
 

 

 

 

  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

(УДЦПО) 

Н А К А З  

 

18.10.2022 р.                м. Київ                 № 10-05 

  

 

Про підсумки проведення 

Всеукраїнської виставки-конкурсу 

декоративно-ужиткового і 

образотворчого мистецтва                       

«Знай і люби свій край»                            

(онлайн формат) 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.12.2021 

року № 1379 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно- масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти)» з обов’язковим виконанням вимог 

Постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236, у жовтні 

місяці ц.р. Українським державним центром позашкільної освіти було 

проведено оцінку експонатів представлених у форматі онлайн на Всеукраїнську 

виставку-конкурс декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і 

люби свій край». 

На конкурс було зареєстровано 1722 роботи з 22 регіонів України, а саме: 

Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, 

Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, 

Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, 

Тернопілської, Харківської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської областей 

та м. Києва. 

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; 
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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; 

вироби з природних матеріалів; 

інші техніки виконання. 

2. Образотворче мистецтво: 

графіка; 

живопис; 

батик. 

Відповідно до Умов проведення виставки-конкурсу та на підставі рішення 

журі 

 

  

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити дипломами, відповідних ступенів, Українського державного 

центру позашкільної освіти переможців виставки-конкурсу: 

1.1. У номінації «Писанкарство»: 

дипломом І ступеня: 

Шовганюк Соломію, вихованку гуртка «Писанкарство» Івано-

Франківського державного центру естетичного виховання, за роботу «Писанка 

«Чорнопотоківська», керівник Поварчук О. І.; 

Романчик Оксану, вихованку гуртка «Писанка» Яблунівського центру 

дитячої творчості Яблунівської селищної ради Івано-Франківської області, за 

роботу «Писанка «Космацька», керівник Макійчук Н. В.; 

колектив вихованців «Арт-простір» Житомирського державного будинку 

художньої та технічної творчості, здобувачів освіти Бердичівського 

професійного будівельного ліцею, за роботу «Композиція «Богиня - берегиня», 

керівник Нестерчук А.А.; 

Копцову Софію, вихованку народної школи писанкарства «Дивосвіт» 

Васильківського міського центру дитячої та юнацької творчості Київської 

області, за роботу «Я вірю в майбутнє твоє, Україно!», керівник Турукіна Леся 

Володимирівна; 

Бабійчук Іванну, вихованку гуртка «Писанкарство» Центру дитячої та 

юнацької творчості Гуменецької сільської територіальної громади 
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Хмельницької області, за роботу «Дерево життя», керівник Сосула Ольга 

Анатоліївна; 

Андрущенко Софію, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

гуртка писанкарства «Дивосвіт» Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості», за роботу «Мальовнича Україна», 

керівник Волкова Лариса Володимирівна. 

дипломом ІІ ступеня: 

Сапетко Анастасію, вихованку гуртка «Мистецтво нашого народу» 

Позашкільного навчального закладу «Багатопрофільний молодіжний центр» 

Черкаської міської ради, за роботу «Мальованки», керівник Топчій Наталія 

Феодосіївна; 

Жоглу Аніту, вихованку гуртка «Писанкарство» КЗ «Будинок дитячої 

творчості» КМР Дніпропетровської області, за роботу «Дерево мого роду», 

керівник Берелет Людмила Віталіївна; 

Склярову Надію, вихованку гуртка «Журналістика з елементами 

фотографії» Комунального закладу «Великоглибочецький будинок технічної 

творчості школяра» Білецької сільської ради Тернопільського району 

Тернопільської області, за роботу «Лемківська писанка», керівник Склярова 

Іванна; 

Окіпняк Юлію, вихованку гуртка виготовлення сувенірів «Творча 

майстерня» Сенчанського Будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської 

сільської ради Миргородського району Полтавської області, за роботу «Знову 

перед нами сива давнина, знову перед нами дивна новина», керівник Бакляк 

Оксана Євгеніївна; 

Березюк Анну, вихованку гуртка «Художній дизайн» Будинку творчості 

дітей та юнацтва Деражнянської міської територіальної громади Хмельницької 

області, за роботу «Великоднє яйце», керівник Стремінська Юлія 

В’ячеславівна; 

Пилипчук Дарину, вихованку гуртка «Абетка дизайнера» комунального 

закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 23 Луцької міської ради» 

Волинської області, за роботу «Писанки рідного краю», керівник Онисюк Ірина 

Йосипівна; 

Кострицю Катерину, Чепурну Богдану, Осадчу Марію, вихованок гуртка 

«Сувенір» Центру дитячої та юнацької творчості Мошнівської сільської ради 

Черкаського району Черкаської області, за роботу «Великодній оберіг», 

керівник Литвяк Катерина Павлівна; 

Бикова Кирила, вихованця гуртка «Гончарство» Донецького обласного 

центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Диптих «Гетьмани 

України», керівник Бикова Вікторія; 

Вотінцеву Поліну, вихованку гуртка «Писанкарство» Нововодолазького 

будинку дитячої та юнацької творчості Нововодолазької селищної ради 

Харківської області, за роботу «Ой, у лузі червона калина», керівник Коваль 

Ольга Володимирівна. 

дипломом ІІІ ступеня: 
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Дячук Марію, вихованку гуртка «Писанкарство» Івано-Франківського 

державного центру естетичного виховання, за роботу «Писанка 

«Чорнопотоківська», керівник Поварчук О. І.; 

Огієнко Вероніку, вихованку  «Зразкового художнього колективу» гуртка 

ліплення з солоного тіста «Мукасолька» комунального позашкільного 

навчального закладу «Палац творчості дітей та юнацтва» Дніпровської міської 

ради, за роботу «Різдвяна ялинка», керівник Тимошенко Тетяна Миколаївна; 

Кіценко Анастасію, вихованку гуртка «Писанкарство» Нововодолазького 

будинку дитячої та юнацької творчості Нововодолазької селищної ради 

Харківської області, за роботу «Квіти обереги», керівник Коваль Ольга 

Володимирівна; 

Палій Анну, вихованку гуртка «Дивосвіт народної творчості» Центру 

дитячої та юнацької творчості Іллінецької міської об’єднаної територіальної 

громади Вінницької області, за роботу «Возродись, писанко!», керівник 

Герасимець Тетяна Іванівна; 

Бондарчук Анастасію, Шпак Марину, вихованок гуртка «Писанкарство» 

Будинку дитячої творчості Славутської міської територіальної громади 

Хмельницької області, за роботу «Птах свободи», керівник Онопрійчук Олена 

Миколаївна; 

Сироватко Єлизавету, Заяць Артема, вихованців гуртка «Писанкарство» 

Будинку дитячої творчості Нетішинської міської територіальної громади 

Хмельницької області, за роботу «В очікуванні дива», керівник Гончарук 

Тетяна Володимирівна; 

Курилко Олександру, вихованку гуртка «Сувенірний ярмарок» 

комунального позашкільного навчального закладу «Палац творчості дітей та 

юнацтва» Дніпровської міської ради, за роботу «Оберіг «Житня сила», керівник 

Мазуренко Оксана Володимирівна; 

Буз Кіру, вихованку гуртка «Hand Made» КПНЗ «Палац творчості дітей та 

юнацтва» Павлоградської міської територіальної громади Дніпропетровської 

області, за роботу «Чекаємо Великдень», керівник Заскалько Валентина 

Іванівна; 

Крамаренко Софію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

писанкарства «Дивосвіт» Комунального закладу «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості», за роботу «Вільна і незалежна Україна», 

керівник Волкова Лариса Володимирівна; 

Кіценко Катерину, вихованку гуртка «Писанкарство» Нововодолазького 

будинку дитячої та юнацької творчості Нововодолазької селищної ради 

Харківської області, за роботу «І звір у полі, і риба в морі, радуйся!», керівник 

Коваль Ольга Володимирівна. 

1.2. У номінації «Народна лялька»: 

дипломом І ступеня: 

Вєтрову Софію, Ложонос Павла, вихованців гуртка декоративно-

ужиткового мистецтва «Умілі ручки» Бучанського центру позашкільної роботи 
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Київської області, за роботу «І на оновленій землі врага не буде, супостата...», 

керівник Ляшко Катерина Володимирівна; 

Онуфрієву Анастасію, вихованку гуртка «Оберіг» Центру дитячої та 

юнацької творчості Дубровицької міської ради Сарненського району 

Рівненської області, за роботу «Мати Берегиня», керівник Криворучко Світлана 

Мартинівна; 

Диптан Олександру, вихованку народної творчої майстерні «Світ 

сувенірів» Васильківського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Київської області, за роботу «Душу й тіло ми поклали за нашу свободу, та 

розквітла Україна попри всі незгоди», керівник Чепурда Лариса 

Володимирівна; 

Кулю Катерину, вихованку гуртка «Моделювання іграшок–сувенірів» 

Ренійського закладу загальної середньої освіти №2 Ренійської міської ради 

Одеської області, за роботу «Лялька», керівник Кулєшова Оксана Євгенівна; 

Дубилко Анастасію, вихованку гуртка цікавого дозвілля «Артмейстер» 

Почаївського будинку дитячої творчості та спорту Тернопільської області, за 

роботу «Берегиня України», керівник Сидорук Галина Мілетіївна. 

дипломом ІІ ступеня: 

Шелестюк Анюту, вихованку гуртка «Креативне рукоділля» Центру 

дитячої та юнацької творчості Іллінецької міської об'єднаної територіальної 

громади Вінницької області, за роботу «Берегиня», керівник Гулеватенко 

Наталя Степанівна; 

Безнощенка Дмитра, учня комунального закладу «Початкова школа № 36 – 

школа повного дня Маріупольської міської ради Донецької області», за роботу 

«Берегиня», керівник Нікіфорова Анастасія; 

Суровик Каріну, вихованку гуртка «Народні ремесла України» 

Яворівського центру дитячої та юнацької творчості Львівської області, за 

роботу «А буде син, і буде мати...», керівник Малогловець Ольга Миколаївна; 

Бур'ян Евеліну, вихованку гуртка народної ляльки «Етнолялька» 

Хорольського центру дитячої та юнацької творчості Хорольської міської ради 

Полтавської області, за роботу «Лялька-мотанка», керівник Чех Олена 

Федорівна; 

Тицькун Віталіну, вихованку гуртка «Роксолана» Тальнівського Будинку 

дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, за роботу 

«Лялечка – Весна», керівник Євтушенко Надія Станіславівна; 

Панову Вікторію, вихованку гуртка «Народна творчість» Комунального 

закладу позашкільної освіти «Мурованокуриловецький Будинок дитячої та 

юнацької творчості» Вінницької області, за роботу «Незалежність», керівник 

Нагорняк Оксана Сергіївна; 

Левінчук Романа, Комар Сніжану, учнів Державного професійно-

технічного навчального закладу «Вінницьке вище професійне училище сфери 

послуг», за роботу «Подоляночка», керівник Дудник Валентина Леонідівна; 

Марчук Анастасію, вихованку гуртка «Рукоділля» комунального закладу 

загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 14 імені Василя Сухомлинського 
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Луцької міської ради» Волинської області, за роботу «Легенда Полісся», 

керівник Лагода Тетяна Анатоліївна; 

Котелевську Крістіну, вихованку гуртка «Умілі ручки» Запорізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №30 Запорізької міської ради 

Запорізької області, за роботу «А я просто українка…», керівник Рєутова 

Наталія Миколаївна; 

Пушкар Марію, ученицю Запорізької гімназії №50 Запорізької міської ради 

Запорізької області, за роботу «Господарочка», керівник Гринь Ірина 

Володимирівна; 

Ткачук Ірину, вихованку студії «Арт-декор» Ставищенського 

комунального закладу позашкільної освіти «Крокус» Ставищенської селищної 

ради Білоцерківського району Київської області, за роботу «...А буде син і буде 

мати...», керівник Заболотня Лідія Петрівна; 

Шаповал Ангеліну, вихованку гуртка «Текстильна лялька» Центру дитячої 

та юнацької творчості імені Олександра Шакала Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області, за роботу «Веснянка», керівник Гречанюк Інна 

Володимирівна; 

Війтюк Христину, вихованку гуртка «Технічний дизайн» Комунальної 

установи «Заклад позашкільної освіти «Центр науково-технічної творчості 

школярів»» Заліщицької міської ради Тернопільської області, за роботу 

«Лялька мотанка», керівник Одайська Олена Степанівна; 

Ващук Вікторію, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок» Будинку 

дитячої творчості Нетішинської міської територіальної громади Хмельницької 

області, за роботу «Краса України», керівник Дехтярук Анастасія Сергіївна; 

Гуменюк Дарину, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

бісероплення «Перлинки» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, 

за роботу «Берегиня», керівник Гуменюк Лариса Миколаївна; 

Черних Софію, вихованку гуртка «Лялькарик» Бобровицького закладу 

позашкільної освіти «Центр дитячої творчості» Бобровицької міської ради 

Чернігівської області, за роботу «Купальська квітка», керівник Денисюк 

Наталія; 

Кравченко Анну, вихованку гуртка «Український оберіг» 

Катеринопільського будинку дитячої та юнацької творчості Черкаської області, 

за роботу «Щедрівочка щедрувала», керівник Тупчієнко Тетяна Василівна. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Тищенко Варвару, вихованку гуртка «Моделювання іграшки – сувенір» 

Позашкільного навчального закладу «Міський Палац дитячої та юнацької 

творчості» Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «Лялька-

мотанка «Птаха радість», керівник Туз Оксана Григорівна; 

Скічко Юлію, вихованку гуртка «Народна творчість» Комунального 

закладу позашкільної освіти «Олександрівський центр дитячої та юнацької 

творчості» Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області, за роботу «Лялька мотанка «Українка»», керівник 

Лазаренко Вікторія Василівна; 
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Халус Вероніку, вихованку гуртка «Лялька» Кременецького центру 

дитячої творчості Тернопільської області, за роботу «Лялька-мотанка 

«Наставниця», керівник Фурсик Лілія Павлівна; 

Пасічник Анастасію, вихованку гуртка «Український оберіг» Будинку 

дитячої творчості Новоушицької селищної територіальної громади 

Хмельницької області, за роботу «Наречена», керівник Швець Юлія Іванівна; 

Ворону Вікторію, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Будинку дитячої та юнацької творчості Смілянської міської ради Черкаської 

області, за роботу «Я сплету тобі віночок», керівник Чернай Анна 

Олександрівна; 

Редько Анастасію, вихованку гуртка «Народна лялька» Звенигородського 

центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської ради 

Звенигородського району Черкаської області, за роботу «Українка», керівник 

Поєдинок Тетяна Іванівна; 

Коломійченка Назара, вихованця гуртка «Моделювання іграшок, 

сувенірів» комунального закладу «Новгород-Сіверський районний будинок 

дитячої та юнацької творчості» Новгород-Сіверської районної ради 

Чернігівської області, за роботу «Берегиня роду», керівник Коломійченко 

Ірина; 

Колектив вихованців народного гуртка «Фітодизайн» Нововолинського 

центру дитячої та юнацької творчості Нововолинської міської ради Волинської 

області, за роботу «Україна єдина!», керівник Войтюк Віра Петрівна; 

Пилюгіну Софію, ученицю Володимирівської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Соледарської міської ради Донецької області, за роботу «Українка», 

керівник Момотова Любов; 

Ганжару Анастасію, вихованку гуртка «Чарівна майстерня» комунального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості м. Слов’янська» Донецької 

області, за роботу «Наймичка», керівник Солодухова Лілія; 

Данюк Марію, вихованку гуртка «Конструювання та моделювання одягу» 

центру науково-технічної, дитячої та юнацької творчості Рахівської міської 

ради Закарпатської області, за роботу «У вихорі танцю», керівник Мельничук 

Наталія Василівна; 

Левко Нелю, вихованку гуртка «Народна іграшка» Нижньоболотнянської 

гімназії Зарічанської сільської ради Іршавського району Закарпатської області, 

за роботу «Лялька-мотанка «Коза», керівник Роман Марія Степанівна; 

Сіру Людмилу, вихованку гуртка «Майстерність» Андріївського 

різнопрофільного закладу загальної середньої освіти Андріївської селищної 

ради Бердянського району Запорізької області, за роботу «Коза Яна», керівник 

Левченко Юлія Миколаївна; 

Недяк Еліну, вихованку гуртка «Умілі руки» Комунального закладу 

«Центр позашкільної освіти» Дмитрівської сільської ради Кропивницького 

району Кіровоградської області, за роботуи «Матуся», керівник Криворіг 

Тетяна Іванівна; 
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Савченко Ангеліну, вихованку гуртка «Зразкового художнього колективу» 

гуртка «Творча майстерня «Струмочок» комунального закладу позашкільної 

освіти «Зіньківський будинок дитячої та юнацької творчості» Зіньківської 

міської ради Полтавської області, за роботу «Великодня голубка», керівник 

Гавриленко Людмила Іванівна; 

Пріхно Владиславу, вихованку  «Народного художнього колективу»  студії 

декоративно-прикладного мистецтва «Сходинки» Позашкільного навчального 

закладу «Багатопрофільний молодіжний центр» Черкаської міської ради, за 

роботу «Дружка», керівник Тимошенко Галина Володимирівна. 

1.3. У номінації «Вироби з тіста»: 

дипломом І ступеня: 

Роздайбіду Анну, ученицю Озерненської гімназії Житомирської області, за 

роботу «Бджолина сімейка», керівник Шмідтке Людмила Вікторівна; 

Копчу Антоніну, Варваринець Марка, вихованців «Зразкового художнього 

колективу» «Художня кераміка» Мукачівського центру дитячої та юнацької 

творчості Мукачівської міської ради Закарпатської області, за роботу «Диптих 

«Гуси», керівник Сливчук Ольга Андріївна; 

Іващенко Анастасію, вихованку гуртка «Колобок» Комунального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості» Новомиколаївської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області, за роботу «Мені тринадцятий 

минало», керівник Царьова Надія Миколаївна; 

Дзюбу Маргариту, вихованку гуртка «Золоті ручки» Навчально-виховного 

комплексу «Кіровоградський колегіум-спеціалізований загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад-центр 

естетичного виховання» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, 

за роботу «Мій рідний дім», керівник Коваленко Олена Володимирівна; 

Козак Софію, вихованку гуртка «Фантазії із солоного тіста» 

Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської 

міської ради Звенигородського району Черкаської області, за роботу «За 

вікном», керівник Каюк Таїсія Віталіївна; 

Ладигіну Поліну, вихованку гуртка «Тістопластика» Чернігівського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Затишна гарбузова домівка», керівник Ладигіна Наталія; 

Рябоконь Владислава, вихованця гуртка «Дивосвіт» закладу позашкільної 

освіти «Будинок дитячої творчості Калинівської міської ради» Вінницької 

області, за роботу «Ой, чий то кінь стоїть», керівник Попутаровська Валентина 

Миколаївна; 

Малініна Нікіту, вихованця гуртка «Виготовлення сувенірів» закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів «Художньо-естетична гімназія» 

Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району 

Донецької області, за роботу «Сімейний затишок», керівник Буніна Олена; 

колектив вихованців гуртка «Арт-простір» Бердичівського професійного 

будівельного ліцею Житомирської області, за роботу «Червоні маки серед поля, 
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серед степів, поміж дібров. За Україну і за волю там пролилась людськая 

кров....», керівник Нестерчук А.А.; 

Мірошніченко Анну, вихованку гуртка «Живопис» Комунального закладу 

«Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді» 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області, за роботу «Глечик скарбу золотого», керівник Борутенко Світлана 

Миколаївна. 

дипломом ІІ ступеня: 

Кроль Валерію, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Станції юних техніків Торецької міської військово-цивільної адміністрації 

Бахмутського району Донецької області, за роботу «На місточку», керівник 

Бикова Наталія; 

Оніщук Вікторію, вихованку «Зразкового художнього колективу» творчого 

об'єднання «Ліпка із солоного тіста» Станції юних техніків - Центру науково-

технічної творчості молоді м. Києва, за роботу «Маленька помічниця», керівник 

Просяник Олена Олександрівна; 

Глєбова Максима, вихованця студії образотворчого мистецтва 

Комунального закладу «Первомайський будинок дитячої та юнацької творчості 

Первомайської міської ради Харківської області», за роботу «Козак», керівник 

Глєбова Катерина Андріївна; 

Маліцьку Злату, Бабій Юлію, вихованок гуртка «Народні ремесла 

України» Дитячо-юнацького центру Хмельницької міської територіальної 

громади Хмельницької області, за роботу «Україна – моя земля», керівник 

Бакало Альона Олегівна; 

Мазур Христину, вихованку гуртка «Барви Поділля» Будинку дитячої 

творчості Новоушицької селищної територіальної громади Хмельницької 

області, за роботу «Троянди», керівник Голосняк Світлана Анатоліївна; 

Шолох Анастасію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Тістопластика» Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, за роботу «На лузі біля річки», керівник Чоботар Тетяна; 

Панчука Назара, вихованця гуртка «Декоративно – ужиткове мистецтво» 

Комунального закладу «Погребищенський Центр дитячої та юнацької 

творчості» Вінницької області, за роболту «Рідний край», керівник Панчук Леся 

Володимирівна; 

Лук’янець Яну, вихованку гуртка «Мукосолька» Будинку дитячої 

творчості м. Новогродівка Донецької області, за роботу «Оберіг», керівник 

Кириченко Наталія; 

Скрипинець Андрія, вихованця «Зразкового художнього колективу» 

«Художня кераміка» Мукачівського центру дитячої та юнацької творчості 

Мукачівської міської ради Закарпатської області, за роботу «Старий дуб і 

пташка», керівник Сливчук Ольга Андріївна; 

Скобельську Софію, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

гуртка «Тістопластика» комунального позашкільного навчального закладу 
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Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва, за роботу «Люблю літечко у 

кошику», керівник Єфіц Олена. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Кіракосяна Давіда, учня Дмитрівського закладу загальної середньої освіти 

І-ІІ ступенів Волноваської міської територіальної громади Донецької області, за 

роботу «Калина-символ України», керівник Мельник Алла; 

Сагірову Марію, ученицю комунального закладу «Ялтинський заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1» Донецької області, за роботу 

«Квітуча Україно», керівник Сагірова Олександра; 

Плугову Мілану, вихованку гуртка «Тістопластика» Вінницького 

обласного центру технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Садимо 

садочок», керівник Місюра Юлія Володимирівна; 

Дарнобіда Андрія, вихованця гуртка «Колобок» Комунального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості» Новомиколаївської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області, за роботу «Моя Україна», керівник 

Царьова Надія Миколаївна; 

Томпу Олександру, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

декоративно-ужиткового мистецтва «Чарівниця» Будинку дитячої та юнацької 

творчості Заводського району міста Миколаєва, за роботу «Я малюю МИР», 

керівник Булкіна Людмила Вікторівна; 

Завтонова Максима, учня ліцею «Успіх» Доманівської селищної ради 

Вознесенського району Миколаївської області, за роботу «Оберіг», керівник 

Діденко Анжела Володимирівна; 

Стрілу Анну, вихованку гуртка «Тістопластика» Центру дитячої та 

юнацької творчості Дубровицької міської ради Сарненського району 

Рівненської області, за роботу «Добрий господар», керівник Криворучко 

Світлана Мартинівна; 

Бойко Софію, вихованку гуртка «Тістопластика» Шумського центру 

позашкільної роботи Тернопільської області, за роботу «Українська весна», 

керівник Бойко Віта Анатоліївна; 

Галушка Олександра, вихованця гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Красноградського центру дитячої та юнацької творчості Красноградської 

міської ради Харківської області, за роботу «Кіт-муркіт», керівник Бугаєнко 

Тетяна Олексіївна; 

Тарасенко Тетяну, вихованку гуртка «Чарівне тісто» комунального 

позашкільного навчального закладу Чернігівського обласного Палацу дітей та 

юнацтва, за роботу «Маленька Україночка», керівник Седляр Юлія; 

Струшляк Міладу, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

декоративно-ужиткового мистецтва «Чарівниця» Будинку дитячої та юнацької 

творчості Заводського району міста Миколаєва, за роботу «Співи», керівник 

Булкіна Людмила Вікторівна; 

Максименко Єву, вихованку гуртка «Флористика» Центру дитячої та 

юнацької творчості Южноукраїнської міської ради Миколаївської області, за 

роботу «Лелеки мирного неба», керівник Черняєва Лідія Миколаївна; 
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Гордієнко Вікторію, вихованку гуртка «Народна творчість» Дмитрівської 

гімназії Визирської теріторіальної громади Одеської області, за роботу 

«Казкова хатинка», керівник Жердецька Ольга Миколаївна; 

Радченко Маргариту, вихованку гуртка народної творчості «Соняшник» 

Хорольського центру дитячої та юнацької творчості Хорольської міської ради 

Лубенського району Полтавської області, за роботу «На чарівній землі, в 

мальовничому краї», керівник Іщенко Наталія Олексіївна; 

Слободянюк Інну, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Будинку творчості дітей та юнацтва Антонінської селищної територіальної 

громади Хмельницької області, за роботу «Натюрморт», керівник Степчук 

Лілія Володимирівна; 

Коваленка Михайла, Лялько Вероніку, вихованців гуртка «Мукосолька» 

Уманського міського Центру позашкільної освіти «Територія творчості» 

Черкаської області, за роботу «Черевички», керівник Павлова Алла 

Анатоліївна. 

