царичанської селищної ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Килимок «Мальви», керівник                       

Ткаченко Н.В.; 

Чернишову Єлизавету, вихованку гуртка «Художня вишивка» Ізюмського 

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



72 
 

Черняка Максима, вихованця гуртка «Різьба по дереву» Корюківського  

Центру дитячої та юнацької творчості Корюківської міської ради Чернігівської 

області, за роботу «Пташиний спів», керівник Ковальчук Л.П.; 

Чиннову Марину, вихованку Народного художнього колективу студії 

образотворчих мистецтв “Журавочка” комунального позашкільного навчального 

закладу «Міський палац дітячої та юнацької творчості «Горицвіт» Криворізької 

міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Кривий Ріг – сталеве серце 

України», керівник Кощавська О.Ф.; 

Чоботарьову Софію, вихованку гуртка «Палітра» Піщанського районного 

Будинку школярів та юнацтва Вінницької області, за роботу «Сови», керівник 

Бондар Т.М.; 

Шалдибіна Артема, вихованця гуртка «Кераміка» Полтавського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради, 

за роботу «Янгол у віночку», керівник Ардашева І.М.; 

Шафарук Діану, вихованку гуртка «Візерунок» Позашкільного навчального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району» 

Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «Дивись, я вже великий!», 

керівник Пилипенко О.Ф.; 

Шведенка Івана, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» комунального 

закладу «Станція юних техніків м. Слов'янська» Донецької області, за роботу 

«Козак», керівник Тєрентьєв В.О.; 

Швець Софію, вихованку творчого об’єднання «Петриківочка» Центру 

позашкільної роботи Святошинського району м.Києва, за роботу «Мій, Києве, ти 

місто старовинне», керівник Новік Т.Л.; 

Шевченко Анастасію, вихованку гуртка «Флористика і живопис» Станції 

юних техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецька Донецької 

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

Шевченко Ольгу, вихованку гуртка «Фунтик» Обухівського районного 

центру творчості дітей та юнацтва с. Старі Безрадичі Обухівського району 

Київської області, за роботу «Котик, котик, розмальований животик», керівник 

Топчій Н.М.; 

Шевчук Ольгу, вихованку гуртка «Рукоділля» Будинку школярів 

Чемеровецької селищної об’єднаної територіальної громади Чемеровецького 

району Хмельницької області, за роботу «Годівничка», керівник Дудко Л.С.; 

Шенкова Антона, вихованця гуртка «Художня різьба» Обласного закладу 

«Болградська гімназія імені Г.С.Раковського» Одеської області, за роботу «Набір 

скриньок «Чудова двійка», керівник Турчинов В.С.; 
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Шкробута Богдана, вихованця Народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва «Соняшник» комунального позашкільного 

навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості», за роботу «Як у нас на Україні…», керівник Гончаренко І.В.; 

Шлапак Олександру, вихованку Зразкового гуртка «Писанкарство» Центру 

дитячої та юнацької творчості міста Старокостянтинова Хмельницької області, за 

роботу «Ажурні мережива», керівник Шлапак Т.А.; 

Шльомського  Крістіана, учня Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №16 

Мукачівської міської ради Закарпатської області, за роботу «Традиція»; 

Шлярову Софію, вихованку гуртка «Прикладні мистецтва» Ріпкинського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за роботу 

«Урочище Хомков сад», керівник Дем’яненко В.В.; 

Шпака Володимира, вихованця гуртка «Захоплююче лозоплетіння» 

Комунального закладу «Ярмолинецький районний Будинок дитячої та юнацької 

творчості» Ярмолинецького району Хмельницької області, за роботу «Символи 

року», керівник Забачинська Н.Р.; 

Шпинту Христину, вихованку гуртка «Художня  вишивка» Надвірнянського 

районного центру дитячої творчості та національно-патріотичного виховання 

молоді Надвірнянської  районної ради   Івано-Франківської області, за роботу  

«Кулон мікровишивка «Квітка», керівник Шпинта Л. Д.; 

Шрамко Єлизавету, ученицю Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1                                     

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

«Жар-птиця»; 

Штанько Анну, вихованку Народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва «Соняшник» комунального позашкільного 

навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості», за роботу «Ой заграйте музиченьки…», керівник Гончаренко І.В.; 

Штепу Олександру, вихованку творчого об’єднання «Петриківочка» Центру 

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

вишневий…», керівник Новік Т.Л.; 

Шумляк Христину, вихованку гуртка «Паперопластика» Зборівського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Тернопільської області, за роботу 

«Загадковість», керівник Мельник Л.М.; 

Шумського Владислава, вихованця «Зразкового художнього колективу» 

гуртка   декоративно-ужиткового мистецтва «Колаж» обласного Будинку 

художньої творчості Миколаївської обласної ради Миколаївської області, за 

роботу «Кіт Муркіт», керівник Ігнатьєва Л.А.; 
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Щербу Оксану, вихованку Зразкової дизайн-студії «Самородок» Центру 

дитячої та юнацької творчості міста Добропілля Донецької області, за роботу 

«Підводні фантазії», керівник Ганієва  О.Р.; 

Щербу Олександру, вихованку гуртка «Етномайстерня» 

Новомиргородського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Новомиргородської районної ради Кіровоградської області, за роботу 

«Козацькому роду нема переводу», керівник Чміленко Н.В.; 

Юлик Юліану, вихованку гуртка «Плетені барви» МЦНТТУМ м.Чернівці, за 

роботу «На деревах у гайочку сидять сови в холодочку», керівник Сошникова 

Л.Р.; 

Юрко Владиславу, вихованку гуртка «Фантазія» Гадяцького районного 

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

родина – від батька до сина…», керівник Кириченко В.І.; 

Юрченко Сніжану, вихованку гуртка «Чарівна ниточка» Лисянського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Лисянського району Черкаської 

області, за роботу «Дерево життя», керівник Мазана Т.В.; 

Ююкіну Ольгу, вихованку Зразкової дизайн-студії «Самородок» Центру 

дитячої та юнацької творчості міста Добропілля Донецької області, за роботу 

«Дівочі радощі», керівник Ганієва  О.Р.; 

Якімцову Аліну, вихованку гуртка «Чарівна глина» Опішнянського Будинку 

дитячої та юнацької творчості Зіньківського району Полтавської області, за 

роботу «Баранець», керівник Чабан І.М.; 

Якимчук Вероніку, вихованку Корецького районного Будинку школярів 

Рівненської області, за роботу «Гобелен «Колискова», керівник Дудинська Л.І.; 

Янкову Алісію, вихованку Благовіщенського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Благовіщенської районної ради Кіровоградської області, за 

роботу «Польова царівна», керівник Драган С.В.; 

Ярич Наталію, вихованку гуртка «Декоративний розпис» КЗ «Полтавський 

Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради Полтавської 

області», за роботу «Диво», керівник Бондаренко С.Д. 

 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 

Педоренко О. В. 
 

 

  Директор                                                                                                     Г.А. Шкура 

 