1.4. У номінації «Декоративний розпис, народний живопис»: 

дипломом І ступеня: 

Новосад Олександру, вихованку гуртка «Основи дизайну» комунального 

закладу «Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді Луцької міської ради» Волинської області, за роботу «Засіває Янгол 

квітами надії мою любу Україну», керівник Голодишина Алла Євгеніївна; 

Біленко Євгенію, вихованку гуртка «Петриківський розпис» Комунального 

закладу позашкільної освіти «Петриківський Будинок дитячої та юнацької 

творчості» Петриківської селищної ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Птахи у винограді», керівник Кісіль Софія Борисівна; 

Тур Анастасію, Моргун Мілану, вихованок гуртка «Писанкарство» 

Миронівського центру дитячої та юнацької творчості Миронівської міської 

ради Київської області, за роботу «Україна - це вічність: сьогоднішня, майбутня 

й минула», керівник Семенова Юлія Сергіївна; 

Гамагу Тимура, вихованця «Виготовлення сувенірів» Кобеляцького 

будинку дитячої та юнацької творчості імені Миколи Андрійовича Касьяна 

Кобеляцької міської ради Полтавської області, за роботу «4:32 - мить, коли час 

зупинився», керівник Гамага Аліна Миколаївна; 

Храпко Яну, вихованку гуртка «Петрикіська мальованка» Комунального 

закладу позашкільної освіти «Мурованокуриловецький Будинок дитячої та 

юнацької творчості» Вінницької області, за роботу «Скринька», керівник Кузь 

Антоніна Миколаївна; 

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

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

роботу «Книга «Вірші на тему «Пори року», керівник Уртушева-Жукова Ольга 

Петрівна; 

Базильчук Дар’ю, Базильчук Марію, вихованок гуртка «Світ творчості» 

Житомирського державного будинку художньої та технічної творчості, 
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здобувачів освіти Центру професійно-технічної освіти м. Житомира, за роботу 

«Оберіговий квартер», керівник Нестерчук Н.О.; 

Димовську Марину, вихованку студії декоративно-ужиткового мистецтва 

«Чарівниця» Позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків» 

Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «Моє місто», керівник 

Краснобаєва Олена Іванівна; 

Лозову Ольгу, вихованку гуртка «Декоративний розпис» Комунального 

закладу «Новомиколаївський навчально-реабілітаційний центр «Паросток» 

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

Костенко Анна Анатоліївна; 

Мялук Дарину, вихованку народної студії декоративного розпису «Цвіт 

папороті» Сквирського центру дитячої та юнацької творчості Сквирської 

міської ради Київської області, за роботу «Серпень 2014 року», керівник 

Кучанський Ігор Леонідович; 

Маркіну Поліну, вихованку Зразкової дитячої мистецької студії «Магія 

декору» Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості 

Звенигородської міської ради Звенигородського району Черкаської області, за 

роботу «Млин», керівник Безверха Олена Миколаївна; 

Солодун Юлію, вихованку гуртка «Калейдоскоп» Центру дитячої та 

юнацької творчості Березняківської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області, за роботу «Український танець», керівник Розумна Наталія 

Олександрівна. 

дипломом ІІ ступеня: 

Лаврука Максима, вихованця гуртка «Декоративний розпис» 

Комунального закладу «Тростянецький будинок дитячої творчості» Вінницької 

області, за роботу «Квітуча Україна», керівник Бачинська Валентина Сергіївна; 

Бикову Орину, вихованку гуртка «Гончарство» Донецького обласного 

центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Таріль «Яблуневий 

цвіт», керівник Бикова Вікторія; 

Болохнову Аліну, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка з 

декоративного та образотворчого мистецтва «Квіткова фея» Позашкільного 

навчального закладу «Міський Палац дитячої та юнацької творчості» 

Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «Еко-шопер «Квіти 

України», керівник Мінченко Ганна Костянтинівна; 

Требухіну Олександру, вихованку «Народного художнього колективу» 

студії образотворчого мистецтва «Сонечко» Будинку дитячої та юнацької 

творчості «Дивоцвіт» Дарницького району м. Києва, за роботу «Українське 

весілля», керівник Долгушина Наталія Миколаївна; 

Шляпіна Олексія, вихованця «Зразкового художнього колективу» гуртка 

декоративно-ужиткового мистецтва «Арт» міської станції юних техніків міста 

Миколаєва, за роботу «Кабанчик», керівник Коркішко Олена Олександрівна; 

Порох Вероніку, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Чарівна 

палітра» Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» 
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Терешківської сільської ради Полтавської області, за роботу «Мальовничі 

візерунки», керівник Сватенко Владислава Ігорівна; 

Єршову Маргариту, вихованку Зразкового гуртка образотворчого 

мистецтва «Студія Відродження» Комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості Південної міської Ради Харківської області», за роботу 

«Пташка-веснянка», керівник Удовиченко Наталія Леонідівна; 

Золотько Поліну, вихованку Зразкового гуртка образотворчого мистецтва 

«Студія Відродження» Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості Південної міської Ради Харківської області», за роботу «Червоні 

квіти», керівник Удовиченко Наталія Леонідівна; 

Матвійчук Єлизавету Софію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради, за роботу «Берегиня», 

керівник Калиш Алла Володимирівна; 

Бабарику Ангеліну, вихованку арт-студії «Колаж» Центру творчості дітей 

та юнацтва ПрилуцькоЇ міської ради Чернігівської області, за роботу 

«Самчиківський розпис», керівник Волик Анастасія; 

Кузик Єву-Анну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

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

роботу «Декоративна композиція «Писанка-мальованка», керівник Кузик 

Єлизавета Михайлівна; 

Станкову Юлію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

декоративно-ужиткового мистецтва «Петриківські барви» Позашкільного 

навчального закладу «Будинок дитячої та юнацької творчості Заводського 

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

птах», керівник Ковальова Ірина Анатоліївна; 

Дармохвал Анастасію, вихованку студії «Образотворче мистецтво» 

Рогатинського центру дитячої та юнацької творчості Рогатинської міської ради 

Івано-Франківської області, за роботу «Зоряний ангел», керівник Верстин Н. В.; 

Шерметинську Дарину, вихованку народної студії петриківського розпису 

«Азалія» Центру позашкільної освіти та професійного самовизначення 

учнівської молоді «Соняшник» Київської області, за роботу «В своїй хаті своя 

правда і слава, і воля», керівник Красніцька - Луцик Людмила Мар`янівна; 

Носенко Дарину, вихованку гуртка «Дивокрай» Новогребельського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів - заклад дошкільної освіти 

Київської області, за роботу «Вогняний птах», керівник Ващенко Оксана 

Вікторівна; 

Ісокову Зарину, вихованку гуртка «Петриківський декоративний розпис» 

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

роботу «Ілюстрація до поезії Лесі Українки», керівник Петрик Ірина Василівна; 

Голубицьку Валерію, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

гуртка «Творча майстерня народного декоративно-ужиткового мистецтва 

«Барвінок» Карлівського міського центру позашкільної освіти Карлівської 

міської ради Полтавської області, за роботу «Дерево життя», керівник 

Колодяжна Світлана Григорівна; 
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Горкушу Ксенію, вихованку гуртка «Мистецька школа» Комунального 

багатопрофільного закладу позашкільної освіти «Мистецька школа» Буринської 

міської ради Сумської області, за роботу «Я люблю Україну», керівник Горбач 

Антоніна Степанівна; 

Булану Аліну, вихованку гуртка «Мистецька школа» Комунального 

багатопрофільного закладу позашкільної освіти «Мистецька школа» Буринської 

міської ради Сумської області, за роботу «Прилетіла ластівка до моєї хати…», 

керівник Горбач Антоніна Степанівна; 

Цмикайло Анастасію, Дубінко Олександру, вихованку гуртка творчої праці 

«Дзвіночок» Центру дитячої та юнацької творчості Кам’янець-Подільської 

міської територіальної громади Хмельницької області, за роботу «Слава 

Україні!», керівник Стасюк Зоя Миколаївна. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Чемерис Дарину, вихованку гуртка «Петриківський декоративний розпис» 

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

роботу «Багатий урожай», керівник Петрик Ірина Василівна; 

Пасічник Зоряну, вихованку гуртка «Флор-арт» Центру дитячої творчості 

Теофіпольської селищної ради Хмельницької області, за роботу «Вільний 

птах», керівник Гоцка Наталія Володимирівна; 

Юрчик Діану, вихованку зразкової школи народних ремесел 

«Полісяночка» Маневицького центру творчості дітей та юнацтва Волинської 

області, за роботу «А у садочку, як у віночку», керівник Бусел Ніна 

Володимирівна; 

Бабіну Катю, вихованку гуртка «Петриківський розпис» Комунального 

закладу позашкільної освіти «Петриківський Будинок дитячої та юнацької 

творчості» Петриківської селищної ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Петриківські квіти», керівник Булгак Тамара Володимирівна; 

Стефанишин Ірину, вихованку гуртка ремесел та бісероплетіння «Декор» 

Івано-Франківського міського центру дитячої та юнацької творчості, за роботу 

«Картина на склі «Сонце весни», керівник Петренко С. В.; 

Яриновську Марію, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва «Сонечко» Будинку дитячої та юнацької творчості 

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

Долгушина Наталія Миколаївна; 

Андрюшків Софію, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Єланецького Будинку творчості школярів Єланецької селищної ради 

Вознесенського району Миколаївської області, за роботу «Козаки», керівник 

Куцовська Оксана Вікторівна; 

Мусієнко Дар'ю, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Творча майстерня народного декоративно-ужиткового мистецтва «Барвінок» 

Карлівського міського центру позашкільної освіти Карлівської міської ради 

Полтавської області, за роботу «Торохкальце «Три стихії», керівник Колодяжна 

Світлана Григорівна; 
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Павлову Катерину, вихованку Зразкового гуртка образотворчого 

мистецтва «Студія Відродження» Комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості Південної міської Ради Харківської області», за роботу 

«Декоративна композиція», керівник Удовиченко Наталія Леонідівна. 

1.5. У номінації «Гончарство та художня кераміка»: 

дипломом І ступеня: 

Макаревича Юрія, вихованця гуртка «Гончарство» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Локачинської селищної ради Волинської області, за роботу 

«Спасо-Преображенська церква-капличка загиблих полонянок», керівник 

Поляков Микола Сергійович; 

Годорожу Кирила, вихованця «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Кераміка» комунального позашкільного навчального закладу «Станція юних 

техніків Тернівськогоо району» Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, за роботу «Свищик «Пісня про волю», керівник Литвинчук Ольга 

Михайлівна; 

Угаріну Катерину, Крикливу Мілєну, вихованок гуртка «Гончарик» 

Будинку дитячої творчості Нетішинської міської територіальної громади 

Хмельницької області, за роботу «Моя земля – земля моїх батьків», керівник 

Стицюк Юрій Олександрович; 

Гарника Євгена, вихованця гуртка «Художнє ліплення» Центру дитячої та 

юнацької творчості Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади 

Вінницької області, за роботу «Янгол», керівник Гарник Ілона Геннадіївна; 

Антоненко Дарину, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

образотворчих мистецтв «Журавочка» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Міський палац дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Побратими – 

баранці», керівник Кощавська Ольга Федорівна; 

Колектив вихованців гуртка «Образотворче мистецтво» Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Южноукраїнськ Миколаївської області, за роботу «Козак 

без коня, що воїн без пістоля», керівник Осадчук Олександр Филимонович; 

Конотопенка Владислава, вихованця «Зразкового художнього колективу» 

гуртка «Кераміка»  міської станції юних техніків м. Миколаєва, за роботу 

«Старий козак», керівник Пономаренко Володимир Олексійович; 

Лебедєва Олександра, вихованця гуртка «Кераміка» Полтавського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської 

обласної ради, за роботу «Чарівне лоша», керівник Матвієнко Ірина 

Михайлівна; 

Кутову Марію, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

декоративно-прикладного мистецтва «Сходинки» Позашкільного навчального 

закладу «Багатопрофільний молодіжний центр» Черкаської міської ради, за 

роботу «На Великдень», керівник Тимошенко Галина Володимирівна; 

Куркова Максима, вихованця гуртка «Художня кераміка» Комунального 

закладу позашкільної освіти «Коропський центр дитячої та юнацької творчості» 
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Коропської селищної ради Чернігівської області, за роботу «Казкове мистечко», 

керівник Семенцова Оксана. 

дипломом ІІ ступеня: 

Барченко Анастасію, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

образотворчих мистецтв «Журавочка» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Міський палац дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Коник та 

пташка», керівник Кульнєва Мар’яна Костянтинівна; 

Роковенко Варвару, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

образотворчих мистецтв «Журавочка» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Міський палац дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Собачки – 

музики», керівник Кульнєва Мар’яна Костянтинівна; 

Гавей Давида, вихованця гуртка «Художня кераміка» Центру позашкільної 

роботи і дитячої творчості Воловецької селищної ради Закарпатської області, за 

роботу «Двійнята», керівник Лопіт Людмила Олексіївна; 

Мазур Анастасію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Кераміка» міської станції юних техніків м. Миколаєва, за роботу «Добре 

полювання», керівник Пономаренко Володимир Олексійович; 

Сердюка Іллю, вихованця «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Кераміка»  міської станції юних техніків м. Миколаєва, за роботу «Щедрий 

врожай», керівник Пономаренко Володимир Олексійович; 

Колісника Даніїла, вихованця Зразкового гуртка образотворчого мистецтва 

«Студія Відродження» Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості Південної міської Ради Харківської області», за роботу «Козацький 

віл», керівник Удовиченко Андрій Миколайович; 

Поліщук Кристину, вихованку гуртка «Художня кераміка» Комунального 

закладу позашкільної освіти «Коропський центр дитячої та юнацької творчості» 

Коропської селищної ради Чернігівської області, за роботу «Величний дракон», 

керівник Семенцова Оксана; 

Дзюбенка Михайла, вихованця гуртка «Художня кераміка» Комунального 

закладу позашкільної освіти «Коропський центр дитячої та юнацької творчості» 

Коропської селищної ради Чернігівської області, за роботу «Симаргл», керівник 

Семенцова Оксана; 

Поліщук Кристину, вихованку гуртка «Художня кераміка» Комунального 

закладу позашкільної освіти «Коропський центр дитячої та юнацької творчості» 

Коропської селищної ради Чернігівської області, за роботу «Ярмарок», 

керівник Жихор Віктор; 

Маліцу Анатолія, вихованця «Народного художнього колективу» студії 

образотворчих мистецтв «Журавочка» Комунальний позашкільний навчальний 

заклад «Міський палац дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» Криворізької 

міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Козак з козликом», 

керівник Кощавська Ольга Федорівна; 
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Божко Діну, вихованку гуртка «Гончарики» Центру дитячої та юнацької 

творчості Костянтинівської міської ради Донецької області, за роботу «Кругла 

скульптура-ліхтарик «Материнська любов», керівник Нєдєляєва Катерина; 

Михайлишин Анастасію, вихованку гуртка образотворчого мистецтва 

Позашкільного закладу освіти «Мала академія народних ремесел» Отинійської 

селищної ради Івано-Франківської області, за роботу «Величний грифон», 

керівник Іванків О. Л.; 

Буркевича Артьома, вихованця гуртка «Гончарство» Центру позашкільної 

роботи Галицинівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської 

області, за роботу «Дівчина-весна», керівник Глушко Сергій Володимирович. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Усенко Поліну, вихованку гуртка «Гончарство» КЗ «Будинок дитячої 

творчості» КМР Дніпропетровської області, за роботу «Рибки-свистунці», 

керівник Мотренко Антоніна Ігорівна; 

Нечипуренко Крістіну, вихованку гуртка «Дивосвіт кераміки» КЗ 

«Царичанський БДЮТ» Царичанської селищної ради Дніпропетровської 

області, за роботу «Павич», керівник Хорольська Анжела Вікторівна; 

Гонтарь Катерину, вихованку гуртка «Гончарство» Кегичівського Будинку 

дитячої та юнацької творчості Кегичівської селищної ради Харківської області, 

за роботу «Кіт Мартин», керівник Муха Ольга Валеріївна; 

Андреєву Маргаріту, Гегельську Марію, Ібашеву Камілу, Карбівничу 

Варвару, вихованок гуртка «Кераміка» Комунального закладу «Шполянський 

центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді» Шполянської міської 

ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області, за роботу 

«Етнокалендар», керівник Сорокопудова Людмила Олександрівна; 

Буханець Романа, вихованця «Народного художнього колективу» студії 

образотворчих мистецтв «Журавочка» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Міський палац дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Щирі 

господарі», керівник Кульнєва Мар’яна Костянтинівна; 

Пащенко Єлизавету, вихованку гуртка «Художня кераміка» позашкільного 

навчального закладу «Центр творчості та дозвілля відділу освіти Покровської 

міської ради Донецької області», за роботу «Мала скульптура «Господиня», 

керівник Гринь Надія; 

Кошеву Діану, вихованку гуртка «Український оберіг» ДНЗ «Новоград-

Волинське вище професійне училище» Житомирської області, за роботу 

«Українська піч», керівник Голеня С.М.; 

Плиску Вікторію, вихованку гуртка «Художня кераміка» Центру 

позашкільної освіти Берегівської міської ради Закарпатської області, за роботу 

«Великоднє диво», керівник Чалбаш Алла Домініківна; 

Баченко Єсфірь, вихованку гуртка «Гончарик» Богуславського центру 

дитячої та юнацької творчості Богуславської міської ради Київської області, за 

роботу «Плавай, плавай лебідонько, по синьому морю, рости, рости 

тополенько, все в гору та вгору!», керівник Спасьонова Ярослава Сергіївна; 
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Нечепорук Еліну, вихованку «Зразкового художнього колективу» творчої 

студії «Художня кераміка» Станції юних техніків - Центру науково-технічної 

творчості молоді м. Києва, за роботу «Моя Україна», керівник Пристапчук 

Світлана Вікторівна; 

Кравець Олену, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

«Кераміка» Дитячого оздоровчо-екологічного центру Оболонського району                      

м. Києва, за роботу «Осінній гарбуз», керівник Спірідонова Галина Павлівна; 

Афанасьєву Аріну, вихованку гуртка «ОТМ» Центру дитячої та юнацької 

творчості Южноукраїнської міської ради Миколаївської області, за роботу 

«Натюрморт», керівник Осадчук Олександр Филимонович; 

Колектив вихованців «Зразкового художнього колективу» гуртка кераміки 

«Обереги» Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської 

молоді Полтавської обласної ради, за роботу «Наталка Полтавка», керівник 

Порощай Тетяна Вікторівна; 

Кібенко Діану, вихованку гуртка «Viva Art» комунального закладу 

«Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів № 5» Полтавської міської 

ради Полтавської області, за роботу «Чарівний глечик», керівник Васюта 

Альона Валеріївна. 

1.6. У номінації «Вироби з природних матеріалів»: 

дипломом І ступеня: 

Худяк Віталіну, вихованку гуртка «Соломоплетіння» Перегінського 

будинку дитячої та юнацької творчості Перегінської селищної ради Івано-

Франківської області, за роботу «Мрія Попелюшки», керівник Зозук Г. В.; 

Хомшо Ксенію, Ковальжи Марію, вихованок гуртка «Народна творчість» 

Центру позашкільної освіти «Перлина» Ренійської міської ради Ізмаїльського 

району Одеської області, за роботу «Подих минулого, як стежка до 

сьогодення», керівник Михайлович Ірина Василівна; 

Сметану Тимофія, вихованця гуртка «Природа і фантазія» Комунального 

закладу позашкільної освіти «Зіньківський будинок дитячої та юнацької 

творчості» Зіньківської міської ради Полтавської області, за роботу «Які 

дивовижні ці квіти, у кожній чарівність своя. Всі різні, та й що говорити - у 

квіти закоханий я», керівник Лисак Світлана Миколаївна; 

Хілько Алісу, вихованку гуртка «Флористика» КЗ «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Рокитнівської селищної ради Сарненського району 

Рівненської області, за роботу «Кукурудзяне диво», керівник Несенчук Наталія 

Іванівна; 

Глуховецького Вячеслава, вихованця гуртка «Природа рідного краю» 

Комунального закладу «Центр позашкільної освіти «Джерело» Височанської 

селищної ради Харківського району Харківської області, за роботу «Совушка», 

керівник Глуховецька Вікторія Вікторівна; 

Хому Вікторію, ученицю Москалівського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Ярмолинецької селищної територіальної громади 

Хмельницької області, за роботу «Корзинка», керівник Коваль-Бойко Лілія 

Олександрівна; 
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Гуржу Світлану, вихованку гуртка «Паперопластика» Холминського 

Будинку творчості дітей та юнацтва Холминської селищної ради 

Корюківського району Чернігівської області, за роботу «Пташки взимку», 

керівник Терещенко Ніна; 

Жданюка Володимира, учня Державного навчального закладу 

«Гущинецьке вище професійне училище» Вінницької області, за роботу «Набір 

для чаювання», керівник Ігушев Володимир Опанасович; 

Бурик Іванну, вихованку гуртка «Фітодизайн» Гораймівського ліцею 

Колківської селищної ради Волинської області, за роботу «Закриємо небо над 

Україною», керівник Соколець Галина Степанівна; 

Матвійчук Марію, ученицю Павлівського ліцею Павлівської сільської ради 

Волинської області, за роботу «Необхідне в побуті», керівник Хомін Наталія 

Михайлівна; 

Пислар Олександру, вихованку гуртка «Флористика та живопис» Станції 

юних техніків Торецької міської військово-цивільної адміністрації 

Бахмутського району Донецької області, за роботу «Котик на віконці», керівник 

Старовойтова Наталія; 

Ільницьку Марію, вихованку гуртка «Дизайн та швейна справа» Міського 

будинку дитячої та юнацької творчості Болехівської міської ради Івано-

Франківської області, за роботу «В очікуванні вечірньої зорі», керівник Лохман 

Г. М. 

дипломом ІІ ступеня: 

Лавренюк Софію, вихованку гуртка «Природа і фантазія» Видраницького 

ліцею Забродівської сільської ради Волинської області, за роботу «Кошичок», 

керівник Лукашук Світлана Миколаївна; 

Камінську Вероніку, вихованку гуртка «Природа та творчість» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Авдіївської міської ради Донецької області, за 

роботу «Чудова мить», керівник Побережна Ольга; 

Денисову Наталію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу 

«Лісовий пентхаус», керівник Семікоз Оксана; 

Ткаченко Анну, вихованку гуртка «Берегиня» Білоцерківської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №18 Білоцерківської міської ради 

Київської області, за роботу «Нащо мені чорні брови, Нащо карі очі, Нащо літа 

молодії, Веселі дівочі?..» (Тарас Шевченко «Думка» ), керівник Висторонська 

Людмила Василівна; 

Сабіщенко Мілану, Курчинську Вікторію, вихованок гуртка «Дитина і 

довкілля» Центру дитячої та юнацької творчості імені Олександра Шакала 

Олександрійської міської ради Кіровоградської області, за роботу «Квітуча моя 

Україна», керівник Пранюк Наталія Петрівна; 

Шаповал Марію, вихованку гуртка «Рукоділля» Градизької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 2 Градизької селищної ради 

Кременчуцького району Полтавської області, за роботу «Оберіг для дому», 

керівник Пшенична Марина Володимирівна; 



20 

 

Процун Мілану, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Колорит» 

Хорольського центру дитячої та юнацької творчості Хорольської міської ради 

Лубенського району Полтавської області, за роботу «Біжить, біжить вода під 

греблею і крутить млин, якому сотня років», керівник Стороженко Юлія 

Володимирівна; 

Вуйтович Соломію, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок та сувенірів» 

Гримайлівської станції юних техніків Тернопільської області, за роботу 

«Голубка», керівник Віятик Наталія Василівна; 

Кузьмич Вероніку, Бігус Аріну, вихованок гуртка «Народні ремесла 

України» Дитячо-юнацького центру Хмельницької міської територіальної 

громади Хмельницької області, за роботу «Наше містечко», керівник Бакало 

Альона Олегівна; 

Салєєву Дашу, вихованку гуртка «Калейдоскоп ідей» Комунального 

закладу «Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді» 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області, за роботу «Квіткова пані», керівник Варяниця Майя Вікторівна; 

Мель Богдану, вихованку гуртка «Мозаїка» Холминського Будинку 

творчості дітей та юнацтва Холминської селищної ради Корюківсьго району 

Чернігівської області, за роботу «Веселий грибок», керівник Терещенко Ніна; 

Павлюк Анастасію, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

креатив - студії «Орхідея» Комунального закладу «Вінницький міський палац 

дітей та юнацтва ім. Лялі Ратушної», за роботу «Подільські барви», керівник 

Мохар Ірина Анатоліївна; 

Юдіну Софію, вихованку гуртка «Технічний дизайн «Студія стиль» 

Станції юних техніків Торецької міської військово-цивільної адміністрації 

Бахмутського району Донецької області, за роботу «Вовк», керівник 

Позднякова Анжела; 

Бахтіярову Ірину, вихованку гуртка «Флористика та живопис» Станції 

юних техніків Торецької міської військово-цивільної адміністрації 

Бахмутського району Донецької області, за роботу «У світі тварин», керівник 

Старовойтова Наталія; 

Балазюк Анастасію, вихованку гуртка «Аплікація з соломки» Долинського 

будинку дитячої та юнацької творчості Долинської міської ради Івано-

Франківської області, за роботу «Україна-моя Батьківщина», керівник Балазюк 

М. В.; 

Пермінову Ангеліну, вихованку гуртка «Художнє мистецтво» Центру 

дитячої та юнацької творчості Южноукраїнської міської ради Миколаївської 

області, за роботу «Молодість, опалена війною», керівник Аксьонова Надія 

Василівна; 

Ляшика Іллю, вихованку гуртка «Народна творчість» Ромейківського НВК 

«Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» 

Полицької сільської ради Вараського району Рівненської області, за роботу 

«Природа мого краю», керівник Ляшик Ольга Анатоліївна; 
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Мазурець Софію, вихованку гуртка «Захоплююче лозоплетіння» 

Комунального позашкільного навчального закладу Олександрійської сільської 

ради Рівненського району Рівненської області, за роботу «Півник», керівник 

Клебан Лариса Андріївна; 

Кожедуб Вероніку, вихованку гуртка «Мозаїка» Холминського Будинку 

творчості дітей та юнацтва Холминської селищної ради Корюківського району 

Чернігівської області, за роботу «Очікування друга», керівник Терещенко Ніна. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Габор Ніколетту, вихованку гуртка «Трудове навчання» Тереблянського 

опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Буштинської 

селищної ради Тячівського району Закарпатської області, за роботу «Єдина 

Україна», керівник Герег Мар'яна Василівна; 

Петченко Тетяну, Левченко Злату, вихованок гуртка «Арт-майстерня» 

Комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання «Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Гармонія» - гімназія імені 

Тараса Шевченка - Центр позашкільного виховання «Контакт» Кіровоградської 

міської ради» Кіровоградської області, за роботу «Зустрілися ...», керівник 

Тисак Ірина Володимирівна; 

Ісайкіну Катерину, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

декоративно-ужиткового мистецтва «Чарівниця» Будинку дитячої та юнацької 

творчості Заводського району міста Миколаєва, за роботу «Місяць по небу 

ходить», керівник Булкіна Людмила Вікторівна; 

Савчук Ельзу, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

декоративно-ужиткового мистецтва «Чарівниця» Будинку дитячої та юнацької 

творчості Заводського району міста Миколаєва, за роботу «Квіткове поле», 

керівник Булкіна Людмила Вікторівна; 

Дудіну Валерію, вихованку гуртка «Створюй красу» Старонекрасівського 

закладу загальної середньої освіти Саф’янівської сільської ради Одеської 

області, за роботу «Мій рідний край, моя Вкраїна!», керівник Кайряк Надія 

Григорівна; 

Віятика Іллю, вихованця гуртка «Виготовлення іграшок та сувенірів» 

Гримайлівської станції юних техніків Тернопільської області, за роботу 

«Великодній кролик», керівник Гнатишин Галина Володимирівна; 

М’ягку Ольгу, вихованку гуртка «Майстерня чудес» Будинку творчості 

дітей та юнацтва Красилівської міської територіальної громади Хмельницької 

області, за роботу «Тюльпани», керівник Славенська Софія Іванівна; 

Смалиус Ангеліну, вихованку гуртка «Флористика» Центру художньо-

естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської 

міської ради Черкаської області, за роботу «Квіти, як згадка про море», 

керівник Швагер Наталія Петрівна; 

Дюженко Кіру, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Будинку 

творчості школярів та юнацтва Братської селищної ради Вознесенського району 

Миколаївської області, за роботу «Дідух», керівник Катренко Наталія 

Миколаївна; 
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Лазарєву Анастасію, вихованку гуртка «Веселі фарби» Болградського 

навчально-виховного комплексу Болградської міської ради Одеської області, за 

роботу «Кошик з квітами», керівник Бундєва Світлана Михайлівна; 

Трушковську Христину, вихованку гуртка «Природний матеріал в 

дизайні» Рівненського міського центру творчості учнівської молоді Рівненської 

міської ради, за роботу «Цукерниця», керівник Мазурок Леся Миколаївна; 

Яковчука Артема, учня Нетішинського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей» Нетішинської міської 

територіальної громади Хмельницької області, за роботу «Ріжок», керівник 

Величко Ганна Павлівна; 

Вдовіченка Максима, Різник Ірину, вихованців гуртка «Калейдоскоп ідей» 

Комунального закладу «Шполянський центр дитячої та юнацької творчості 

учнівської молоді» Шполянської міської ради об’єднаної територіальної 

громади Черкаської області, за роботу «Дерево життя», керівник Варяниця 

Майя Вікторівна; 

Білоуса Назара, вихованця гуртка «Виготовлення сувенірів» Комунального 

закладу «Тальнівський центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Тальнівської міської ради Черкаської області», за роботу «На узліссі», керівник 

Нишпора Любов Василівна. 

1.7. У номінації «Вироби з соломки»: 

дипломом І ступеня: 

Гаврилишину Вікторію, Ужвак Софію, Коваленко Крістіну, вихованок 

гуртка «Початкового технічного моделювання» Бершадської станції юних 

техніків Вінницької області, за роботу «Йшла до Бога рано-вранці, Ненька-

Україна», керівник Гук Людмила Валентинівна; 

Радченко Дар’ю, вихованку гуртка «Робота з соломкою» Селищного 

комунального закладу позашкільної освіти «Межівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Синельниківського району Дніпропетровської області, за 

роботу «Їхав козак за Дунай», керівник Воскобойник Надія Ізатулівна; 

Драніченко Марію, вихованку гуртка «Соломоплетіння» Комунального 

закладу позашкільної освіти Гребінківської селищної ради «Центр дитячо- 

юнацької творчості» Київської області, за роботу «Птах миру, щастя і добра», 

керівник Гашенко Олена Петрівна; 

Козлякову Марину, вихованку гуртка «Аплікація соломкою» 

Комунального закладу «Новопразький будинок дитячої та юнацької творчості 

Новопразької селищної ради» Олександрійського району Кіровоградської 

області, за роботу «Герб України!», керівник Козак Світлана Михайлівна; 

Лисенко Орисю, вихованку студії флористичного дизайну Центру дитячої 

творчості Теофіпольської селищної територіальної громади Хмельницької 

області, за роботу «Солом’яна екібана», керівник Ткачук Людмила Петрівна; 

Лесик Дар’ю, вихованку гуртка «Вироби з соломи» Селищного 

комунального закладу позашкільної освіти «Межівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Синельниківського району Дніпропетровської області, за 
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роботу «Композиція «Чумацький шлях», керівник Воскобойник Надія 

Ізатулівна; 

Колектив вихованців гуртка «Вироби з соломи» Селищного комунального 

закладу позашкільної освіти «Межівський будинок дитячої та юнацької 

творчості» Синельниківського району Дніпропетровської області, за роботу 

«Солом’яна лялька «Квітуча Україна», керівник Воскобойник Надія Ізатулівна; 

Кащука Іллю, вихованця гуртка «Аплікація соломкою» Центру дитячої та 

юнацької творчості Гуменецької сільської територіальної громади 

Хмельницької області, за роботу «Кошіль», керівник Лиськова Неля Йосипівна. 

дипломом ІІ ступеня: 

Кульчицьку Вероніку, Пилип’юк Ольгу, вихованок гуртка «Поліське 

золото» Мокрецької гімназії Турійської селищної ради Ковельського району 

Волинської області, за роботу «Подих літа», керівник Гловацька Мирослава 

Валеріївна; 

Костирю Валерію, вихованку гуртка «Робота з соломкою» Селищного 

комунального закладу позашкільної освіти «Межівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Дніпропетровської області, за роботу «Великодній вінок», 

керівник Воскобойник Надія Ізатулівна; 

Тараненко Діану, вихованку гуртка «Аплікація соломкою» Комунального 

закладу «Новопразький будинок дитячої та юнацької творчості Новопразької 

селищної ради» Олександрійського району Кіровоградської області, за роботу 

«Щаслива родина», керівник Козак Світлана Михайлівна; 

Чекалюк Надію, вихованку гуртка «Соломопластика» Рівненського 

міського центру творчості учнівської молоді Рівненської міської ради, за 

роботу «Павичі», керівник Наумець Лариса Казимирівна; 

Орлова Віталія, вихованця гуртка «Геометричне моделювання» 

Монастириського будинку дитячої та юнацької творчості Тернопільської 

області, за роботу «Солом’яна барсетка», керівник Малярський Іван 

Тимофійович; 

Сироватко Марину, вихованку гуртка «Дивосвіт народної творчості» 

Центру дитячої та юнацької творчості Іллінецької міської об’єднаної 

територіальної громади Вінницької області, за роботу «Символ чистоти», 

керівник Герасимець Тетяна Іванівна; 

Колектив вихованців гуртка флористики «Оберіг»  Центру творчості дітей 

та юнатцва імені Д. Туптала Макарівської селищної ради Київської області, за 

роботу «Український оберіг», керівник Грущанська Галина Петрівна; 

Тимченко Анастасію, вихованку гуртка «Аплікація соломкою» 

Комунального закладу «Новопразький будинок дитячої та юнацької творчості 

Новопразької селищної ради» Олександрійського району Кіровоградської 

області, за роботу «У вишневому садочку», керівник Козак Світлана 

Михайлівна; 

Бойчук Іванну, вихованку гуртка «Аплікація соломкою» КЗ «Центр 

дитячої та юнацької творчості» Соснівської селищної ради Сарненського 
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району Рівненської області, за роботу «Коник пишногривий», керівник Мисюк 

Оксана Тихонівна; 

Чабан Юлію, вихованку гуртка «Природа і фантазія» Катеринопільського 

будинку дитячої та юнацької творчості Черкаської області, за роботу «Син 

Божий народився», керівник Сущенко Любов Володимирівна; 

Іванчук Дарину, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Будинку творчості дітей та юнацтва Антонінської селищної територіальної 

громади Хмельницької області, за роботу «Ангел миру», керівник Степчук 

Лілія Володимирівна. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Горячову Єву, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Донецького 

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

капелюх», керівник Стрельцова Олена; 

Горват Олівера, учня гуртка «Трудове навчання» Мукачівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №14 Мукачівської міської ради 

Закарпатської області, за роботу «Веселий байкер», керівник Тайпс Чілла 

Ернестівна; 

Кашевєрова Руслана, вихованця гуртка «Плетінка» Комунального закладу 

«Петрівський центр дитячої та юнацької творчості» Петрівської селищної ради 

Олександрійського району Кіровоградської області, за роботу «Україночка», 

керівник Кашевєрова Наталія Олександрівна; 

Пильгука Мирослава, вихованця гуртка соломоплетіння «Колосок» 

Хорольського центру дитячої та юнацької творчості Хорольської міської ради 

Полтавської області, за роботу «Підвіска на дитяче ліжко», керівник 

Петровська Людмила Миколаївна; 

Васик Камілу, вихованку гуртка соломоплетіння «Колосок» Хорольського 

центру дитячої та юнацької творчості Хорольської міської ради Полтавської 

області, за роботу «Цукерниця», керівник Петровська Людмила Миколаївна; 

Філоненко Софію, вихованку гуртка «Палітра» Центру дитячої та 

молодіжної творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, 

за роботу «З любов’ю до України», керівник Дуженко Марина Вікторівна; 

Лещенко Анастасію, вихованку гуртка «Соломоплетіння» Комунального 

закладу «Немирівський центр дитячої та юнацької творчості» Немирівської 

міської ради Вінницької області, за роботу «Все буде Україна», керівник 

Лещенко Ірина Іванівна; 

Поліщук Христину, вихованку гуртка «Декоративно – ужиткове 

мистецтво» Комунального закладу «Погребищенський Центр дитячої та 

юнацької творчості» Погребищенської міської ради Вінницької області, за 

роботу «Журавлик», керівник Бондар Зоя Миколаївна; 

Соломко Івана, вихованця гуртка «Паперопластика» Донецького обласного 

центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Вухасті красуні», 

керівник Соломко Галина; 

Хмарник Ніколетту, ученицю гуртка «Трудове навчання» Горбівського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Колочавської сільської ради 
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Хустського району Закарпатської області, за роботу «Святий ангел», керівник 

Секереш Мар'яна Михайлівна; 

Єрмолаєву Анастасію, вихованку гуртка «Аплікація соломкою» 

Комунального закладу «Новопразький будинок дитячої та юнацької творчості 

Новопразької селищної ради» Олександрійського району Кіровоградської 

області», за роботу «Молюсь за тебе, Україно!», керівник Козак Світлана 

Михайлівна; 

Дорош Христину, вихованку гуртка «Берегиня» Комунального закладу 

позашкільної освіти Козівський Будинок дитячої та юнацької творчості 

«Юність» Тернопільської області, за роботу «Солом’яний павук», керівник 

Нечипорук Алла Володимирівна; 

Сопко Анастасію, вихованку гуртка «Аплікація соломкою» Пирятинського 

Центру дитячої та юнацької творчості Пирятинської міської ради Полтавської 

області, за роботу «Неспішно, крок за кроком, минають пори року», керівник 

Кадура Інна Вікторівна; 

Степанова Оленксандра, вихованця гуртка «Декоративно-прикладне 

мистецтво» закладу позашкільної освіти «Школа сприяння здоров’ю» 

Грицівської селищної територіальної громади Хмельницької області, за роботу 

«Дерево життя», керівник Оскома Микола Володимирович. 

1.8. У номінації «Художнє різьблення по дереву»: 

дипломом І ступеня: 

Кравцова Володимира, вихованця гуртка «Виготовлення сувенірів» Філії                    

І-ІІ ступенів № 1 Опорного закладу «Торецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 6» Торецької міської військово-цивільної адміністрації 

Бахмутського району Донецької області, за роботу «Квіткова композиція», 

керівник Яцукевич Олена; 

Прокопчука Миколу, вихованця гуртка «Художнє випилювання» Центру 

позашкільної освіти ім. О. Разумкова м. Бердичева Житомирської області, за 

роботу «Набір кухонний «Святковий», керівник Філімонова Лариса 

Михайлівна; 

Рогача Віталія, вихованця гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Заломського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Хустської міської 

ради Закарпатської області, за роботу «Лісова мавка», керівник Ожоганич 

Ганна Іванівна; 

Гуцало Олександра, Лисаковського Владислава, Лукова В’ячеслава, 

Маківчука Олександра, вихованців гуртка «Художня обробка деревини» 

Комунального закладу «Вінницький міський палац дітей юнацтва імені Лялі 

Ратушної», за роботу «Набір кухонний», керівник Луп’як Дмитро 

Миколайович; 

Матвієнка Руслана, Погребняка Максима, вихованців гуртка 

«Чародійники» Бершадської станції юних техніків Вінницької області, за 

роботу «Гепард», керівник Теличук Олександр Миколайович; 

Стефанишина Дем'яна, вихованця гуртка «Художня різьба по дереву» 

Долинського будинку дитячої та юнацької творчості Долинської міської ради 
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Івано-Франківської області, за роботу «Декоративний таріль», керівник 

Клименко В.М.; 

Сакевич-Павлову Анастасію, вихованку народного гуртка «Різьблення по 

дереву» Сквирського центру дитячої та юнацької творчості Сквирської міської 

ради Київської області, за роботу «Повій, вітре, через море...», керівник 

Парфенюк Олександр Кирилович; 

Гембу Олександра, вихованця гуртка «ПТМ» Новобузького Центру 

позашкільної роботи дітей та юнацтва Новобузької міської ради Баштанського 

району Миколаївської області, за роботу «Корабель «Чорна перлина», керівник 

Мирошніченко Г.І.; 

Безвешніку Владислава, вихованця гуртка «Умілі ручки» Бендзарівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Т.П. Боднар Балтської міської ради 

Одеської області, за роботу «Ажурна таріль», керівник Драганюк Руслан 

Михайлович; 

Зорю Кирила, вихованця гуртка «Екологічне краєзнавство» Комунального 

закладу «Центр позашкільної освіти «Джерело» Височанської селищної ради 

Харківської області», за роботу «Подарунок бабусі», керівник Зоря Ганна 

Сергіївна; 

Корчинського Романа, вихованця гуртка «Сувенірний» Будинку дитячої 

творчості Новоушицької селищної територіальної громади Хмельницької 

області, за роботу «Гармонія», керівник Луцак Євген Павлович; 

Луценко Юліанну, вихованку гуртка «Художня обробка деревини» 

Комунального закладу позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької 

творчості» Іркліївської сільської ради Черкаської області, за роботу «Богдан 

Хмельницький», керівник Луценко Микола Іванович; 

Ніколенка Олексія, Дубінчака Михайла, вихованців гуртка «Столяри-

конструктори» Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості 

Звенигородської міської ради Звенигородського району Черкаської області, за 

роботу «Вітряк», керівник Поєдинок Микола Петрович. 

дипломом ІІ ступеня: 

Крука Артема, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» комунального 

закладу позашкільної освіти «Старовижівський центр дитячої та юнацької 

творчості» Волинської області, за роботу «Скульптура голови коня», керівник 

Крощук Василь Миколайович; 

Савчука Богдана, вихованця гуртка «Лозоплетіння» Демидівського 

будинку творчості школярів Демидівської селищної ради Дубенського району 

Рівненської оюласті, за роботу «Підсвічник», керівник Салійчук Василь 

Ананійович; 

Клименко Даніелу, вихованку гуртка «Художнє різьблення по дереву» 

Комунального закладу «Валківський будинок дитячої та юнацької творчості 

Валківської міської ради Харківської області», за роботу «Сова», керівник 

Ручка Владислав Іванович; 

Андрушко Аліну, вихованку гуртка «Технічний дизайн» Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Шепетівської міської територіальної 
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громади Хмельницької області, за роботу «Пан-виноград», керівник Кутиркіна 

Леся Миколаївна; 

Точинюка Максима, Крисюка Валентина, вихованців гуртка «Різьба по 

дереву» Сілецької гімназії Горохівської міської ради Луцького району 

Волинської області, за роботу «Різьблена сільничка», керівник Лоза Сергій 

Олександрович; 

Добровінського Олександра, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» 

Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, за роботу «Сусіди», керівник Заєць Ігор Васильович; 

Клочковського Дмитра, вихованця гуртка «Різьба по дереву» ДНЗ 

«Новоград-Волинське вище професійне училище» Житомирської області, за 

роботу «Ведмедик з полонини», керівник Новорок В.В.; 

Мовчана Романа, вихованця гуртка «Різьба по дереву» ДНЗ «Новоград-

Волинське вище професійне училище» Житомирської області, за роботу 

«Скринька «Геометричні мотиви», керівник Новорок В.В.; 

Дербак Емілію, вихованку гуртка «Котигорошко» Теківської гімназії 

Королівської селищної ради Берегівського району Закарпатської області, за 

роботу «Відлік часу», керівник Тудовші Ганна Михайлівна; 

Конопку Марію, вихованку гуртка «Народні ремесла» Рогатинського 

центру дитячої та юнацької творчості Рогатинської міської ради Івано-

Франківської області, за роботу «Тарілка», керівник Стиславський Б.І.; 

Коваль Олександра, вихованця гуртка «Художня різьба по дереву» 

Долинського будинку дитячої та юнацької творчості Долинської міської ради 

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

Клименко В.М.; 

Вакарову Катерину, ученицю Великомихайлівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів-заклад дошкільної освіти Роздільнянського 

району Одеської області, за роботу «Півник», керівник Вакаров Володимир 

Євгенійович; 

 Красовського Андрія, учня Сарненської гімназії №6 Сарненської міської 

ради Сарненського району Рівненської області, за роботу «Слов’янський дух», 

керівник Бучко Маргарита Григорівна; 

Ловцова Григорія, вихованця КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Рокитнівської селищної ради Сарненського району Рівненської області, за 

роботу «Щука», керівник Денисюк Олександр Петрович; 

Петренка Артема, вихованця гуртка «Екостудія» Центру позашкільної 

освіти Кролевецької міської ради Сумської області, за роботу «Я з того краю, де 

росте калина, Я з того краю, де живуть лелеки, Я з того краю, де сопілка грає, Я 

з того краю, де журби немає», керівник Біляченко Ірина Вікторівна; 

Бондаренка Кіріла, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» Центру 

дитячої та юнацької творчості Кам'янець-Подільської міської територіальної 

громади Хмельницької області, за роботу «Скринька», керівник Сторож Ігор 

Михайлович. 

дипломом ІІІ ступеня: 
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Кузнецову Ірину, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Станції юних техніків Костянтинівської міської ради Донецької області, за 

роботу «Дерев’яна мозаїка «Квіти», керівник Брєєва Олена; 

Підченка Матвія, вихованця гуртка «Художня обробка деревини з 

елементами випилювання і випалювання» Донецького обласного центру 

технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Панно «Чарівна квітка», 

керівник Теліус Володимир Іванович; 

Микулу Богдана, вихованця гуртка «Художня обробка деревини» 

Золочівського центру позашкільної освіти Львівської області, за роботу 

«Шкатулка», керівник Захарчук Володимир Романович; 

Прокопчук Єлизавету, вихованку гуртка «Оздоровча аеробіка» Центру 

дитячої та юнацької творчості Подільської міської ради Одеської області, за 

роботу «Ведмедики», керівник Руссол Світлана Андріївна; 

Давиденка Євгена, вихованця гуртка «Різблення по дереву» 

Красноградського центру дитячої та юнацької творчості Красноградської 

міської ради Харківської області, за роботу «Козак», керівник Булатенко 

Олександр Юрійович; 

Ніколайчука Дмитра, учня Державної організації «Заболотненське вище 

професійне училище № 31 ім. Д.К. Заболотного» Вінницької області, за роботу 

«Ведмежа родина», керівник Шпак Юрій Валерійович; 

Щербину Михайла, вихованця гуртка «Обробка деревини» комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді Металургійного району» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Скорпіон», керівник Щербина Ігор 

Володимирович; 

Воронову Марію, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Станції юних техніків Костянтинівської міської ради Донецької області, за 

роботу «Ажурне дзеркальце», керівник Брєєва Олена; 

Лесів Владислава, вихованця гуртка «Художня обробка деревини» 

Золочівського центру позашкільної освіти Львівської області, за роботу 

«Шкатулка», керівник Захарчук Володимир Романович; 

Костирка Олександра, вихованця гуртка «Юний столяр» Центру 

позашкільної освіти Кролевецької міської ради Сумської області, за роботу 

«Горщик для меду», керівник Шкура Сергій Вікторович; 

Молодець Максима, вихованця гуртка «Художнє різьблення по дереву» 

Комунального закладу «Валківський будинок дитячої та юнацької творчості 

Валківської міської ради Харківської області», за роботу «Дощечка «Цаплі», 

керівник Ручка Владислав Іванович; 

Андрієнка Владислава, вихованця гуртка «Художнє різьблення по дереву» 

Комунального закладу «Валківський будинок дитячої та юнацької творчості 

Валківської міської ради Харківської області», за роботу «Дощечка «Троянда», 

керівник Ручка Владислав Іванович; 

Митрофанову Марію, вихованку гуртка «Різьба по дереву» Будинку 

творчості дітей та юнацтва Деражнянської міської територіальної громади 
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Хмельницької області, за роботу «Великодній заєць», керівник Рудзік 

Олександр Йосипович; 

Корень Владислава, вихованця гуртка «Різьба по дереву» Корюківського 

Центру дитячої та юнацької творчості Корюківської міської ради Чернігівської 

області, за роботу «Скринька», керівник Ковальчук Леонід. 

1.9. У номінації «Паперова пластика та оригамі»: 

дипломом І ступеня: 

Дзигал Софію, вихованку гуртка «Оригамі» Кременчуцького міського 

центру позашкільної освіти «Академія майбутнього» Кременчуцької міської 

ради Кременчуцького району Полтавської області, за роботу «Павич та пава», 

керівник Одарушенко Ольга Іванівна; 

Галушко Таісію, вихованку гуртка «Оригамі» Комунального закладу 

позашкільної освіти Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району «Палац 

дітей та юнацтва ім. Алли Іванової» Одеської області, за роботу «Гармонія з 

природою», керівник Рубан Світлана Леонідівна; 

Слюсар Карину, вихованку гуртка «Паперопластика» комунального 

закладу позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Жовтоводської міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Летять 

лелеки миру», керівник Аврахова Віта Валентинівна; 

Дриженко Богдану, вихованку гуртка «Паперопластика» Центру 

художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді 

Кам'янської міської ради Черкаської області, за роботу «Мальви пламеніють в 

мами у саду», керівник Хоменко Ольга Іванівна; 

Фесенко Валерію, Щербак Анну, вихованок Зразкової студії 

образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва «Чарівниця» 

Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської 

міської ради Звенигородського району Черкаської області, за роботу «Весняний 

віночок», керівник Дяченко Любов Володимирівна; 

Тіточку Маргариту, вихованку «Зразкового художнього колективу» студії 

паперової пластики «Папірус» Будинку творчості дітей та юнацтва м. 

Українська Донецької області, за роботу «Лісова казка», керівник Немченко 

Антоніна; 

Устюгову Вероніку, вихованку «Зразкового художнього колективу» студії 

паперової пластики «Папірус» Будинку творчості дітей та юнацтва м. 

Українська Донецької області, за роботу «Як козаки…», керівник Немченко 

Антоніна; 

Оснік Олену, вихованку гуртка «Геометричне моделювання» 

Комунального закладу позашкільної освіти Козівський Будинок дитячої та 

юнацької творчості «Юність» Тернопільської області, за роботу «Панно «Літні 

мотиви», керівник Сонсядло Оксана Дмитрівна; 

Сокур Анну, Гук Вероніку, Каратнюк Ірину, вихованок гуртка 

«Паперопластика» Бершадської станції юних техніків Вінницької області, за 

роботу «Котигорошко», керівник Дудіна Вікторія Володимирівна; 



30 

 

Майстренко Анну, вихованку гуртка «Художнє конструювання з паперу і 

шкіри» Станції юних техніків Южноукраїнської міської територіальної громади 

Миколаївської області, за роботу «Добро дня, ми з України!», керівник 

Горшкова Лариса Анатоліївна; 

Скуміну Софію, вихованку гуртка «Паперопластика» КЗ «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Рокитнівської селищної ради Сарненського району 

Рівненської області, за роботу «Волошки», керівник Несенчук Наталія Іванівна; 

Гончарук Дашу, ученицю Забрідського ліцею Житомирської області, за 

роботу «Квітковий водоспад», керівник Петрук Наталія Євгеніївна; 

Дейну Вікторію, вихованку студії флористики «Арт-мікс» Ківерцівського 

центру позашкільної освіти Волинської області, за роботу «Сім’я оленів», 

керівник Лукашук Ольга Миколаївна; 

Барабашкіну Ангеліну, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

студії оригамі «Зимова сакура» Чернігівського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Мелодія української душі 

Мирослава Скорика», керівник Родіна Наталія; 

Гончарову Надію, вихованку гуртка «Квілінг» Лебединського центру 

позашкільної освіти Сумської області, за роботу «Півник», керівник Пронікова 

Ольга Костянтинівна; 

Роменських Олександру, вихованку гуртка «Паперовий світ» Будинку 

дитячої творчості м. Новогродівка Донецької області, за роботу «Україна – 

понад усе», керівник Нічіпорова Лариса; 

Єрмакова Камілу, вихованку «Зразкового художнього колективу» студії 

паперової пластики «Папірус» Будинку творчості дітей та юнацтва м. 

Українська Донецької області, за роботу «Літо-літечко», керівник Немченко 

Антоніна. 

дипломом ІІ ступеня: 

колектив вихованців гуртка «Умілі руки» комунального закладу 

«Іршавський міський центр позашкільної освіти» Іршавської міської ради 

Закарпатської області, за роботу «Наша квітуча Україна!», керівник Полянська 

Світлана Михайлівна; 

Мумфорда Кіріла, вихованця гуртка «Паперові фантазії» Сенчанського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської сільської ради 

Миргородського району Полтавської області, за роботу «Круть, Верть і півник 

Голосисте горлечко», керівник Адамчук Анастасія Олександрівна; 

Коваль Катерину, Бондар Дарію, Турчинську Анну, Бурковську Марію, 

вихованок гуртка «Орігамі» Комунального закладу «Вінницький міський палац 

дітей та юнацтва ім. Лялі Ратушної», за роботу «Подорож на повітряній кулі», 

керівник Остапенко Галина Василівна; 

Мержиєвську Алісу, Самойленко Анну, вихованок гуртка «Виготовлення 

сувенірів» Станції юних техніків Южноукраїнської міської територіальної 

громади Миколаївської області, за роботу «Степан та Стефанія», керівник 

Самойленко Лариса Андріївна; 
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Кишко Тетяну, вихованку гуртка «Умілі ручки» Запорізької 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 59 з поглибленим вивченням англійської 

мови Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «Павич на щастя», 

керівник Рєутова Наталія Миколаївна; 

Коваль Віолетту, вихованку гуртка «Візерунок» Запорізької гімназії №31 

Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «Пробудження 

природи», керівник Коваль Ольга Олександрівна; 

Сивопляс Діану, вихованку гуртка «Квілінг» Будинку творчості школярів 

Старосинявської селищної територіальної громади Хмельницької області, за 

роботу «Дівчина-весна», керівник Литвинюк Світлана Миколаївна; 

Ковалюк Анну, вихованку гуртка «Паперопластика» комунального закладу 

позашкільної освіти «Старовижівський центр дитячої та юнацької творчості» 

Волинської області, за роботу «Соняхи», керівник Фещук Антоніна Едуардівна; 

Прилепського Дмитра, вихованця гуртка «Творча майстерня» 

позашкільного навчального закладу Покровської міської ради «Станція юних 

техніків відділу освіти Донецької області», за роботу «Зимовий вечір», керівник 

Варцаба Оксана; 

Луценко Таїсію, вихованку гуртка «Арт-студія «Креатив» Наукового ліцею 

«Політ» при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка 

Полтавської області, за роботу «Квітни, моя Україно», керівник Тройніна 

Світлана Олександрівна; 

Колінько Марину, вихованку гуртка «Vivat Art» комунального закладу 

«Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів № 5» Полтавської міської 

ради Полтавської області, за роботу «З виду тигр, а в душі кошенятко», 

керівник Васюта Альона Валеріївна; 

Паламарчук Олександру, Дрейчук Катерину, вихованок гуртка 

«Паперопластика» Центру дитячої та юнацької творчості м. Хмільника 

Вінницької області, за роботу «В саду», керівник Паламарчук Лідія 

Володимирівна; 

Маркіну Поліну, вихованку Зразкової студії образотворчого та 

декоративно-ужиткового мистецтва «Чарівниця» Звенигородського центру 

дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського 

району Черкаської області, за роботу «Подих весни», керівник Дяченко Любов 

Володимирівна; 

Рибалко Катерину, вихованку гуртка «Художня естетика» Центру науково-

технічної творчості молоді «СФЕРА» м. Києва, за роботу «Альбінос», керівник 

Гончарук Оксана Василівна. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Комарницьку Вікторію, вихованку гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Комунальної організації Білецької сільської ради 

Великоглибочецький будинок технічної творчості школяра Тернопільської 

області, за роботу «Квітковий годинник», керівник Саньоцька Тетяна Іванівна; 

Марченко Аліну, вихованку гуртка «Оригамі» Кременчуцького міського 

центру позашкільної освіти «Академія майбутнього» Кременчуцької міської 
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ради Полтавської області, за роботу «В єдності – сила», керівник Одарушенко 

Ольга Іванівна; 

Дяченко Кіру, вихованку гуртка початкового технічного моделювання 

Первомайського центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Миколаївської області, за роботу «Відродження життя», керівник Баранська 

Ольга Анатоліївна; 

Бондарчук Інну, вихованку гуртка «Квілінг» Мізоцького будинку школярів 

та молоді Мізоцької селищної ради Рівненського району, за роботу «Нічник», 

керівник Синяк Наталія Петрівна; 

Колектив вихованців гуртка «Оригамі» Будинку творчості дітей та 

юнацтва Деражнянської міської територіальної громади Хмельницької області, 

за роботу «Королівська кобра», керівник Ліщенко Інна Миколаївна; 

Катан Ксенію, вихованку гуртка «Паперопластика» Центру позашкільної 

освіти «Перлина» Ренійської міської ради Ізмаїльського району Одеської 

області, за роботу «Альтанка», керівник Катан Наталія Миколаївна; 

Харченко Ірину, вихованку гуртка «Паперопластика» комунального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Носівської міської ради, за 

роботу «Лебідка у вишиванці», керівник Ляшенко Тетяна; 

Крикотнюк Юлію, вихованку гуртка «Квілінг» Голованівського будинку 

дитячої та юнацької творчості селищної ради Голованівського району 

Кіровоградської області, за роботу «Бабусина хатинка», керівник Лозінська 

Василиса Василівна; 

Лобань Вероніку, вихованку гуртка «Оригамі» Роменського Центру 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю імені Івана Кавалерідзе 

Сумської області, за роботу «Крутивус, Вернидуб, Вернигора», керівник Бардак 

Антоніна Петрівна; 

Шелег Дарину, вихованку гуртка декоративно-ужиткового мистецтва 

Блистівського навчально-виховного комплексу Новгород-Сіверського району 

Чернігівської області, за роботу «Чарівна фантазія», керівник Довбня Юлія 

Володимирівна; 

Шияна Микиту, вихованця «Народного художнього колективу» творчого 

об’єднання «Волошка» гуртка «Орігамі» Будинку дитячої та юнацької 

творчості «Дивоцвіт» Дарницького району м. Києва, за роботу «Мої домашні 

улюбленці», керівник Чернюк Тамара Миколаївна; 

Дешка Олександра, вихованця студії образотворчого мистецтва 

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

роботу «Символ року», керівник Щока Лариса Павлівна; 

Степову Єлизавету, вихованку гуртка «Квілінг» Комунального закладу 

позашкільної освіти «Зіньківський будинок дитячої та юнацької творчості» 

Зіньківської міської ради Полтавської області, за роботу «Різдвяний янгол», 

керівник Максакова Олена Володимирівна; 

Малюкіна Юрія, вихованку гуртка «Умілі ручки» Запорізької 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 59 з поглибленим вивченням англійської 
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мови Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «Дракон», 

керівник Рєутова Наталія Миколаївна; 

Вознюк Марту, вихованку гуртка «Паперкрафт» Радивилівського міського 

Будинку школяра Радивилівської міської ради Дубенського району Рівненської 

області, за роботу «Одинокий лебідь», керівник Вознюк Андрій Сергійович; 

Музику Марію, вихованку гуртка «Оригамі» Коростишівського Будинку 

дитячої творчості Житомирської області, за роботу «Японське диво», керівник 

Бушиленко Наталія Станіславівна; 

Татусь Софію, ученицю комунального закладу загальної середньої освіти 

«Радомишльський ліцей Боратинської сільської ради» Волинської області, за 

роботу «Хай буде весна!», керівник Шабала Ольга Аркадіївна; 

Журавель Маргариту, вихованку гуртка «Паперопластика» Центру 

художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді 

Кам'янської міської ради Черкаської області, за роботу «Україночка», керівник 

Хоменко Ольга Іванівна; 

Білоуса Назара, вихованця гуртка «Виготовлення сувенірів» Комунального 

закладу «Тальнівський центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Тальнівської міської ради Черкаської області», за роботу «Божий храм», 

керівник Нишпора Любов Василівна; 

Ляшевич Маргариту, вихованку гуртка «Дивосвіт» Комунального закладу 

«Петрівський центр дитячої та юнацької творчості» Петрівської селищної ради 

Олександрійського району Кіровоградської області, за роботу «Барви рівного 

краю», керівник Ганжа Інна Вікторівна; 

Вареник Анастасію, Вареник Марію, вихованок гуртка «Технічне 

моделювання» Комунальної організації (установа, заклад) «Шосткинська міська 

станція юних техніків Шосткинської міської ради Сумської області», за роботу 

«Віночки», керівник Воловик Інна Миколаївна; 

Кириєнка Владислава, вихованця гуртка «Паперова пластика» 

Комунального закладу «Середино-Будський Центр дитячої та юнацької 

творчості Середино-Будської районної ради Сумської області», за роботу 

«Літак ЗСУ. Все буде Україна!», керівнки Бутаєва Ольга Василівна. 

1.10. У номінації «Живопис»: 

дипломом І ступеня: 

 Частоколяну Софію, вихованку гуртка «Натхнення»  Вищого  художнього  

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

полонина», керівник Муравко Олена Олексіївна; 

Юрочко Олександру, вихованку гуртка «Юний художник» Середнянського 

опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Середнянської 

селищної ради Ужгородського району Закарпатської області, за роботу «Ніч 

перед Різдвом», керівник Кузик Єлизавета Михайлівна; 

Романко-Вульпе Теодору, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Худлівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Середнянської селищної ради Ужгородського району Закарпатської області, за 

роботу «Різдво. Традиції мого краю», керівник Повхан Маріанна Василівна; 
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Долгінську Алісу, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва Позашкільного навчального закладу «Міський Палац 

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

роботу «Різдвяна зірка», керівник Арсієнко Олена Леонідівна; 

Павленко Інессу, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Комунального закладу позашкільної освіти «Широківський Центр дитячої 

творчості» Широківської селищної ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Солов'їна», керівник Василенко Євгенія Внатоліївна; 

Мартинчука Павла, вихованця гуртка «Художнє слово» Головинського 

вищого професійного училища нерудних технологій ТВСВ м. Радомишль 

Житомирської області, за роботи «Голуб миру в Україні», «Повертаємось 

додому…», керівник Гльоза І.І.; 

Філатову Поліну, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва Позашкільного навчального закладу «Міський Палац 

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

роботу «Музики», керівник Арсієнко Олена Леонідівна; 

Войцехівську Анну, вихованку студії образотворчого мистецтва 

«Вернісаж» Васильківського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Київської області, за роботу «Стань під прапор синьо-жовтий — Стяг 

відважних прабатьків», керівник Демченко Ярослава Ігорівна; 

Онищенко Вікторію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Дорогинського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Київської 

області, за роботу «Сини мої, гайдамаки...», керівник Постернак Оксана 

Вікторівна; 

Довченко Вікторію, вихованку гуртка образотворчого мистецтва 

«Маленькі долоньки» Будинку дитячої та юнацької творчості Заводського 

району міста Миколаєва, за роботу «Соняшниковий простір», керівник Сербіна 

Тетяна Анатоліївна; 

Легку Катерину, ученицю гуртка «Палітра» Наукового ліцею «Політ» при 

Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка Полтавської 

області, за роботу «Рідні простори», керівник Доценко Галина Григорівна; 

Шепет Марiю, ученицю Володимирецького ліцею «Колегіум» 

Володимирецької селищної ради Вараського району Рівненської області, за 

роботу «Переможемо», керівник Сиротюк Ніна Олександрівна. 

дипломом ІІ ступеня:  

Дем’яненко Вікторію, вихованку гуртка «Натхнення»  Вищого  

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

спогади», керівник Муравко Олена Олексіївна; 

Веденецьку  Стефанію, вихованку гуртка «Натхнення»  Вищого  

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

«Радомишль», керівник Муравко Олена Олексіївна; 

Волкова Артема, вихованця гуртка образотворчого мистецтва «Чарівні 

фарби» комунального позашкільного навчального закладу «Центр художньо-
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естетичної творчості учнівської молоді» Дніпропетровської міської ради, за 

роботу «Соняхи», керівник Жехованова Ірина Анатоліївна; 

Джус Злату, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Вишгородського 

міського Центру художньої творчості «Дивосвіт» Київської області, за роботу 

«Зеленіє рідне поле», керівник Забайрачна Альона Русланівна; 

Білоус Еліну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Центру дитячої 

та юнацької творчості імені Олександра Шакала Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області, за роботу «В нас живе краса та сила», керівник 

Литвиненко Катерина Ігорівна; 

Сокольникову Маргаріту, вихованку «Народного художнього колективу» 

декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «АРТ-простір» Станції 

юних техніків - Центру науково-технічної творчості молоді м. Києва, за роботу 

«Осінь в Карпатах», керівник Димніч Лариса Юріївна; 

Перемитіну Тетяну, вихованку гуртка «Гармонія» Палацу творчості учнів 

міста Миколаєва, за роботу «Щаслива дівчинка», керівник Остремська О.А.; 

Гелеверю Софію, ученицю 3 класу Градизької загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів № 2 Градизької селищної ради Кременчуцького району Полтавської 

області, за роботу «Як і раніше…», керівник Степура Ніна Іванівна; 

Павленко Ангеліну, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «ART-

ПРОСТІР» Комунального закладу Сумської обласної ради – обласний центр 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, за роботу «Тягнися до 

сонця», керівник Транкова Світлана Євгенівна; 

Руду Злату, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Комунального 

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

роботу «Слобожанській кіт», керівник Ігуменцева-Тесленко Наталія Вікторівна; 

Частоколяну Софію, вихованку гуртка «Натхнення» Вищого художнього 

професійно-технінчого училища № 5 м. Вінниці, за роботу «Квітуча полонина», 

керівник Муравко Олена Олексіївна; 

Малюгу Анастасію, вихованку гуртка «Кавовий живопис» Маневицького 

центру творчості дітей та юнацтва Волинської області, за роботу «Києво-

Печерська лавра – духовна перлина України», керівник Деркач Оксана 

Миколаївна; 

Сердюк Тетяну, вихованку гуртка «Студія образотворчого мистецтва» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу 

«Щиро дякуємо», керівник Бондар Людмила; 

Марченко Аллу, вихованку гуртка «Художнє слово» Головинського 

вищого професійного училища нерудних технологій ТВСВ м. Радомишль 

Житомирської області, за роботу «Мій рідний край, моя земля – красива і 

велична…», керівник Гльоза І.І.; 

Ковальчук Анастасію, вихованку Зразкової студії образотворчого 

мистецтва Олевського Центру дитячої та юнацької творчості Житомирської 

області, за роботу «Осінь», керівник Басюк Тетяна В’ячеславівна; 

Гаркавенко Катерину, вихованку «Народного художнього колективу» 

студії образотворчого мистецтва «Дивосвіт» Позашкільного навчального 
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закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району» 

Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «Зимовий пейзаж», 

керівник Стринадкіна Світлана Олександрівна; 

Макарчук Ірину, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка з 

декоративного та образотворчого мистецтва «Квіткова фея» Позашкільного 

навчального закладу «Міський Палац дитячої та юнацької творчості» 

Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «У степу», керівник 

Мінченко Ганна Костянтинівна; 

Молодику Віолетту, вихованку творчої майстерні «Радосвіт» Центру 

еколого-натуралістичної творчості Біоцерківської міської ради Київської 

області, за роботу «Українські покоління – краса й звитяга назавжди», керівник 

Надія Щербина; 

Чернікову Анастасію, вихованку гуртка «Арт-простір» Комунального 

закладу позашкільної освіти «КРАЇНА МРІЙ» Димерської селищної ради 

Київської області, за роботу «Батьківська хата», керівник Гилюк Наталія 

Петрівна; 

Шиндер Каріну, вихованку гуртка «Чарівний пензлик» Білоцерківського 

опорного ліцею-гімназії №20 Київської області, «Велика родина» керівник 

Шевченко Валентина Іванівна 

Заковоротного Андрія, вихованця гуртка малювання Плесецької 

загальноосвітньої школи Київської області, за роботу «Нео-Шевченко», 

керівник Соіч Ольга Миколаївна; 

Миронюк Анастасію, вихованку гуртка «Художня естетика» Центру 

науково-технічної творчості молоді «СФЕРА» м. Києва, за роботу «Біля моря», 

керівник Гончарук Оксана Василівна; 

Пугач Єлизавету, вихованку гуртка «Художня естетика» Центру науково-

технічної творчості молоді «СФЕРА» м. Києва, за роботу «Вечір», керівник 

Гончарук Оксана Василівна; 

Долинну Алісу, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва Дитячого оздоровчо-екологічного центру 

Оболонського району м. Києва, за роботу «Мрія про мир», керівник Панченко 

Наталія Вікторівна; 

Кедаль Софію,  вихованку «Народного художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва Дитячого оздоровчо-екологічного центру 

Оболонського району м. Києва, за роботу «Все буде добре!», керівник 

Панченко Наталія Вікторівна; 

Коваленко Марію, вихованку гуртка «Сонячний кіт» Палацу творчості 

учнів міста Миколаєва, за роботу «Український світанок», керівник Лукьяненко 

А.С.; 

Сауляк Марію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Комунального закладу позашкільної освіти «Одеський будинок дитячої та 

юнацької творчості «Тоніка», за роботу «Зимова ніч у місті», керівник Юрченко 

Аліна Юріївна; 
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Киченко Альону, вихованку художнього гуртка Полтавського мистецького 

ліцею імені Софії Русової Полтавської обласної ради, за роботу «Тиша миру», 

керівник Бондаренко Інна Віталіївна; 

Кречко Анастасiю, ученицю Володимирецького ліцею «Колегіум» 

Володимирецької селищної ради Вараського району Рівненської області, за 

роботу «Погляд у майбутнє», керівник Мілоста Оксана Арсентіївна; 

Бажко Анастасію, вихованку гуртка «Стиліст» Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості», за роботу «Осінь 

у рідному місті», керівник Міхова Маргарита Сергіївна; 

Захарець Наталію, вихованку гуртка «Декоративно-прикладне мистецтво» 

закладу позашкільної освіти «Школа сприяння здоров’ю» Грицівської селищної 

територіальної громади Хмельницької області, за роботу «Ні! Я жива! Я буду 

вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає», за роботу Оскома Микола 

Володимирович; 

Юрчик Христину, вихованку гуртка образотворчого мистецтва Центру 

дитячої та юнацької творчості Кам’янець-Подільської міської територіальної 

громади Хмельницької області, за роботу «Триптих «Кам’янецькі краєвиди», 

керівник Мельник Христина Володимирівна; 

Курченко Юліану, вихованку гуртка «Технічний дизайн» Комунального 

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

за роботу «Українка», керівник Малород Григорій Володимирович. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Конюхову Алісу, вихованку гуртка образотворчого мистецтва 

Комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи 

№1» Дніпропетровської міської ради, за роботу «Натюрморт з фруктами», 

керівник Ярошевська Лариса Олександрівна; 

Ганущину Анну, вихованку гуртка «Паперопластика» Закарпатського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Натюрморт з осені», керівник Гораль-Тріщук Олена Йосипівна; 

Калінкіну Лізу, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» опорного 

закладу освіти Яготинський навчально-виховний комплекс «Спеціалізована 

школа - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2» Яготинської міської ради 

Київської області, за роботу «Сім᾽я», керівник Калінкіна Ярослава 

Олександрівна; 

Мельниченко Софію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Демидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Київської області, за 

роботу «Ми всі нащадки Кобзаря», керівник Козійчук Валентина Валеріївна; 

Должнікову Аміну, вихованку гуртка «Художній дизайн» Будинку дитячої 

та юнацької творчості Олександрійської міської ради Кіровоградської області, 

за роботу «Дикі гори», керівник Лафа Олена Володимирівна; 

Дмитракову Поліну, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва «Соняшник» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 
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творчості», за роботу «Яскраві враження», керівник Гончаренко Ірина 

Володимирівна; 

Максименко Кіру, вихованку гуртка «Народного художнього колективу» 

студії декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва «Писанка» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний 

центр дитячої та юнацької творчості», за роботу «Осінній натюрморт», 

керівник Стороженко Світлана Василівна; 

Чемерис Дарину, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва Дитячого оздоровчо-екологічного центру 

Оболонського району м. Києва, за роботу «Буде радість», керівник Панченко 

Наталія Вікторівна; 

Горшкова Миколу, вихованця гуртка «Чарівна палітра» Комунального 

закладу позашкільної освіти «Одеський будинок дитячої та юнацької творчості 

«Домінанта», за роботу «Вишні», керівник Златєва Крістіна Іванівна; 

Доброжанську Марію, вихованку гуртка «Декоративно-образотворче 

мистецтво» Комунального закладу «Березівський міський центр дитячої та 

юнацької творчості» Одеської області, за роботу «Щастя там, де Батьківщина, 

твоя хата і родина!», керівник Нарушева Алла Олександрівна; 

Фесюру Валерію, вихованку художньої студії імені І. Дряпаченка 

Козельщинського Будинку дитячої та юнацької творчості Козельщинської 

селищної ради Кременчуцького району Полтавської області, за роботу «З 

Україною в серці», керівник Ілющенко Юлія Іванівна; 

Безкоровайну Марту, вихованку гуртка «Основи художнього мистецтва» 

Комунального закладу позашкільної освіти Козівський Будинок дитячої та 

юнацької творчості «Юність» Тернопільської області, за роброту «Лисичка», 

керівни Сонсядло Оксана Дмитрівна; 

Криштофік Вікторію, вихованку гуртка «Дизайн» Монастириського 

будинку дитячої та юнацької творчості Тернопільської області, за роботу «Мій 

вірний друг», керівник Чабан Оксана Іванівна; 

Ткаченка Михайла, вихованця студії образотворчого мистецтва 

«Соняшник» комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

Носівської міської ради Чернігівської області, за роботу «Мирний ранок», 

керівник Талалаєвська Анна; 

Кухрівську Аліну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Центру 

дитячої та юнацької творчості Іллінецької міської об'єднаної територіальної 

громади Вінницької області, за роботу «Рідними стежками», керівник Сєрова 

Марина Володимирівна; 

Маліцу Анатолія, вихованця «Народного художнього колективу» студії 

образотворчих мистецтв «Журавочка» комунального позашкільного 

навчального закладу «Міський палац дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Пасха», 

керівник Кощавська Ольга Федорівна; 

Калькіса Сергія, вихованця гуртка образотворчого мистецтва громадської 

організації «Всеукраїнський центр сімейного дозвілля та творчості «Веселка 
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АРТ» Дніпропетровської області, за роботу «Чарівний птах», керівник Марчук 

Ірина Григорівна; 

Скобенко Софію, вихованку гуртка «Студія образотворчого мистецтва» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу 

«Козацька мудрість», керівник Бондар Людмила; 

Шинкаренка Василя, вихованця гуртка «Технічний дизайн» закладу 

позашкільної освіти «Волноваська станція юних техніків» Волноваської міської 

територіальної громади Донецької області, за роботу «Диптих «Принади зими», 

керівник Шинкаренко Надія; 

Онисько Ксенію, вихованку гуртка «Яскраві барви» Іршавського ліцею 

Іршавської міської ради Закарпатської області, за роботу «Обіймаю тебе, 

Україно!», керівник Куртинець Оксана Іванівна; 

Мединського Владислава, вихованця «Народного художнього колективу» 

студії образотворчого мистецтва «Дивосвіт» Позашкільного навчального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району» 

Запорізької міської ради Запорізької області, за серію робіт «Спогади про 

дитинство», «Перші кроки», керівник Стринадкіна Світлана Олександрівна; 

Намлієву Анастасію, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва Позашкільного навчального закладу «Міський Палац 

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

роботу «Великдень», керівник Татаринова Алла Григорівна; 

Іванову Софію, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва Позашкільного навчального закладу «Міський Палац 

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

роботу «Вербна неділя», керівник Татаринова Алла Григорівна; 

Липовецьку Вікторію, вихованку «Народного художнього колективу» 

студії образотворчого мистецтва Позашкільного навчального закладу «Міський 

Палац дитячої та юнацької творчості» Запорізької міської ради Запорізької 

області, за роботу «Дорога додому», керівник Татаринова Алла Григорівна; 

Баязетян Катерину, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Чарівна 

палітра» Позашкільного навчального закладу «Будинок дитячої та юнацької 

творчості Заводського району» Запорізької міської ради Запорізької області, за 

роботу «Лелеки на щастя», керівник Дімітрова Євгенія Олексіївна; 

Фріч Богдану, Ввихованку класу образотворчого мистецтва Фастівської 

школи народної майстерності Київської області, за роботу «Ніч перед Різдвом», 

керівник Гоптарєва Тамара Миколаївна; 

Харитонкіну Юлію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Сквирського центру дитячої та юнацької творчості Сквирської міської ради 

Київської області, за роботу «Боже, Україну бережи!», керівник Дубініна 

Оксана Анатоліївна; 

Полив᾽яну Поліну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Володарського центру творчості дітей та юнацтва Володарської селищної ради 

Білоцерківського району Київської області, за роботу «На виданні», керівник 

Маковкіна Наталія Сергіївна; 
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Дорогань Данила, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» 

Стовп'язького навчально-виховного об'єднання «Заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів заклад дошкільної освіти» Дівичківської сільської ради 

Київської області, за роботу «Де є Бог, там є герої», керівник Дорогань Юлія 

Григорівна; 

Бу Шдід Глорію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Калинівського загальноосвітнього закладу середньої освіти Броварського 

району Київської області, за роботу «Безмежні простори твої, Батьківщино!», 

керівник Скиба Любов Миколаївна; 

Чорну Єлізавету, вихованку народної студії образотворчого мистецтва 

Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та 

юнацтва Київщини», за роботу «Сватання», керівник Мілейко Ольга Борисівна; 

Василенко Софію, вихованку гуртка «Веселі акварелі» Обухівського 

міського центру творчості дітей, юнацтва та молоді «Романтик» Київської 

області, за роботу «Нова радість стала...», керівник Кіт Віта Григорівна; 

Антонюк Марію, вихованку мистецької студії «Колорит» Ставищенського 

Комунального закладу позашкільної освіти «Крокус» Ставищенської селищної 

ради Білоцерківського району Київської області, за роботу «Княжна», керівник 

Якуніна Маргарита Євгеніївна; 

Братунець Фаїну, вихованку народної студії «Худодня кераміка» Центру 

дитячої та юнацької творчості Іванківської селищної ради Київської області, за 

роботу «Незагоєні рани України», керівник Василишина Наталія Василівна; 

Сімукову Дар`ю, вихованку гуртка «Барвінок» комунального закладу 

позашкільної освіти «Олександрівський центр дитячої та юнацької творчості» 

Олесандрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області, за роботу «Український танець», керівник Чорногор Тетяна 

Михайлівна; 

Грантовську Юлію, вихованку гуртка «Оберіг» Дмитрівського ліцею імені 

Тараса Григоровича Шевченка Дмитрівської сільської ради Кропивницького 

району Кіровоградської області, за роботу «Ще не вмерла України ні слава, ні 

воля!», керівник Тарасова Тетяна Анатоліївна; 

Подкопаєву Анну, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва «Соняшник» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості», за роботу «Яскравий день», керівник Гончаренко Ірина 

Володимирівна; 

Ляхову Поліну, вихованку «Народного художнього колективу» творчого 

об’єднання «Волошка» гуртка «Декоративне малювання» Будинку дитячої та 

юнацької творчості «Дивоцвіт» Дарницького району м. Києва, за роботу «Моя, 

красуня, вільна Україна!», керівник Чернюк Тамара Миколаївна; 

Левченко Анастасію, вихованку «Народного художнього колективу» 

творчого об’єднання «Волошка» гуртка «Декоративне малювання» Будинку 

дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» Дарницького району м. Києва, за 
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роботу «Все буде Україна! Україна переможе!», керівник Чернюк Тамара 

Миколаївна; 

Богуш Ольгу, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва «Сонечко» Будинку дитячої та юнацької творчості 

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

Долгушина Наталія Миколаївна; 

Хортову Дарину, вихованку гуртка «Мальви» Палацу творчості учнів міста 

Миколаєва, за роботу «У перерві між тривогами», керівник Кореновська І.Г.; 

Мамедову Тетяну, вихованку «Зразкового художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва «Барвінок» Комунального закладу позашкільної 

освіти «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Моряна», за роботу 

«Мирна весна», керівник Дмитрієва Оксана Вікторівна; 

Грантковську Олександру, ученицю Закладу загальної середньої освіти І-

ІІІ ступенів № 9 Подільської міської ради Одеської області, за роботу «До 

далеких зірок», керівник Заболотна Людмила Михайлівна; 

Спринчака Олексія, вихованця «Зразкового художнього колективу» гуртка 

образотворчого мистецтва «Барви» комунального закладу позашкільної освіти 

«Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання» Кременчуцької 

міської ради Полтавської області, за роботу «У бабусі», керівник Каратаєва 

Тетяна Миколаївна; 

Коновалову Анну, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

комунального закладу «Полтавський міський багатопрофільний ліцей №1 імені 

І. П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області», за роботу 

«Місто, де живе історія», керівник Грибан Микола Федорович; 

Сарницьку Катерину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Володимирецького ліцею «Колегіум» Володимирецької селищної ради 

Вараського району Рівненської області, за роботу «Борітеся-поборемо», 

керівник Сиротюк Ніна Олександрівна; 

Іллющенко Поліну, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «ART-

ПРОСТІР» Комунального закладу Сумської обласної ради – обласний центр 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, за роботу «Додому», 

керівник Транкова Світлана Євгенівна; 

П'ятничку Аліну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» КЗПО 

«Центр позашкільної освіти» Великобірківської селищної ради Тернопільської 

області, за роботу «Натюрморт «Китиці горобини», керівник П'ятничка 

Світлана Ігорівна; 

Черткову Маргариту, вихованку гуртка «Дизайн» Комунального закладу 

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

«Дівчина», керівнки Чаєнко Олена Дмитрівна; 

Миколайчук Софію, вихованку студії образотворчого мистецтва 

Уманського міського Центру позашкільної освіти «Територія творчості», за 

роботу «Острів кохання», керівник Строй Регіна Леонідівна; 
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Скобельську Софію, вихованку студії «АРТ-дизайн» комунального 

позашкільного навчального закладу Чернігівського обласного Палацу дітей та 

юнацтва, за роботу «Мрія пухнастого патріота», керівник Єфіц Олена; 

Ужву Катерину, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

образотворчої студії «Малюнок та живопис» комунального позашкільного 

навчального закладу Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва, за 

роботу «Магічна краса рідного міста», керівник Красний Едуард. 

1.11. У номінації «Художнє плетіння, ткацтво»: 

дипломом І ступеня: 

Гасиджак Людмилу, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Центру позашкільної роботи з дітьми Виноградівської міської ради 

Закарпатської області, за роботу «Як бабуся мене навчила», керівник Галас 

Діана Іштванівна; 

Салиган Ірину, вихованку гуртка ужиткового мистецтва «Перевесло» 

Будинку дитячої та юнацької творчості м. Винники Львівської області, за 

роботу «Серветка», керівник Куш Оксана Стефанівна; 

Терешко Софію, вихованку гуртка «Килимарство» КЗ ЛОР «Львівський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді», за роботу 

«Одинока квітка», керівник Крушельницька Марія Григорівна; 

Шапран Ангеліну, вихованку гуртка «Бісерне сяйво» Богуславського 

центру дитячої та юнацької творчості Богуславської міської ради Київської 

області, за роботу «Квітни, моя нездоланна. Цвітом соняхів, неба блакиттю. 

Маками в полі ряснися. Хлібом рясним колосися. Хай на Вкраїні завжди буде 

мир!», керівник Репетій Віра Павлівна; 

Стороженко Інну, вихованку гуртка «Килимарство» Комунального закладу 

позашкільної освіти Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району «Палац 

дітей та юнацтва ім. Алли Іванової» Одеської області, за роботу «Пасхальна 

казка», керівник Величко Марія Урелівна; 

Москвиченко Дар'ю, ученицю Решетилівського художнього професійного 

ліцею Полтавської обласної ради, за роботу «Пробудження світанкової зорі», 

керівник Кирпотіна Тетяна Володимирівна; 

Андрусишену Оксану, ученицю Решетилівського художнього 

професійного ліцею Полтавської області, за роботу «Октаграма - символ 

гармонії духовного і тілесного», керівник Кирпотіна Тетяна Володимирівна; 

Гриценко Аліну, вихованку гуртка «Художнє плетіння та ткацтво» 

Крупівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Дубровицької міської ради 

Сарненського району Рівненської області, за роботу «Берегиня», керівник 

Придюк Зіна Володимирівна; 

Гордійчук Ангеліну, вихованку гуртка текстильного дизайну «Креатив» 

Будинку дитячої творчості Новоушицької селищної територіальної громади 

Хмельницької області, за роботу «Гобелен «Вісники радості», керівник 

Мирончук Тетяна Василівна; 

Білоуса Назара, вихованця гуртка «Виготовлення сувенірів» Комунального 

закладу «Тальнівський центр науково-технічної творчості учнівської молоді 



43 

 

Тальнівської міської ради Черкаської області», за роботу «Серветка», керівник 

Нишпора Любов Василівна. 

дипломом ІІ ступеня: 

Малишеву Поліну, Новгородцеву Марію, вихованок гуртка «Нитковий 

дизайн» Будинку дитячої та юнацької творчості Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області, за роботу «Млинок», керівник Олефірова Наталія 

Валентинівна; 

Ніконову Софію, вихованку гуртка «Народний розпис» Будинку творчості 

школярів Старосинявської селищної територіальної громади Хмельницької 

області, за роботу «Сонце надії, хай збуваються мрії», керівник Нуцаль Наталія 

Миколаївна; 

Петраковську Марію, вихованку гуртка «Арт-Декор» Тальнівського 

Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, за 

роботу «Батьківська хата, де рута і м'ята», керівник Вербовська Тетяна 

Вікторівна; 

Мохнар Надію, вихованку гуртка «Художнє ткацтво» Ківерцівського 

центру позашкільної освіти Волинської області, за роботу «Герб України», 

керівник Черкашина Світлана Вікторівна; 

Лаврів Кароліну, вихованку гуртка «Художнє плетіння, макраме» Центру 

дитячої та юнацької творчості Войнилівської селищної ради Івано-Франківської 

області, за роботу «Ваза-сувенір», керівник Суслик О. М.; 

Притулу Софію, вихованку гуртка «Художня вишивка» Рожнятівського 

будинку дитячої та юнацької творчості Рожнятівської селищної ради Івано-

Франківської області, за роботу «Панно «Воїни-світла, воїни-добра», керівник 

Пухта С. В.; 

Татарову Анну, вихованку гуртка «Етно-арт» Навчально-виховного 

об'єднання №6 Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Центр 

естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області, за роботу «Гармонія природи», керівник 

Добровольська Валентина Яківна; 

Кузьміну Катерину, вихованку гуртка «Вузликове плетіння» 

Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Долинської 

міської ради» Кіровоградської області, за роботу «Пояс «Червоні троянди», 

керівник Гетманець Діна Володимирівна; 

Оберську Юлію, вихованку гуртка «Килимарство» КЗ ЛОР «Львівський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді», за роботу 

«Букет фіалок», керівник Крушельницька Марія Григорівна; 

Клімчука Дмитра, вихованця Будинку дитячої та юнацької творчості 

Улашанівської сільської територіальної громади Хмельницької області, за 

роботу «Українка і козак», керівник Левенок Юлія Валентинівна. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Гайдобу Дар`ю, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва «Фантазія» Центру дитячої та юнацької творчості                 
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м. Добропілля Добропільської міської ради Донецької області, за роботу «Рідні 

простори», керівник Кімеріна Алла; 

Скогореву Дарину, вихованку гуртка «Виготовлення виробів з бісеру» 

Комунальної установи «Центр позашкільної освіти та виховання Ананьївської 

міської ради» Подільського району Одеської області, за роботу «Співаючі 

пташки», керівник Чебаненко Світлана Сафронівна; 

Бодрову Софію, ученицю Волочиського навчально-виховного комплексу у 

складі середньої загальноосвітньої школи І ступеня та гімназії Волочиської 

міської територіальної громади Хмельницької області, за роботу «Україночка», 

керівник Альохіна Анжела Костянтинівна; 

Тарабан Олександру, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Комунального закладу «Немирівський центр дитячої та юнацької творчості» 

Немирівської міської ради Вінницької області, за роботу «Будиночок для 

фруктів», керівник Куліковська Ірина Михайлівна; 

Андрейчук Аміну, вихованку гуртка «Художнє плетіння, ткацтво» 

Перегінського  будинку дитячої та юнацької творчості  Перегінської селищної  

ради Івано-Франківської області, за роботу «А ми у двох, неначе 

причаровані…», керівник Винник Н. В.; 

Сергеєва Дмитра, вихованця гуртка «Виготовлення сувенірів» закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 10 Торецької міської військово-

цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області, за роботу 

«Кошик», керівник Тригуб Олена. 

1.12. У номінації «Батик»: 

дипломом І ступеня: 

Шпак Ксенію, вихованку гуртка «Акварельна здибанка» Центру 

позашкільної роботи з дітьми Виноградівської міської ради Закарпатської 

області, за роботу «Весняні сонети», керівник Логойда Любов Михайлівна; 

Мельничук Катерину, вихованку студії образотворчого мистецтва 

«Мозаїка» Івано-Франківського міського центру дитячої та юнацької творчості, 

за роботу «Шарфик «Відлуння», керівник Мельничук Н. М.; 

Дмитренко Валерію, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

гуртка декоративно-ужиткового мистецтва «Батик» Позашкільного навчального 

закладу «Будинок дитячої та юнацької творчості Заводського району» 

Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «Театральна весна», 

керівник Трифонова Наталія Вікторівна; 

Домбровську Анастасію, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

гуртка декоративно-ужиткового мистецтва «Батик» Позашкільного навчального 

закладу «Будинок дитячої та юнацької творчості Заводського району» 

Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «Берегиня роду 

українського», керівник Трифонова Наталія Вікторівна; 

Семенишену Євгенію, вихованку гуртка «Сяйво» Гостомельського центру 

творчості дітей та юнацтва Київської області, за роботу «Думи наші - наші 

пісні!», керівник Фурлет Оксана Миколаївна; 
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Рощепій Аню, вихованку ізостудії Центру дитячої та юнацької творчості 

Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, за роботу 

«Золота моя хатина», керівник Міловицька Вікторія Євгеніївна. 

дипломом ІІ ступеня: 

Газій Антоніну, вихованку гуртка «Креатив» Великоберезнянського 

центру позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом Великоберезнянської 

селищної ради Ужгородського району Закарпатської області, за роботу 

«Писанковий край», керівник Панько Вікторія Михайлівна; 

Титаренко Дарину, Титаренко Олександру, вихованок гуртка 

«Декоративно-прикладне мистецтво» комунальної установи «Гадяцький 

Будинок дитячої та юнацької творчості» Гадяцької міської ради Полтавської 

області, за роботу «Маківки», керівник Харагай Наталія Вікторівна; 

Кипоренко Юлію, вихованку гуртка «Art side» закладу «Вінницький 

міський палац дітей юнацтва ім. Лялі Ратушної», за роботу «Барви літа», 

керівник Медяна Світлана Володимирівна; 

Микитинець Дар` ю, вихованку «Зразкового художнього колективу» арт-

студії «Колібрі» Центру дитячої та юнацької творчості м. Добропілля 

Добропільської міської ради Донецької області, за роботу «Коні», керівник 

Мазій Віолетта; 

Федорці Марію, вихованку Студії образотворчого мистецтва «Золотий 

мольберт» Мукачівського центру дитячої та юнацької творчості Мукачівської 

міської ради Закарпатської області, за роботу «Архітектура м. Мукачева», 

керівник Шаленик Людмила Іванівна; 

Янішевську Вероніку, вихованку гуртка декоративно-прикладного 

мистецтва Долинського будинку дитячої та юнацької творчості Долинської 

міської ради Івано-Франківської області, за роботу «Осіння соната», керівник 

Зобнів Т. М.; 

Варнавську Поліну, вихованку гуртка «Етюд» комунального закладу 

позашкільної освіти «Будинок дитячої та юнацької творчості» Семенівської 

селищної ради Кременчуцького району Полтавської області, за роботу 

«Різдвяна ніч», керівник Задорожна Тетяна Іванівна; 

Грипишин Дарину, вихованку гуртка «Кольорова палітра» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Волочиської міської територіальної громади 

Хмельницької області, за роботу «Русалонька», керівник Стасюк Тетяна 

Сергіївна. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Нестерук Вероніку, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Будинку дитячої 

творчості Нетішинської міської територіальної громади Хмельницької області, 

за роботу «Рідне місто», керівник Лебедєва Наталія Вячеславівна; 

Квасньовську Поліну, ученицю Новоушицького ліцею Новоушицької 

селищної територіальної громади Хмельницької області, за роботу «Мир в 

Україні», керівник Залісна Лариса Степанівна; 

Горущенко Вікторію, вихованку студії «Арт-Стиль» Тальнівського 

Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, за 
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роботу «Ми сильні й сміливі і гарні на вроду, бо ми українці – козацького 

роду!», керівник Вербовська Тетяна Вікторівна; 

Теслицьку Анну, вихованку гуртка «Живопис» Донецького обласного 

центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «На тихім плесі два 

човни…», керівник Яворська Тетяна; 

Миронченко Дарію, вихованку гуртка «Рукоділля» Гадяцького 

профільного ліцею імені Є. П. Кочергіна Полтавської обласної ради, за роботу 

«Відродження», керівник Москаленко Ірина Миколаївна. 

1.13. У номінації «Інші техніки виконання»: 

дипломом І ступеня: 

Бевз Анастасію, вихованку клубу «Салон мистецтв» Вищого професійного 

училища № 11 м. Вінниці та Вінницького державного центру естетичного 

виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів, за роботу 

«Назустріч весні», керівник Кушнір Валентина Василівна; 

        Гладку Віту, вихованку Державного навчального закладу «Вінницький 

центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну» Вінницького 

державного центру естетичного виховання учнів професійно-технічних 

навчальних закладів, за роботу «Подих весни», керівник Федорова Ліана 

Юріївна; 

 Сідерську Ганну, вихованку Державного навчального закладу 

«Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну», за 

роботу «Вовняна акварель», керівник Мачковська Інна Валеріївна; 

Бібик Анну, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків відділу освіти 

Покровської міської ради Донецької області», за роботу «Зустріч 2022», 

керівник Мироненко Вікторія; 

Угнівенко Анастасію, вихованку гуртка «Рукоділля» Комунального 

закладу позашкільної освіти Гребінківської селищної ради «Центр дитячо-

юнацької творчості» Київської області, за роботу «На панщині пшеницю 

жала...», керівник Головата Надія Анатоліївна; 

Македонську Катерину, ученицю 5 класу Обласного закладу «Болградська 

гімназія ім. Г.С. Раковського» Болградської міської ради Одеської області, за 

роботу «Найкраща в світі - це моя земля!», керівник Македонська Наталя 

Іллівна; 

Фоменко Ілону, вихованку гуртка декоративно-ужиткового мистецтва 

«Чарівна скринька» Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості» Терешківської сільської ради Полтавської області, за роботу 

«Україна збереже світ», керівник Фоменко Тамара Григорівна; 

Рибку Ярославу, вихованку гуртка «Калинонька» Кобеляцького будинку 

дитячої та юнацької творчості імені Миколи Андрійовича Касьяна Кобеляцької 

міської ради Полтавської області, за роботу «Квітка миру», керівник Сабадирь 

Галина Вікторівна; 

Красюк Анастасію, вихованку гуртка «Золоті барви» Центру дитячої та 

юнацької творчості Чорнобаївської селищної ради Черкаської області, за 
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роботу «Українська хата-роду берегиня!», керівник Журавель Лілія 

Володимирівна; 

Олексієнко Світлану, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Новгород-Сіверського Центру дитячої та юнацької творчості Новгород-

Сіверської міської ради Чернігівської області, за роботу «Українському роду 

нема переводу», керівник Коломійченко Ірина; 

Бевз Анастасію, вихованку клубу «Салон мистецтв» Вищого професійного 

училища № 11 м. Вінниці та Вінницького державного центру естетичного 

виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів, за роботу 

«Назустріч весні», керівник Кушнір Валентина Василівна; 

Соляненко Марію, вихованку «Зразкового художнього колективу» студії 

рукоділля «Fancy» Позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості Шевченківського району» Запорізької міської ради 

Запорізької області, за роботу «Смачно як удома», керівник Суханова Оксана 

Анатоліївна; 

Білак Валентину, вихованку гуртка «Вироби з сиру» Івано-Франківського 

державного центру естетичного виховання, за роботу «Карпатський вершник», 

керівник Федорчук В.В.; 

Соловей Анну, вихованку гуртка «Ліногравюра та випалювання» 

Обухівського міського центру творчості дітей, юнацтва та молоді «Романтик» 

Київської області, за роботу «В складний, непростий для всіх час Козацький 

наш дух не погас. Ми стільки вже бачили всього й втрачали. Із заходу, сходу, 

дорослі й малі, Що ми не підемо з своєї землі», керівник Мамро Володимир 

Михайлович; 

Галаневич Богдану, вихованку студії образотворчого мистецтва «Палітра» 

Центру позашкільної освіти та професійного самовизначення «Соняшник» 

Білоцерківської міської ради Київської області, за роботу «Неначе писанка 

село», керівник Клеймьонова Людмила Володимирівна; 

Глущенко Яну, вихованку гуртка «Веселі клаптики» Центру дитячої та 

юнацької творчості Іванківської селищної ради Київської області, за роботу 

«Дерево життя», керівник Макаренко Тетяна Іванівна; 

Кім Валерію, Ануфрієву Мар'яну, вихованок гуртка «Рукоділля» 

Комунального закладу «Ліцей «Сокіл» Міської ради міста Кропивницького» 

Кіровоградської області, за роботу «Берегиня», керівник Балинська Олена 

Леонідівна; 

Назаренко Анастасію, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

гуртка «Пластилінова ворона» Будинку дитячої творчості Веселинівської 

селищної ради Миколаївської області, за роботу «Писанки», керівник 

Майстренко Наталія Вікторівна; 

Середняка Дениса, вихованця гуртка «Художнє ліплення» Сенчанського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської сільської ради 

Миргородського району Полтавської області, за роботу «Не за горами кари 

час», керівник Бандурко Олександра Валеріївна; 
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Москальову Марину, вихованку гуртка «Паперова філігрань» 

Комунального закладу позашкільної освіти «Центр дітей та юнацтва «Палітра 

дитинства» Чернеччинської сільської ради Охтирського району Сумської 

області», за роботу «Україна - захисниця миру», керівник Мурай Олена 

Іванівна; 

Левченко Вікторію, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок-сувенірів» 

Клубу «Оксамит» комунального позашкільного навчального закладу 

«Харківський міський комплексний центр клубів за місцем проживання», за 

роботу «Соняхи», керівник Дубровска Марина Андріївна; 

Савіну Ульяну, ученицю Бережанської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Чорноострівської селищної територіальної громади Хмельницької 

області, за роботу «Бузок», керівник Синіцька Лідія Віталіївна. 

дипломом ІІ ступеня: 

Довганюк Софію, вихованку гуртка «Чарівна вовна» Комунального 

закладу «Вінницький міський палац дітей юнацтва імені Лялі Ратушної», за 

роботу «Квітуча Україна», керівник Вдовиченко Олександра Андріївна; 

Озуна Ростислава, вихованця гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Старомлинівського Центру дитячої та юнацької творчості Донецької області, за 

роботу «Козацька слава», керівник Серба Діана; 

Суханову Вікторію, вихованку гуртка «Сувенір»  Будинку дитячої 

творчості м. Новогродівка Донецької області, за роботу «Хозяйновите 

мишеня», керівник Цисюк Олена; 

Пісарєву Варвару, вихованку «Зразкового художнього колективу» студії 

рукоділля «Fancy» Позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості Шевченківського району» Запорізької міської ради 

Запорізької області, за роботу «Моя прекрасна Україна», керівник Суханова 

Оксана Анатоліївна; 

Пісарєву Варвару, вихованку «Зразкового художнього колективу» студії 

рукоділля «Fancy» Позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості Шевченківського району» Запорізької міської ради 

Запорізької області, за роботу «Сієста на галявині», керівник Суханова Оксана 

Анатоліївна; 

Бондаренко Ангеліну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Бориспільського міського центру туризму та краєзнавства учнівської молоді 

«Волошка» Київської області, за роботу «На панщині пшеницю жала», керівник 

Волошина Наталія Миколаївна; 

Мірзаєву Марію, вихованку гуртка «Мистецтво пірографії» Комунального 

закладу «Петрівський центр дитячої та юнацької творчості» Петрівської 

селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області, за роботу 

«Прощання», керівник Мірзаєва Ольга Вікторівна; 

Тотомир Катерину, вихованку гуртка декоративно-ужиткового мистецтва 

Яворівського центру дитячої та юнацької творчості Львівської області, за 

роботу «Український вінок», керівник Тотомир Галина Ігорівна; 
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Телігу Вероніку, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

«Пластилінова ворона» Будинку дитячої творчості Веселинівської селищної 

ради Миколаївської області, за роботу «Котяча романтика», керівник 

Майстренко Наталія Вікторівна; 

Ткаченко Діану, вихованку гуртка початкового технічного моделювання 

Миколаївського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді Миколаївської області, за роботу «Мрія одна на всіх», керівник Штикер 

Оксана Анатоліївна; 

Колектив вихованців гуртка «Ліплення» Комунального закладу «Центр 

дитячої творчості» Балтської міської ради Одеської області, за роботу 

«Українці», керівник Козак Юлія Сергіївна; 

Пахольчук Анастасію, Мільчеву Уляну, вихованок гуртка «Сучасний 

HANDMADE» Комунального закладу «Татарбунарський районний будинок 

дитячої та юнацької творчості Одеської області», за роботи «Дід Мороз» та 

«Символ року», керівник Аргірова Надія Іллівна; 

Сергеєву Марію, вихованок гуртка «Весела голка» Полтавського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської 

обласної ради, за роботу «Великодня курочка», керівник Воробйова Людмила 

Володимирівна; 

Зуб Анну, вихованку гуртка «Народна творчість» Карлівського міського 

центру позашкільної освіти Карлівської міської ради Полтавської області, за 

роботу «Берегиня України», керівник Фесенко Людмила Леонідівна; 

Обихвост Марію, ученицю Комунального закладу «Різуненківський ліцей» 

Коломацької селищної ради Харківської області, за роботу «Серце», керівнки 

Корнієнко Оксана Олександрівна; 

Потужню Дар’ю, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Комунального закладу «Канівська міська станція юних техніків Канівської 

міської ради Черкаської області», за роботу «Великодній сувенір», керівник 

Килимник Тетяна Василівна; 

Сафонцева Анастасію, вихованку гуртка «Творча майстерня» Новгород-

Сіверського Центру дитячої та юнацької творчості Новгород-Сіверської міської 

ради Чернігівської області, за роботу «Краєвиди рідного краю», керівник 

Ковальчук Олександра; 

Ткачук Анастасію, вихованку клубу «Салон мистецтв» Вищого 

професійно-технічного училища № 11 та Вінницького державного центру 

естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів, за 

роботу «Подих ніжності», керівник Кушнір Валентина Василівна; 

Курдельчук Анастасію, ученицю Борохівської гімназії Підгайцівської 

сільської ради Луцького району Волинської області, за роботи «Хатинка біля 

мальв», «Сумка-шопер», керівник Довгаль Алла Петрівна; 

Григораш Діану, Мошник Юлію, вихованок гуртка «Моделювання іграшок 

сувенірів» Комунального закладу позашкільної освіти «Широківський Центр 

дитячої творчості» Широківської селищної ради Дніпропетровської області, за 

роботу «Вінок восковий «Дівочий», керівник Любчич Наталія Миколаївна; 
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Марчук Ксенію, вихованку гуртка «Колібрі» комунального закладу 

позашкільної освіти «Будинок творчості дітей та юнацтва» Покровської міської 

ради Дніпропетровської області, за роботу «Пилип Орлик», керівник 

Ключнікова Єлизавета Вікторівна; 

Ференц Аліну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Станції юних 

техніків Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського 

району Донецької області, за роботу «Єдиноріг», керівник Старовойтова 

Наталія; 

Бартовщука Івана, вихованця гуртка «Ліплення» Центру дитячої та 

юнацької творчості Попільнянської селищної ради Житомирської області, за 

роботу «Тиранозавр», керівнки Бартовщук Тетяна Леонідівна; 

Вашкебу Любов, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Виноградівської гімназії Виноградівської міської ради Закарпатської області, за 

роботу «Мати - берегиня всіх віків», керівнки Вашкеба Любов Ярославівна; 

Репіну Анастасію, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва «Дивосвіт» Позашкільного навчального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району» Запорізької 

міської ради Запорізької області, за роботу «Зірка міжпланетного цирку», 

керівник Стринадкіна Світлана Олександрівна; 

Дорошенко Марію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

з декоративного та образотворчого мистецтва «Квіткова фея» Позашкільного 

навчального закладу «Міський Палац дитячої та юнацької творчості» 

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

Мінченко Ганна Костянтинівна4 

Наюк Анастасію, Петренко Анну, вихованку гуртка «Декоративно-

ужиткове мистецтво» Комунального закладу Білоцерківської міської ради 

«Школа мистецтв №4» Київської області, за роботу «Веснянки», керівник 

Гайдаенко Олена Вікторівна; 

Рабенка Олександра, вихованця гуртка «Декоративно-ужиткове 

мистецтво» Степівської гімназії Тетіївської міської ради Київської області, за 

роботу «Катерина», керівник Клибанська Оксана Леонідівна; 

Тригуб Олександру, вихованку студії художнього валяння 

Вишгородського міського центру художньо-естетичної творчості учнівської 

молоді «Джерело» Київської області, за роботу «Пишається над водою Червона 

калина», керівник Швидка Тетяна Михайлівна; 

Верес Софію, вихованку гуртка «Творча майстерня» Центру дитячої та 

юнацької творчості Іванківської селищної ради Київської області, за роботу 

«Весну зустрічаєм», керівник Ярошенко Людмила Анатоліївна; 

Ніжніченко Ульяну, вихованку гуртка «Текстильна лялька» Центру 

дитячої та юнацької творчості імені Олександра Шакала Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області, за роботу «Ангел свободи», керівник 

Гречанюк Інна Володимирівна; 

Маковську Оксану, вихованку гуртка декоративного ужиткового 

мистецтва Новобузького Центру позашкільної роботи дітей і юнацтва 
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Миколаївської області, за роботу «Закохані», керівник Глаголєва Наталія 

Юріївна; 

Шпичку Вікторію, Терпан Олександру, вихованок гуртка «Виготовлення 

сувенірів» Арцизького центру дитячої та юнацької творчості Болградського 

району Одеської області, за роботу «Лілеї та Троянди», керівник Черненко 

Катерина Георгіївна; 

Кишлали Вікторію, ученицю Котловинського закладу загальної середньої 

освіти Ренійської міської ради Одеської області, за роботу «Українська 

родина», керівник Кишлали Аліса Савеліївна; 

Командирчика Максима, учня Болградського навчально-виховного 

комплексу Болградської міської ради Одеської області, за роботу «Вечеря в 

країні див», керівник Мінкова Ксенія Іллівна; 

Скуртул Дар’ю, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Одеського 

обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання, за роботу 

«Фіолетова ружа», керівник Сагайдак Надія Федорівна; 

Столбцова Микиту, вихованця гуртка «Веселі саморобки» Будинку дитячої 

та юнацької творчості Решетилівської міської ради Полтавської області, за 

роботу «Запорізька Січ», керівник Яременко Людмила Василівна; 

Солодун Єлизавету, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

комунального закладу «Полтавський міський багатопрофільний ліцей №1 імені 

І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області», за роботу 

«Маруся в країні мрій», керівник Медведєва Світлана Іванівна; 

Шухову Ірину, вихованку гуртка «Creative hands» комунального закладу 

«Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів №27 Полтавської міської 

ради Полтавської області», за роботу «Казкове Трипілля», керівник Остапенко 

Тетяна Михайлівна; 

Москалик Ірину, вихованку гуртка «Майстерня по виготовленню м'якої 

іграшки» комунального закладу позашкільної освіти «Кременчуцький міський 

Будинок дитячої та юнацької творчості» Кременчуцького району Полтавської 

області, за роботу «Ой, не ходи Грицю, та й на вечорниці», керівник Кулакова 

Марина Миколаївна; 

Сініченко Каріну, вихованку гуртка «Креативне рукоділля» Центру 

дитячої та юнацької творчості Миропільської сільської ради Сумської області, 

за роботу «Янгол-охоронець», керівник Малік Катерина Олександрівна. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Гаджи Ганну, вихованку гуртка «Флористика та живопис» Станції юних 

техніків Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського 

району Донецької області, за роботу «Приємне чаювання», керівник 

Старовойтова Наталія; 

Колєснікову Поліну, ученицю Комунального закладу «Вільнянська 

спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» Запорізької обласної ради, за 

роботу «Ягня», керівник Муржак Наталія Григорівна; 

Малишко Ірину, вихованку гуртка «Дизайн композицій» Переяславського 

будинку художньої творчості дітей, юнацтва та молоді Київської області, за 
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роботу «От Бог дає і свято своє велике на радість добрим людям», керівник 

Буторіна Тетяна Миколаївна; 

Скороход Олександру, вихованку гуртка «Художнє набивання на тканині» 

Комунального закладу «Новопразький будинок дитячої та юнацької творчості 

Новопразької селищної ради Олександрійського району Кіровоградської 

області», за роботу «Краю мій лелечий», керівник Татусько Ольга Михайлівна; 

Сергієнко Злату, вихованку гуртка «Сувенірні фантазії» Станції юних 

техніків - Центру науково-технічної творчості молоді м. Києва, за роботу 

«Дятел», керівник Просяник Олена Олександрівна; 

Дмитренко Майю, вихованку «Народного художнього колективу» 

творчого об’єднання «Волошка» гуртка «Валяння» Будинку дитячої та 

юнацької творчості «Дивоцвіт» Дарницького району м. Києва, за роботу 

«Україна понад усе!», керівник Чернюк Тамара Миколаївна; 

Баліку Мар’яну, вихованку гуртка «Архітектурне моделювання» Станції 

юних техніків Южноукраїнської міської територіальної громади Миколаївської 

області, за роботу «Ключниця», керівник Петросян Заруі Суренівна; 

Запорожан Анну, вихованку гуртка «Паперопластика» Новобузького 

Центру позашкільної роботи дітей та юнацтва Новобузької міської ради 

Баштанського району Миколаївської області, за роботу «Свинарка», керівник 

Глаголєва Н.Ю.; 

Айвазові Тамару, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

декоративно-ужиткового мистецтва «Маленька майстриня» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Заводського району міста Миколаєва, за роботу «Любов 

мами завжди зі мною», керівник Антонова Галина Георгіївна; 

Ємець Анастасію, вихованку гуртка «Художнє ліплення» Сенчанського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської селищної ради 

Миргородського району Полтавської області, за роботу «Дітям чемним у 

торбинці Миколай несе гостинці», керівник Бандурко Олександра Валеріївна; 

Бачинську Анастасію, вихованку гуртка «Макраме» Центру творчості 

дітей та юнацтва Летичівської селищної територіальної громади Хмельницької 

області, за роботу «А ми – козацького роду», керівник Ількова Марина 

Сергіївна; 

Ваколюк Каріну, вихованку гуртка «Умілі руки» закладу позашкільної 

освіти «Центр позашкільної освіти» Жмеринської міської об’єднаної 

територіальної громади Вінницької області, за роботу «Краса і біль», керівник 

Паславська Оксана Петрівна; 

Пасевич Юлію, вихованку гуртка «Аплікація соломкою» Будинку дитячої 

та юнацької творчості Любешівської селищної ради Волинської області, за 

роботу «Літо без війни», керівник Горщар Наталія Павлівна; 

Бінюк Богдану, вихованку зразкової студії «Чарівна соломка» 

комунального закладу «Будинок дитячої творчості Любомльської міської ради» 

Волинської області, за роботу «Від лану до млину збережемо Україну», 

керівник Тимощук Олена Анатоліївна; 
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Теслицьку Анну, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу 

«Годинник «Магнолія», керівник Яворська Тетяна; 

Станцой Антоніну, вихованку гуртка «Художня обробка деревини» 

позашкільного навчального закладу «Центр творчості та дозвілля відділу освіти 

Покровської міської ради Донецької області», за роботу «Спаситель 

народився», керівник Черв’якова Інна; 

Татарінова Дениса, вихованця гуртка «Декоративно-прикладне мистецтво» 

«Бердичівське вище професійне училище» Житомирської області, за роботу 

«Світла душа українця», керівник Єфименко Л.С.; 

Северину Вікторію, вихованку «Зразкового художнього колективу» студії 

рукоділля «Fancy» Позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості Шевченківського району» Запорізької міської ради 

Запорізької області, за роботу «Чай з горобиною», керівник Суханова Оксана 

Анатоліївна; 

Чуракову Кіру, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва Позашкільного навчального закладу «Міський Палац 

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

роботу «Зима», керівник Арсієнко Олена Леонідівна; 

Петренко Майю, вихованку гуртка «Веселі клаптики» Центру дитячої та 

юнацької творчості Іванківської селищної ради Київської області, за роботу «В 

ім'я дитини», керівник Макаренко Тетяна Іванівна; 

Руду Дарію, вихованку гуртка «Випилювання – випалювання» 

Голованівського будинку дитячої та юнацької творчості селищної ради 

Голованівського району Кіровоградської області, за роботу «І буде син і буде 

мати», керівник Лозінська Василиса Василівна; 

Буркевича Артьома, вихованця гуртка «Гончарство» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центру позашкільної роботи» 

Галицинівської сільської ради Миколаївської області, за роботу «Дівчіна-

весна», керівник Глушко Сергій Володимирович; 

Харитонюка Даніїла, учня Олександрівського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка Олександрівської сільської ради 

Вознесенського району Миколаївської області, за роботу «Чорнобривців 

насіяла мати», керівник Бусаргіна Анжеліна Михайлівна; 

Пантелеймін Діану, вихованку гуртка «Геометричне моделювання» 

Комунального закладу позашкільної освіти Козівський Будинок дитячої та 

юнацької творчості «Юність» Тернопільської області, за роботу «Букет для 

мами», керівник Сонсядло Оксана Дмитрівна. 

 

1.14. У номінації «Ізонитка»: 

дипломом І ступеня: 

Правду Софію, вихованку гуртка «Людина і довкілля» Комунального 

закладу «Новопразький будинок дитячої та юнацької творчості Новопразької 
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селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області», за роботу 

«Вільний птах», керівник Гавінська Наталія Вікторівна; 

Прудченко Анну, Колесніченко Єлизавету, вихованок гуртка «Нитяна 

графіка» Комунального закладу позашкільної освіти Ізмаїльської міської ради 

Ізмаїльського району «Палац дітей та юнацтва ім. Алли Іванової» Одеської 

області, за роботу «Натюрморти», керівник Гавліцька Наталія Олексіївна; 

Віятик Сніжану, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок та сувенірів» 

Гримайлівської станції юних техніків Тернопільської області, за роботу 

«Картина «Боже бережи Україну», керівник Віятик Наталія Василівна; 

Супрун Анну, вихованку гуртка «Ниткографія» Центру творчості дітей та 

юнацтва Летичівської селищної територіальної громади Хмельницької області, 

за роботу «Шкатулка», керівник Ольховська Оксана Василівна; 

Кесіору Надію, Адам Андрія, вихованців гуртка «Нитяна графіка» 

Комунального закладу позашкільної освіти Ізмаїльської міської ради 

Ізмаїльського району «Палац дітей та юнацтва ім. Алли Іванової» Одеської 

області, за роботуи«Луна ніч», «Країна мрії», керівник Гавліцька Наталія 

Олексіївна; 

Барановського Максима, учня Жилинецької гімназії Ярмолинецької 

селищної територіальної громади Хмельницької області, за роботу «Куб», 

керівник Крижова Оксана Юріївна; 

Левченко Олену, вихованку гуртка «Народні ремесла» Смілянської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №12 Смілянського району Черкаської 

області, за роботу «Візерунки душі», керівник Клімашевський Микола 

Володимирович. 

дипломом ІІ ступеня: 

Смаракову Маргариту, вихованку гуртка «Технічний дизайн» Донецького 

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

кошенята», керівник Рижих Наталія; 

Жук Ірину, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок та сувенірів» 

Гримайлівської станції юних техніків Тернопільської області, за роботу «Том і 

Джеррі», керівник Віятик Наталія Василівна; 

Слободенюка Артема, вихованця гуртка «Нитковий дизайн» Славутської 

гімназії №3 Славутськї міської територіальної громади Хмельницької області, 

за роботу «Сили небесні! Бережіть Україну!», керівник Лобанчук Юлія 

Карлівна; 

Смовського Максима, вихованця «Зразкового художнього колективу» 

гуртка «Фантазія Плюс» комунального позашкільного навчального закладу 

«Остерський будинок творчості дітей та юнацтва Остерської міської ради 

Чернігівської області», за роботу «Вітрила мрій», керівник Ковченко Світлана; 

Красного Олександра, вихованця «Зразкового художнього колективу» 

гуртка «Фантазія Плюс» комунального позашкільного навчального закладу 

«Остерський будинок творчості дітей та юнацтва Остерської міської ради 

Чернігівської області», за роботу «Світає, край неба палає», керівник Ковченко 

Світлана; 
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Барабанову Вікторію, вихованку гуртка «Декоративно – ужиткове 

мистецтво» Комунального закладу «Погребищенський Центр дитячої та 

юнацької творчості» Вінницької області, за роботу «Щедрий край», керівник 

Бондар Зоя Миколаївна; 

Солтис Павла, вихованця гуртка «Берегиня» Комунального закладу 

позашкільної освіти Козівський Будинок дитячої та юнацької творчості 

«Юність» Тернопільської області, за роботу «Панно «Веселкова Україна», 

керівник Нечипорук Алла Володимирівна; 

Граль Вероніку, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Фантазія Плюс» комунального позашкільного навчального закладу 

«Остерський будинок творчості дітей та юнацтва Остерської міської ради 

Чернігівської області», за роботу «Моя Україна», керівник Ковченко Світлана; 

Горілу Марію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Фантазія Плюс» комунального позашкільного навчального закладу 

«Остерський будинок творчості дітей та юнацтва Остерської міської ради 

Чернігівської області», за роботу «Весна», керівник Ковченко Світлана. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Попадинець Наталію, вихованку гуртка «Народна творчість» 

комунального закладу позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької 

творчості «Сузір'я» Хустської міської ради Закарпатської області, за роботу 

«Сова чарівниця», керівник Кострець Ганна Василівна; 

Борсук Анастасію, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Будинку дитячої та юнацької творчості Чорнухинської селищної ради 

Лубенського району Полтавської області, за роботу «Сковорода моїми очима», 

керівник В'язовська Тетяна Феліксівна; 

Потапенко Євгенію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Фантазія Плюс» комунального позашкільного навчального закладу 

«Остерський будинок творчості дітей та юнацтва Остерської міської ради 

Чернігівської області», за роботу «Подих Різдва», керівник Ковченко Світлана; 

Дудник Ганну, вихованку гуртка «Технічний дизайн» Донецького 

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

запашної кави», керівник Рижих Наталія; 

Негер Софію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Закарпатського 

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

«Квітучі сади Ужгорода», керівник Негер Кристина Калманівна; 

Іванець Яну, ученицю Калениківського закладу загальної середньої освіти 

I-III ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області, за роботу 

«Соняшник», керівник Кошкалда Олена Леонідівна; 

Беньковську Анастасію, ученицю гуртка «Моделювання іграшок-

сувенірів» Петриківської ЗОШ І-ІІ ступеня Тернопільського району 

Великоберезовицької територіальної громади Тернопільської області, за роботу 

«Квіткова композиція», керівник Новікова Наталія Михайлівна; 

Богдан Валерію, вихованку гуртка «Чарівниця», «Зразкового художнього 

колективу» студії декоративно-ужиткового мистецтва «Art Deco» Центру 
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творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської ради Чернігівської області, за 

роботу «Миру тобі, моя Україно», керівник Тимченко Ірина. 

 

1.15. У номінації «Витинання»: 

дипломом І ступеня:  

Селебинку Віталія, вихованця гуртка «Дизайн інтер'єру» Сімерської 

гімназії Перечинської міської ради Закарпатської області, за роботу «Берегиня-

мати», керівник Білець Наталія Франівна; 

Медончак Варвару, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

комунального закладу «Полтавський міський багатопрофільний ліцей №1 імені 

І. П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області», за роботу 

«Три українки-грації миром вінка освячені!», керівник Медведєва Світлана 

Іванівна; 

Адамчука Богдана, вихованця гуртка «Паперові фантазії» Сенчанського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської сільської ради 

Миргородського району Полтавської області, за роботу «Уклін тобі, Тарасе, 

великий наш Кобзарю», керівник Адамчук Анастасія Богданівна; 

Лабунську Віру, ученицю Навчально-виховного комплексу: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія №23 Вінницької міської ради, за 

роботу «Ластівки гніздечко звили в стрісі...», керівник Шевчук Любов 

Вікторівна; 

Харчука Віталія, вихованця гуртка «Майстерня чудес» Будинку творчості 

дітей та юнацтва Антонінської селищної територіальної громади Хмельницької 

області», за роботу «Стежками нашої історії», керівник Харчук Любов 

Володимирівна; 

Трохимчука Макара, вихованця гуртка «Народна творчість» Сокальської 

станції юних техніків Львівської області, за роботу «Повертайся живим», 

керівник Федчун Ірина Степанівна; 

Дишкант Марину, вихованку гуртка «Витинання» Вінницького обласного 

центру технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Колос життя», 

керівник Яцина Марина Вікторівна; 

Бродюк Софію, вихованку гуртка «Скринька-берегиня» Будинку дитячої 

творчості Славутської міської територіальної громади Хмельницької області, за 

роботу «Материнська добра ласка в мене за плечима», керівник Свередюк 

Оксана Юріївна; 

Розвадовську Маргариту, вихованку гуртка «Декоративно-прикладне 

мистецтво» Романівського Будинку дитячої творчості Житомирської області, за 

роботу «Біля водойми», керівник Бовсунівська Інна Іванівна. 

дипломом ІІ ступеня: 

Ковальчук Ангеліну, вихованку гуртка «Музична мозаїка» Будинку 

творчості школярів Полонської міської територіальної громади Хмельницької 

області, за роботу «Ярмарок», керівник Ковальчук Олександр Валерійович; 
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Майло Юлію, ученицю Василівської філії ОЗО «Андрушківський ліцей 

імені А.Н. Вітрука» Житомирської області, за роботу «Дерево життя», керівник 

Кравчук Юлія Василівна; 

Артемук Іванну, вихованку зразкової художньої студії «Чарівна палітра» 

Маневицького центру творчості дітей та юнацтва Волинської області, за роботу 

«Великдень», керівник Мельник Оксана Адамівна; 

Миніч Катерину, вихованку гуртка «Декоративно-прикладне мистецтво» 

Центру дитячої та юнацької творчості Житомирської області, за роботу «Ой 

летіли дикі гуси», керівник Корець Оксана Василівна; 

Загребельну Тетяну, вихованку Комунальної установи «Центр розвитку 

дітей та молоді» Узинської міської ради, відділу позашкільної роботи 

«Сувенір» Київської області, за роботу «Село на нашій Україні - Неначе 

писанка, село», керівник Козюра Наталія Володимирівна; 

Валієву Софію, вихованку гуртка «Паперопластика» Донецького 

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

птахи», керівник Горячова Катерина; 

Колектив вихованців гуртка «Витинанка» Воловецького закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Воловецької селищної ради Закарпатської 

області, за роботу «Мамин оберіг», керівник Барнич Вікторія Василівна; 

Ігнатенко Оксану, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Творча майстерня народного декоративно-ужиткового мистецтва «Барвінок» 

Карлівського міського центру позашкільної освіти Карлівської міської ради 

Полтавської області, за роботу «В ріднім краї сонце світить», за роботу 

Колодяжна Світлана Григорівна; 

Ряску Ярослава, вихованця гуртка «Оригамі» Демидівського Будинку 

творчості школярів Демидівської селищної ради Дубенського району 

Рівненської області, за роботу «Коли настане мир», керівник Ряска Ірина 

Віталіївна; 

Вознюк Дарину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Радивилівського міського Будинку школяра Радивилівської міської ради 

Дубенського району Рівненської області, за роботу «Ой на Івана, ой на 

Купала», керівник Полімарчук Зоряна Олексіївна; 

Лавришик Анну, вихованку гуртка «Паперопластика» Ківерцівського 

центру позашкільної освіти Волинської області, за роботу «Жар – птиця», 

керівник Якимчук Надія Володимирівна; 

Островецьку Софію, вихованку гуртка «Умійко» Бобровицького закладу 

позашкільного освіти «Центр дитячої творчості» Бобровицької міської ради 

Чернігівської області, за роботу «По городу зайчик скаче…», керівник Денисюк 

Наталія; 

Купріянчука Юрія, вихованця гуртка «Паперопластика» Журавнівського 

будинку дитячої та юнацької творчості Львівської області, за роботу 

«Композиція «Козак», керівник Бінякова Леся Василівна; 
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Дум'яка Олега, вихованця гуртка «Майстерня подарунків» Сколівського 

центру дитячої та юнацької творчості Львівської області, за роботу «Все буде 

Україна», керівник Герман Ірина Ярославівна; 

Ткаченка В'ячеслава, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво»  

Комунальної установи «Центр розвитку дітей та молоді» Узинської міської 

ради, відділу позашкільної роботи Київської області, за роботу «Думи, мої думи 

мої...», керівник Козаченко Надія Володимирівна; 

Вєтошкіну Людмилу, вихованку гуртка «Геометричне моделювання» 

позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків відділу освіти 

Покровської міської ради Донецької області», за роботу «День та ніч», керівник 

Варцаба Оксана; 

Новікову Дар’ю, вихованку гуртка «Витинанка» КЗ «Станція юних 

техніків» КМР Дніпропетровської області, за роботу «Обрядова витинанка», 

керівник Михайличенко Людмила Віталіївна; 

Дун Сандру, вихованку студії народної творчості «Соняшник» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи 

№ 1» Дніпропетровської міської ради, за роботу «Панно «Великодня радість», 

керівник Іващенко Ольга Володимирівна; 

Мантуленко Ольгу, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

образотворчих мистецтв «Журавочка» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Міський палац дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» 

Криворізької міської ради, за роботу «Червона квітка перемоги», керівник 

Кульнєва Мар’яна Костянтинівна; 

Литовську Марію, вихованку гуртка «Декоративна скринька» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості «Сонях» Криворізької міської ради, за роботу «Тюльпани», керівник 

Володченко Оксана Костянтинівна; 

Кримову Анастасію, вихованку гуртка «Петриківська витинанка» КЗ 

«Царичанський БДЮТ» Царичанської селищної ради Дніпропетровської 

області, за роботу «Дерево життя», керівник Колодяжна Леся Леонідівна; 

Сергієнко Анастасію, вихованку гуртка «Петриківська витинанка» КЗ 

«Царичанський БДЮТ» Царичанської селищної ради Дніпропетровської 

області, за роботу «Дерево життя», керівник Колодяжна Леся Леонідівна. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Василюк Христину, вихованку гуртка «Творча майстерня» Кременецького 

центру дитячої творчості Тернопільської області, за роботу «Перемога», 

керівник Бондарчук Марія Петрівна; 

Діденка Іллю, вихованку гуртка «Паперопластика» комунального закладу 

позашкільної освіти «Дитячо – юнацький центр» Липовецької міської ради 

Вінницької області, за роботу «Рись», керівник Гелета Наталія Григорівна; 

Борисенко Оксану, вихованку гуртка «Витинанка» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центру позашкільної роботи» 

Галицинівської сільської ради Миколаївської області, за роботу 

«Благовіщення», керівник Кондратюк Валентина Володимирівна; 
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Шаулу Поліну, вихованку гуртка «Флористика і дизайн» комунального 

закладу «Палац учнівської молоді Луцької міської ради» Волинської області, за 

роботу «Обпалене дитинство», керівник Лінник Жанна Валентинівна; 

Мальченко Наталію, вихованку гуртка «Палітра» Центру дитячої та 

молодіжної творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, 

за роботу «Подих весни», керівник Дуженко Марина Вікторівна; 

Перкіна Романа, вихованця гуртка «Людина і довкілля» Комунального 

закладу «Новопразький будинок дитячої та юнацької творчості Новопразької 

селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області», за роботу 

«Нехай процвітає українська сім'я!», керівник Гавінська Наталія Вікторівна; 

Каркліна Макара, вихованця гуртка «Паперопластика» Донецького 

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

Купала…», керівник Горячова Катерина; 

Барабанову Катерину, вихованку гуртка «Витинанка» КЗ «СЗШ №5                         

ім. Г. Романової» КМР Дніпропетровської області, за роботу «Великодні 

візерунки», керівник Горяінова Світлана Вікторівна; 

Дорошкевич Тетяну, вихованку гуртка «Витинанка» Криворізької 

загальноосвітньої школи № 62, за роботу «До сонця», керівник Обласова Юлія 

Сергіївна; 

Ковальчука Романа, вихованця гуртка «Прикладна графіка» комунального 

позашкільного навчального закладу «Палац дитячої та юнацької творчості 

Центрально-Міського району» Криворізької міської ради, за роботу «За 

народними мотивами», керівник Бурачонок Наталя Валеріївна; 

Соколовську Софію, вихованку гуртка «Грайливе мереживо» КЗ 

«Софіївський центр творчості Софіївської селищної ради Дніпропетровської 

області», за роботу «Пташиний рай», керівник Кущ Інна Анатоліївна; 

Цешнатій Ольгу, ученицю Новоодеської гуманітарної гімназії 

Новоодеської міської громади Миколаївської області, за роботу «Українська 

хатинка», керівник Крайнюк А.В.; 

Михайлюк Ірину, вихованку гуртка «Паперопластика» Бучацького центру 

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

«Українська родина», керівник Леськів Надія Борисівна; 

Ісаєву Анну, вихованку гуртка «Чарівний світ» Комунального закладу 

позашкільної освіти «Одеський центр дитячої та юнацької творчості 

«Самоцвіт», за роботу «Котик», керівник Артеменко Валентина 

Володимирівна; 

Потапенко Євгенію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Фантазія Плюс» комунального позашкільного навчального закладу 

«Остерський будинок творчості дітей та юнацтва Остерської міської ради 

Чернігівської області», за роботу «Думи мої, думи», керівник Ковченко 

Світлана; 

Кукуюк Анастасію, вихованку гуртка «Паперопластика» Холминського 

Будинку творчості дітей та юнацтва Холминської селищної ради Чернігівської 

області, за роботу «Пташка», керівник Терещенко Ніна; 
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Лещенко Катерину, вихованку Зразкової дитячої мистецької студії «Магія 

декору» Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості 

Звенигородської міської ради Звенигородського району Черкаської області, за 

роботу «Прийшла весна», керівник Безверха Олена Миколаївна; 

Гейко Евеліну, вихованку гуртка «Природа рідного краю» Комунального 

закладу «Новопразький будинок дитячої та юнацької творчості Новопразької 

селищної ради» Олександрійського району Кіровоградської області, за роботу 

«Українське весілля», керівник Гавінська Наталія Вікторівна; 

Афанасенко Соломію, вихованку гуртка «Витинанка» Обухівського 

міського центру творчості дітей, юнацтва та молоді «Романтик» Київської 

області, за роботу «Ой, люлі-люлі, моє дитятко», керівник Салата Алла 

Олександрівна; 

Охріменко Камілу, вихованку гуртка «Геометричне моделювання» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків 

Довгинцівського району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

за роботу «Солов'їна пісня», керівник Хисна Ірина Юріївна; 

Тютіну Алісу, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

декоративно-ужиткового мистецтва «Фантазія» комунального позашкільного 

навчального закладу «Палац творчості дітей та юнацтва» Дніпровської міської 

ради, за роботу «Пастушок», керівник Веселовська Ольга Борисівна. 

 

1.16. У номінації «Графіка»: 

дипломом І ступеня: 

Коломієць Софію, вихованку школи образотворчих мистецтв «Суцвіття» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи 

№1» Дніпропетровської міської ради, за роботу «Різдвяна хода», керівник 

Скульська Тетяна Олександрівна; 

Тонкошкур Марію, вихованку школи образотворчих мистецтв «Суцвіття» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи 

№1» Дніпропетровської міської ради, за роботу «На крилах мрії», керівник 

Скульська Тетяна Олександрівна; 

Смейле Таісію, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Дім 

фантазій» Полтавського міського центру позашкільної освіти Полтавської 

міської ради, за роботу «Мирний космос з Україною», керівник Сербіна 

Марина Анатоліївна; 

Нестер Владиславу, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Ярмолинецької селищної територіальної громади 

Хмельницької області, за роботу «Берегиня», керівник Костенко Світлана 

Володимирівна; 

Мотижинець Данила, вихованця гуртка «Колаж» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

Металургійного району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

за роботу «Натюрморти з куманцями», керівник Хрієнко Ніна Георгіївна; 
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Романюк Дарину, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва Позашкільного навчального закладу «Міський Палац 

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

роботу «Розставання», керівник Татаринова Алла Григорівна; 

Носенко Євгенію, вихованку народної образотворчої студії  «Палітра» 

Центру позашкільної освіти «Веселка» Таращанської міської ради Київської 

області, за роботу «На Великдень», керівник Бурлій Людмила Григорівна; 

Худенко Марію, вихованку гуртка «Кольоровий світ» Центру дитячої та 

юнацької творчості Іванківської селищної ради Київської області, за роботу 

«Сільська українська родина», керівник Ярошенко Людмила Анатоліївна; 

Мельник Каріну, вихованку гуртка образотворчого мистецтва Центру 

дитячої та юнацької творчості Кам’янець-Подільської міської територіальної 

громади Хмельницької області, за роботу «Маленький Ісус», керівник Мельник 

Христина Володимирівна; 

Каритіну Карину, вихованку «Студії образотворчого мистецтва» 

Сновського Центру дитячої та юнацької творчості Сновської міської ради 

Корюківського району Чернігівської області, за роботу «Колискова», керівник 

Корінь Тетяна. 

дипломом ІІ ступеня: 

Бурак Алісу, вихованку студії образотворчого мистецтва «Берегиня» 

позашкільного навчального закладу «Центр творчості та дозвілля відділу освіти 

Покровської міської ради Донецької області», за роботу «Мої радісні думки», 

керівник Жуйко Лілія; 

Шкрібу Марію, вихованку Зразкової студії образотворчого мистецтва 

«Палітра» Мукачівського центру дитячої та юнацької творчості Мукачівської 

міської ради Закарпатської області, за роботу «Як у нас на Україні...», керівник 

Олаг Яна Сергіївна; 

Долю Платона, вихованця «Народного художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва Позашкільного навчального закладу «Міський Палац 

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

роботу «В селі у бабусі», керівник Арсієнко Олена Леонідівна; 

Проць Мар'яну, вихованку студії дизайну «Креатив» КЗ «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Кам'янка-Бузької міської ради Львівської області, за 

роботу «Храм Різдва Пресвятої Богородиці», керівник Зінчук Василина 

Тарасівна; 

Смірнову Емілію, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва Дитячого оздоровчо-екологічного центру 

Оболонського району м. Києва, за роботу «Моя мирна Країна», керівник 

Панченко Наталія Вікторівна; 

Філіппову Анастасію, вихованку гуртка «Юний еколог» Центру 

позашкільної роботи Галицинівської сільської ради Миколаївського району, за 

роботу «Війна не має кольорів (тюльпани)», керівник Шиян Анна Іванівна; 

Філіппову Катерину, вихованку Дитячо-юнацького клубу «Господарочка» 

закладу позашкільної освіти «Полтавський міський центр дитячо-юнацьких 
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клубів за місцем проживання» Полтавської міської ради, за роботу «Українська 

душа», керівник Перова Вікторія Миколаївна; 

Вільчинського Артема, вихованця гуртка «Таємничий світ графіки» 

Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської 

міської ради Звенигородського району Черкаської області, за роботу «Дари 

літа», керівник Каюк Таїсія Віталіївна; 

Лещук Дарію, вихованку гуртка «Академічний рисунок» Будинку дитячої 

та юнацької творчості Локачинської селищної ради Волинської області, за 

роботу «Церква Святого Миколая», керівник Хамежук Іван Іванович; 

Ятчук Вікторію, вихованку гуртка «Петриківський розпис» Ратнівського 

центру дитячої та юнацької творчості Ратнівської селищної ради Волинської 

області, за роботи «Жінка-Берегиня», керівник Матвійчук Аліна Петрівна; 

Власову Марину, ученицю Соледарської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 13 з поглибленим вивченням англійської мови Соледарської міської 

ради Донецької області, за роботу «Мамина любов», керівник Ковальова 

Неоніла; 

Франера Василя, вихованця гуртка «Декоративно-образотворче 

мистецтво» комунального закладу позашкільної освіти «Центр дитячої та 

юнацької творчості «Сузір'я» Хустської міської ради Закарпатської області, за 

роботу «Різдво Срібної Землі», керівник Дудаш Михайло Іванович; 

Єрьоміна Ярослава, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» 

Березанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №4 Київської області, за роботу 

«Воїн», керівник Мірошниченко Тетяна Іванівна; 

Меркотун Діану, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Готинського будинку дитячої та юнацької творчості Яготинської міської ради 

Київської області, за роботу «Україна - квітуча земля», керівник Прінько 

Людмила Дмитрівна; 

Воропай Олександру, вихованку «Народного художнього колективу» 

студії образотворчого мистецтва Дитячого оздоровчо-екологічного центру 

Оболонського району м. Києва, за роботу «Різдво», керівник Панченко Наталія 

Вікторівна; 

Хрустальову Вікторію, вихованку гуртка «Живопис» Центру дитячої та 

юнацької творчості Саф’янівської сільської ради на базі Старонекрасівського 

закладу загальної середньої освіти Одеської області, за роботу «Церковний 

дзвін», керівник Мирошнікова Валентина Максимівна; 

Пасько Кіру, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Комунального 

закладу «Новосанжарський будинок дитячої та юнацької творчості 

Новосанжарської селищної ради» Полтавської області, за роботу «Зоряний 

дивосвіт», керівник Слабка Людмила Андріївна; 

Кобеняк Яну, вихованку гуртка «Етюд» комунального закладу 

«Семенівський Будинок дитячої та юнацької творчості» Семенівської селищної 

ради Кременчуцького району Полтавської області, за роботу «Берегиня роду», 

керівник Задорожна Тетяна Іванівна; 
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Миколаєць Дмитра, вихованця гуртка «Графіка» Будинку творчості 

школярів Старосинявської селищної територіальної громади Хмельницької 

області, за роботу «Портрет Богдана Ступки», керівник Солтуз Валерій 

Геннадійович; 

Заверуху Марію, вихованку гуртка «Живопис» Будинку творчості дітей та 

юнацтва Красилівської міської територіальної громади Хмельницької області, 

за роботу «Соняхи», керівник Федотова Галина Анатоліївна; 

Гончарову Крістіну, вихованку гуртка «Народні ремесла» Смілянської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №12 Смілянського району Черкаської 

області, за роботу «Мальовничий Тясмин», керівник Клімашевський Микола 

Володимирович. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Казак Зою, вихованку художньої студії «АРТ» Бучанського центру 

позашкільної роботи Київської області, за роботу «Засвіт встали козаченьки», 

керівник Фурлет Оксана Миколаївна; 

Побережиць Марію, вихованку гуртка «Дизайн інтер'єра та декору» 

Благовіщенського центру дитячої та юнацької творчості Благовіщенської 

міської ради Голованівського району Кіровоградської області, за роботу «Янгол 

Благовіщення», керівник Довгань Маргарита Юріївна; 

Дяченко Кіру, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Первомайського центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Первомайської міської ради Миколаївської області, за роботу «Мамине щастя», 

керівник Баранська О.А.; 

Меленець Вероніку, вихованку студії «Флор-арт» Центру дитячої 

творчості Теофіпольської селищної ради Хмельницької області, за роботу 

«Соняшники», керівник Гоцка Наталія Володимирівна; 

Харченко Ганну, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Вернісаж» Позашкільного навчального закладу «Багатопрофільний 

молодіжний центр» Черкаської міської ради, за роботу «Подорожуй 

Україною!», керівник Коваленко Анжела Олександрівна; 

Солоненко Вікторію, вихованку гуртка «Умілі руки» комунального 

закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей №14 імені Василя 

Сухомлинського Луцької міської ради» Волинської області, за роботу 

«Писанкова Україна», керівник Горбатюк Наталія Анатоліївна; 

Ткаченко Ілону, вихованку гуртка «Петриківська квітка» Криворізької 

гімназії №95 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Стильна сойка», керівник Баранік Галина Сергіївна; 

Шведенка Івана, вихованця студії образотворчого мистецтва Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Думи мої, 

думи мої…», керівник Бондар Людмила; 

Трушину Вікторію, вихованку гуртка «Мальва» Позашкільного 

навчального закладу «Комунарський районний центр молоді та школярів» 

Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «Моє рідне місто», 

керівник Трушина Олена Григорівна; 
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Марієнко Софію, вихованку студії пісочної анімації Васильківського 

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

варті миру в Україні вони стояли до кінця…», керівник Коваленко Олена 

Вадимівна; 

Вишневськ4 Олесю, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва «Сонечко» Будинку дитячої та юнацької творчості 

«Дивоцвіт» Дарницького району м. Києва, за роботу «Старовинний Київ», 

керівник Долгушина Наталія Миколаївна; 

Цвілінюк Катерину, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва Дитячого оздоровчо-екологічного центру 

Оболонського району м. Києва, за роботу «Хотин», керівник Панченко Наталія 

Вікторівна; 

Рехлицьку Валерію, вихованку гуртка «Задзеркалля» Комунального 

закладу позашкільної освіти «Одеський центр дитячої та юнацької творчості 

«Самоцвіт», за роботу «Сніговий барс», керівник Артеменко Марина 

Володимирівна; 

Одінцова Павла, вихованця Зразкового гуртка образотворчого мистецтва 

«Студія Відродження» Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості Південної міської Ради Харківської області», за роботу «Натюрморт з 

гарбузом та соняхами», керівник Удовиченко Наталія Леонідівна; 

Ткаченка Дмитра, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості», за роботу «Козацька чоловіча сила», керівник Воловик Ганна 

Валеріївна; 

Каюка Данила, вихованця гуртка «Таємничий світ графіки» 

Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської 

міської ради Звенигородського району Черкаської області, за роботу 

«Натюрморт», керівник Каюк Таїсія Віталіївна. 

 

1.17. У номінації «В’язання спицями, гачком»: 

дипломом І ступеня: 

Ізерську Ганну, вихованку гуртка «В’язання спицями, гачком» 

позашкільного навчального закладу «Центр творчості та дозвілля відділу освіти 

Покровської міської ради Донецької області», за роботу «Символ року», 

керівник Бєлкіна Олена; 

Костюк Дар'ю, вихованку «Зразкового художнього колективу» студії 

художнього в’язання «Візерунок» Позашкільного навчального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості Шевченківського району» Запорізької міської 

ради Запорізької області, за роботу «Пограйся з нами», керівник Пилипенко 

Ольга Федорівна; 

Курило Ілону, ученицю 4 класу Градизької гімназії імені Героя України 

Олександра Білаша Градизької селищної ради Кременчуцького району 

Полтавської області, за роботу «Гей, сідлаймо коня, козаченьку милий, Гей, 

ходімо, браття, землю боронить!...», керівник Курило Ірина Миколаївна; 
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Іващук Евеліну, вихованку гуртка «Моделювання іграшок - сувенірів» 

Кременецького центру дитячої творчості Тернопільської області, за роботу 

«Лисичка», керівник Фурсик Лілія Павлівна; 

Кошлай Анастасію, вихованку гуртка «Амігурумі» комунального закладу 

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

«Ельфова галявина», керівник Блащук Лариса Анатоліївна; 

Парадуху Анастасію, ученицю гімназії с. Завидів – філії Павлівського 

ліцею Павлівської сільської ради Волинської області, за роботи «Кардиган», 

«Килимок», «Косинка», «Серветка», «Шарф», «Панянка», керівнки Коротиш 

Оксана Анатоліївна; 

Іщук Анну, вихованку гуртка «В'язання» Романівського Будинку дитячої 

творчості Житомирської області, за роботу «Серветка «Трояндовий розмай», 

керівник Гаврилюк Наталія Володимирівна; 

Мачинську Юлію, вихованку гуртка декоративно-прикладного мистецтва 

ДНЗ «Бердичівське вище професійне училище» Житомирської області, за 

роботу «З Україною у серці», керівник Залюбовська О.О.; 

Матішинець Поліну, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок-сувенірів» 

комунального закладу «Іршавський міський центр позашкільної освіти» 

Іршавської міської ради Закарпатської області, за роботу «Косиці», керівник 

Ажипа Наталія Йосипівна; 

Бову Поліну, вихованку гуртка «Чарівне мереживо» Полтавського 

міського Центру позашкільної освіти Полтавської міської ради, за роботу 

«Лисичка-сестричка», керівник Черепанова Неля Григорівна; 

Торчило Богдану, вихованку гуртка «В’язання гачком» Демидівського 

будинку творчості школярів Демидівської селищної ради Дубенського району 

Рівненської області, за роботу «Аксесуари ретро», керівнки Князь Алла 

Володимирівна; 

Купріну Юлію, вихованку гуртка «В’язання гачком» Комунального 

багатопрофільного закладу позашкільної освіти «Мистецька школа» Буринської 

міської ради Сумської області, за роботу «Доброго вечора, ми з України…», 

керівник Бірченко Алла Олексіївна; 

Хован Вікторію, Швець Анжелу, Лавренко Маргариту, вихованок гуртка 

«В’язання» Маньківського центру дитячої та юнацької творчості, Мала 

академія наук учнівської молоді Маньківської селищної ради Черкаської 

області, за роботу «Веселі пригоди в лісовій школі», керівник Талабанюк 

Тетяна Василівна. 

дипломом ІІ ступеня: 

Шапорду Рувим, вихованку гуртка «Трудове навчання» Опорного закладу 

освіти «Лазівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Тячівської міської ради 

Закарпатської області, за роботу «Корівка», керівник Тиводар Тетяна 

Василівна; 

Довгань Олександру, вихованку гуртка «В'язання гачком» Вільшанського 

центру дитячої та юнацької творчості Вільшанської селищної ради 
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Голованівського району Кіровоградської області, за роботу «Весняночка», 

керівник Діордієва Алла Євгеніївна; 

Коротченко Єлізавету, вихованку гуртка «В'язання гачком» Диканського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Полтавського району Полтавської 

області, за роботу «Полтавський борщ», керівник Серга Оксана Миколаївна; 

Григорчук Віталіну, вихованку гуртка «Творчі фантазії» Карпилівського 

ліцею Рокитнівської селищної ради Сарненського району Рівненської області, 

за роботу «Голуби миру», керівник Нестерчук Валентина Василівна; 

Редзій Дарину, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Народні ремесла» комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький 

ліцей № 11 Луцької міської ради» Волинської області, за роботу «Мамина 

ласка», керівнки Калинчук Катерина Василівна; 

Козакевич Ангеліну, вихованку гуртка «В'язання» Ємільчинського 

Будинку дитячої творчості Житомирської області, за роботу «Сумка «Мрія 

кокетки», керівник Мартиненко Лариса Адамівна; 

Прокопенко Анастасію, вихованку гуртка «Трудове навчання» 

Мукачівського ліцею №6 Мукачівської міської ради Закарпатської області, за 

роботу «Олень-Веmbi», керівник Вернер М.І.; 

Фінкельберг Єлізавету, Томинець Вікторію, вихованок гуртка «Трудове 

навчання» Соймівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів 

Міжгірської селищної ради Хустського району Закарпатської області, за роботу 

«Кучерява Сью», керівник Кінаш Ганна Іванівна; 

Волошину Тетяну, вихованку гуртка «В'язання гачком» Врадіївського 

Будинку творчості школярів Врадіївської селищної ради Миколаївської області, 

за роботу «Яскрава сімейка», керівник Горбатюк Ірина Анатоліївна; 

Рулевську Анастасію, вихованку гуртка «Сувенір» Центру позашкільної 

освіти «Перлина» Ренійської міської ради Ізмаїльського району Одеської 

області, за роботу «Квітка», керівнки Фоменко Людмила Іванівна; 

Павленко Софію, вихованку гуртка вʼязання гачком «В’язалочка» 

Хорольського центру дитячої та юнацької творчості Хорольської міської ради 

Полтавської області, за роботу «Їжачки», керівник Ус Людмила Миколаївна; 

Клімчук Ірину, вихованку гуртка «В’язання гачком» Будинку дитячої 

творчості Нетішинської міської територіальної громади Хмельницької області, 

за роботу «Весняний настрій», керівник Ярмолюк Валентина Петрівна. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Клиженко Дарину, вихованку «Зразкового художнього колективу» студії 

художнього в’язання «Візерунок» Позашкільного навчального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості Шевченківського району» Запорізької міської 

ради Запорізької області, за роботу «Гостинна родина», керівник Пилипенко 

Ольга Федорівна; 

Лукашевич Ксенію, вихованку гуртка «Сузір'я» Комунального закладу 

«Новомиколаївський навчально-реабілітаційний центр «Паросток» імені В.А. 

Польського» Запорізької обласної ради, за роботу «Ведмедик», керівник 

Литвинова Інна Василівна; 
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Крисана Єгора, вихованця «Зразкового художнього колективу» гуртка 

декоративно-ужиткового мистецтва «Диво» Комунального закладу 

«Запорізький обласний центр художньо-естетичної творчості учнівської 

молоді» Запорізької обласної ради, за роботу «Тигреня», керівник Дубровська 

Катерина Олександрівна; 

Дахненко Анастасію, вихованку гуртка «В’язання гачком» 

Новомиргородського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Новомиргородської міської ради Кіровоградської області, за роботу «Ангел 

миру», керівник Амеліна Валентина Федорівна; 

Мойсу Вероніку, вихованку гуртка «М'яка іграшка» Побузького центру 

дитячої та юнацької творчості Побузької селищної ради Голованівського 

району Кіровоградської області, за роботу «Пес Патрон», керівник Третякова 

Ольга Євгеніївна; 

Руснак Ніку, вихованку гуртка «В'язання гачком» міської станції юних 

техніків м. Миколаєва, за роботу «Зайченя», керівник Рура Джиміля Руфатівна; 

Савчука Романа, вихованця гуртка «Чарівний гачок» Будинку дитячої 

творчості Веселинівської селищної ради Миколаївської області, за роботу 

«Жирафік», керівник Крептюк Любов Михайлівна; 

Грохович Кіру, вихованку гуртка «Прикладне мистецтво» Будинку 

творчості школярів та юнацтва Братської селищної ради Вознесенського району 

Миколаївської області, за роботу «М’які та пухнасті», керівнки Солонченко 

Світлана Олексіївна; 

Колектив вихованців гуртка «Павутинка» Полтавського міського Центру 

позашкільної освіти Полтавської міської ради, за роботу «Курорт Миргород», 

керівнки Лоєнко Надія Сергіївна; 

Янкович Діану, вихованку гуртка «Іграшка-сувенір» Будинку творчості 

школярів Старосинявської територіальної громади Хмельницької області, за 

роботу «Овечка», керівнки Миколаєць Марина Степанівна; 

Кловак Маргариту, вихованку гуртка «Рукоділля» Маньківського центру 

дитячої та юнацької творчості, Мала академія наук учнівської молоді 

Маньківської селищної ради Черкаської області, за роботу «Корівка», керівник 

Талабанюк Тетяна Василівна; 

Талалаєвську Софію, вихованку гуртка в’язання гачком «Амігурумі» 

Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Носівської 

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

Трейтяк Світлана; 

Гесаль Маргариту, вихованку гуртка «Народна творчість» Комунального 

закладу «Центр позашкільної освіти «Простір»» Гніванської міської 

територіальної громади Вінницької області, за роботу «Оптиміст», керівник 

Білоус Євгенія Вадимівна; 

Рибак Вікторію, вихованку гуртка «Натхнення» Тернівського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ рівнів Джулинської сільської ради Вінницької 

області, за роботу «Ангел охоронець», керівник Ярова Оксана Володимирівна; 
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Олексюк Марію, вихованку гуртка «Амігурумі» ліцею № 3 

Володимирської міської ради Волинської області, за роботу «Патріотичні 

зайчики», керівник Богуш Ольга Аркадіївна; 

Усарову Анастасію, вихованку гуртка декоративно-прикладного мистецтва 

ДНЗ «Бердичівське вище професійне училище» Житомирської області, за 

роботу «Польові патріоти», керівник Залюбовська О.О.; 

Стадніченка Назара, учня Улянівського ліцею Попельнастівської сільської 

ради Олександрійського району Кіровоградської області, за роботу «Мрія», 

керівнки Павлюк Тетяна Вікторівна; 

Лисенко Поліну, вихованку гуртка «Чарівний гачок» Будинку дитячої 

творчості Веселинівської селищної ради Миколаївської області, за роботу 

«Весела сімейка», керівник Крептюк Любов Михайлівна; 

Гнесну Вікторію, ученицю ліцею «Успіх» Доманівської селищної ради 

Вознесенського району Миколаївської області, за роботу «Охоронець оселі», 

керівник Діденко Анжела Володимирівна; 

Висоцьку Дар’ю, вихованку гуртка «Історичне краєзнавство» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Казанківської селищної ради Баштанського 

району Миколаївської області, за роботу «Казковий будиночок», керівник 

Матвєєвич Валентина Георгіївна; 

Пєнчеву Вікторію, ученицю Оріхівського закладу загальної середньої 

освіти імені О.П. Малінова Кубейської сільської ради Болградського району 

Одеської області, за роботу «Бичок», керівник Станєва Ольга Іванівна; 

Гогідзе Софію, вихованку гуртка вʼязання гачком «В’язалочка» 

Хорольського центру дитячої та юнацької творчості Хорольської міської ради 

Полтавської області, за роботу «Україна переможе!», керівник Ус Людмила 

Миколаївна; 

Біловол Анну, вихованку гуртка «Чарівний клубочок» Гадяцького 

профільного ліцею імені Є. П. Кочергіна Полтавської обласної ради, за роботу 

«Вправний кухар», керівник Деркач Валентина Анатоліївна; 

Білецьку Яну, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок-сувенірів» 

Комунального закладу «Валківський Будинок дитячої та юнацької творчості 

Валківської міської ради Харківської області», за роботу «Господарочка», 

керівнки Кодацька Світлана Олексіївна; 

Нагонюк Анастасію, Куруц Лілію, вихованок гуртка «Арт-моделювання» 

Уманського міського Центру позашкільної освіти «Територія творчості» 

Черкаської області, за роботу «Літня імпровізація», керівник Павлова Алла 

Анатоліївна. 

 

1.18. У номінації «Bироби зі шкіри»: 

дипломом І ступеня: 

Баранову Дар’ю, вихованку гуртка «Паперопластика» Донецького 

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

«Квіткова рапсодія», керівник Горячова Катерина; 
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Українець Дарину, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

креатив-студії «Орхідея» комунального закладу «Вінницький міський палац 

дітей та юнацтва ім. Лялі Ратушної», за роботу «Несе Галя воду…», керівник 

Мохар Ірина Анатоліївна; 

Бінюк Аліну, вихованку гуртка «Художньо-декоративні вироби зі шкіри» 

Станції юних техніків Южноукраїнської міської територіальної громади 

Миколаївської області, за роботу «Біла шипшина», керівник Коцюк Ольга 

Григорівна. 

дипломом ІІ ступеня: 

Животову Божену, вихованку гуртка «Сувенір» закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 «Спеціалізована школа з поглибленим 

вивченням англійської мови» Торецької міської військово-цивільної 

адміністрації Бахмутського району Донецької області, за роботу «Скарб», 

керівник Афоніна Віра; 

Зевді Єву, вихованку гуртка «Геометричне моделювання» Центру 

позашкільної роботи з дітьми Виноградівської міської ради Закарпатської 

області, за роботу «Коли горить калиновий вогонь», керівник Васіліна Ольга 

Василівна; 

Кравців Євгенію, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок-сувенірі» 

Рожнятівського будиноку дитячої та юнацької творчості Рожнятівської 

селищної ради Івано-Франківської області, за роботу «Україно моя, ти чарівна 

завжди …», керівник Кравців Л. І.; 

Пислар Олександру, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Станції 

юних техніків Торецької міської військово-цивільної адміністрації 

Бахмутського району Донецької області, за роботу «Жук на грибочку», 

керівник Старовойтова Наталія; 

Катюху Марину, вихованку гуртка «Штучні квіти» Чуднівського міського 

будинку школяра Житомирської області, за роботу «Маки для мами», керівник 

Єгорова Людмила Володимирівна; 

Біров Василину, вихованку гуртка «Народна творчість» Закарпатського 

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

«Троянди», керівник Копа Марина Михайлівна; 

Гнатюк Вероніку, вихованку гуртка «Історико-технічне моделювання» 

Центру позашкільної освіти Надвірнянської міської ради Івано-Франківської 

області, за роботу «Прикраси «Лада», «Зоря», керівник Гаврилюк І. М.; 

Бошняк Тетяну, ученицю Обласного закладу «Болградська гімназія ім. Г.С. 

Раковського» Одеської області, за роботу «Подарункова скринька», керівник 

Смірнова Тетяна Олексіївна. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Сенюк Анастасію, вихованку гуртка «Гільйошування» Перегінського 

будинку дитячої та юнацької творчості Перегінської селищної ради Івано-

Франківської області, за роботу «Вваза «Золоті троянди», керівник Годованець 

Н. В.; 
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Ружицьку Діану, вихованку гуртка «Майстерня чудес» Будинку дитячої 

творчості Новоушицької селищної територіальної громади Хмельницької 

області, за роботу «Квітка-душа», керівник Барабанова Жанна Миколаївна; 

Шеремету Станіслава, вихованця гуртка «Художнє оформлення шкіри» 

закладу позашкільної освіти «Центр позашкільної роботи» Жмеринської 

міської об'єднаної територіальної громади Вінницької області, за роботу «Млин 

часу», керівник Шеремета Ганна Станіславівна; 

Удачину Софію, ученицю комунального закладу «Маріупольська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 41 Маріупольської міської ради 

Донецької області» за роботу «Виноградна лоза», керівник Удачина Галина; 

Немеш Ангеліну, вихованку гуртка «Ерудит» Центру позашкільної роботи 

з дітьми Виноградівської міської ради Закарпатської області, за роботу 

«Спогади про сонячне диво», керівник Васіліна Ольга Василівна; 

Пастернак Христину, вихованку гуртка «Паперопластика» Косівського 

центру дитячої творчості Косівської міської ради Івано-Франківської області, за 

роботу «Мелодія для скрипки», керівник Погрибенник Л. В.; 

Пінчук Олександру, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Закладу загальної середньої освіти №2 Ренійської міської ради Одеської 

області, за роботу «Жінка», керівник Кулєшова Оксана Євгенівна; 

Ткаченко Дарину, вихованку гуртка «Вироби з шкіри» Будинку творчості 

дітей та юнацтва Деражнянської міської територіальної громади Хмельницької 

області, за роботу «Калина восени», керівник Крищук Людмила Юріївна; 

Вержбіцького Андрія, вихованця «Зразкового художнього колективу» 

гуртка «Вироби зі шкіри» Центру дитячої та юнацької творчості Шепетівської 

міської територіальної громади Хмельницької області, за роботу «Квіти нашого 

саду», керівник Колотова Олена Володимирівна. 

 

1.19. У номінації «Бісероплетіння»: 

дипломом І ступеня: 

Пилич Софію, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок та сувенірів» 

Гримайлівської станції юних техніків Тернопільської області, за роботу 

«Картина «Україна єдина», керівник Гречух Надія Василівна; 

Сивопляс Діану, вихованку гуртка «Народна творчість» Будинку творчості 

школярів Старосинявської селищної територіальної громади Хмельницької 

області, за роботу «Силянка «Борщівка», керівник Скрипник Лілія Андріївна; 

Колектив вихованців гуртка «Бісероплетіння» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Олександрійської міської ради Кіровоградської області, за 

роботу «Лелека», керівник Приходько Олена Григорівна; 

Назаренка Нікіту, вихованця гуртка «Фантазії з бісеру» Комунального 

закладу «Богодухівський ліцей №1» Богодухівської міської ради 

Богодухівського району Харківської області, за роботу «Україна незламна», 

керівник Безугла Ірина Миколаївна; 

Гупанову Вероніку, вихованку гуртка «Фантазії з бісеру» Комунального 

закладу «Богодухівський центр дитячої та юнацької творчості» Богодухівської 
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міської ради Харківської області, за роботу «Чарівний світ природи», керівник 

Безугла Ірина Миколаївна; 

Казаченко Мелісу, вихованку гуртка «Дитячий вернісаж» Центру дитячої 

та юнацької творчості Южноукраїнської міської ради Миколаївської області, за 

роботу «Молимось за Україну», керівник Шарата Оксана Василівна; 

Сіренко Юлію, вихованку гуртка «Бісероплетіння» комунального закладу 

«Центр позашкільної освіти» Міжгірської селищної ради Хустського району 

Закарпатської області, за роботу «Чокер», керівник Гавріш Марія Іванівна; 

Окіпняк Юлію, вихованку гуртка виготовлення сувенірів «Творча 

майстерня» Сенчанського Будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської 

сільської ради Миргородського району Полтавської області, за роботу 

«Генетичний код нації», керівник Бакляк Оксана Євгеніївна; 

Попову Ангеліну, вихованку гуртка «Бісероплетіння» «Будинку школярів 

та юнацтва» Піщанської селищної ради Вінницької області, за роботу «Квіти 

України», керівник Райбедюк Марина Петрівна; 

Мошинську Наталію, вихованку гуртка «Креативне рукоділля» 

Козятинського центру дитячої та юнацької творчості Вінницької області, за 

роботу «Панно», керівник Лукашук Ірина Миколаївна; 

Горду Ірину, вихованку гуртка «Художня вишивка» Будинку дітей та 

молоді Дубенської міської ради Рівненської області, за роботу «Ангел-

охоронець України», керівник Нестерук Світлана Миколаївна; 

Гулю Діану, вихованку гуртка «Подарунок» Запорізької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №29 Запорізької міської ради Запорізької області, за 

роботу «Намисто», керівник Цинкуш Надія Валентинівна; 

Вовчука Владислава, вихованця студії «Перлина» Міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Івано-Франківської міської ради, 

за роботу «Колядували і будемо колядувати!», керівник Сізьоміна Н. С.; 

Народову Анастасію, вихованку гуртка «Народні умільці» комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи» 

Павлоградської міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Гердан 

«День-Ніч», керівник Гетман Людмила Павлівна; 

Іванюшину Ангеліну, вихованку гуртка «Виготовлення виробів з бісеру» 

комунального закладу позашкільної освіти «Широківський центр дитячої 

творчості» Широківської селищної ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Гердан «Нічні зорі», керівник Любчич Наталя Миколаївна; 

Большакова Романа, вихованця «Народного художнього колективу» студії 

бісероплетіння «Чарівні візерунки» Станції юних техніків - Центру науково-

технічної творчості молоді м. Києва, за роботу «Комплект прикрас «Соняхи», 

керівник Ігнатуша Галина Альбертівна; 

Левченкову Аліну, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» філії І-ІІ 

ступенів № 1 Опорного закладу «Торецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 6» Торецької міської військово-цивільної адміністрації 

Бахмутського району Донецької області, за роботу «Символи України», 

керівник Яцукевич Олена; 
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Данилюк Ірину, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

бісероплетіння «Скарбничка вмінь» Дитячого оздоровчо-екологічного центру 

Оболонського району м. Києва, за роботу «Українське ретро», керівник 

Д’яченко Ірина Миколаївна; 

Д'яченка Михайла, вихованця «Зразкового художнього колективу» гуртка 

бісероплетіння «Скарбничка вмінь» Дитячого оздоровчо-екологічного центру 

Оболонського району м. Києва, за роботу «Карпатська полонина», керівник 

Д’яченко Ірина Миколаївна; 

Мусієнко Тетяну, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

бісероплетіння «Скарбничка вмінь» Дитячого оздоровчо-екологічного центру 

Оболонського району м. Києва, за роботу «Композиція «Карпатські ріки», 

керівник Д’яченко Ірина Миколаївна. 

дипломом ІІ ступеня: 

Жибу Дарину, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Великобагачанського 

будинку творчості дітей та юнацтва виконавчого комітету Великобагачанської 

сільської ради Полтавської області, за роботу «Лагідні мрії», керівник 

Ольховська Марина Олександрівна; 

Пушак Софію, вихованку гуртка «Чарівний бісер» Центру естетичного 

виховання відділу освіти Миргородської міської ради Полтавської області, за 

роботу «Ми - роду козацького діти», керівник Дерика Оксана Миколаївна; 

Гончаренко Надію, вихованку гуртка «Країна майстрів» Бричківського 

навчально-виховного комплексу Полтавської міської ради Полтавської області, 

за роботу «Квіти - вірші природи», керівник Мосюндзь Наталія Іванівна; 

Старцеву Ірину, вихованку гуртка «Фантазія» комунального закладу 

«Центр позашкільної освіти» Мар’їнської міської військово-цивільної 

адміністрації Покровського району Донецької області, за роботу «Гердан 

«Стиглі вишні», керівник Кочнєва Євгенія; 

Бардусову Уляну, вихованку студії декоративно-ужиткового мистецтва 

Будинку творчості дітей та юнацтва Мирноградської міської ради Донецької 

області, за роботу «Макові мотиви», керівник Харченко Зорина; 

Чорней Андрія, вихованця гуртка «Народна творчість» Центру 

позашкільної роботи і дитячої творчості Воловецької селищної ради 

Закарпатської області, за роботу «Гердан», керівник Чорней Людмила 

Василівна; 

Мещерякову Єлизавету, вихованку гуртка «Сувенір» Центру позашкільної 

освіти «Перлина» Ренійської міської ради Ізмаїльського району Одеської 

області, за роботу «Бісерний калейдоскоп», керівник Катречко Катерина 

Миколаївна; 

Шароварову Вікторію, ученицю 9-Б класу Лозуватського ліцею імені                    

Т.Г. Шевченка Лозуватської сільської ради Дніпропетровської області, за 

роботу «Квітка Орхідея», керівник Ткачук Лариса Павлівна; 

Сардінську Альону, вихованку гуртка «Український сувенір» Оситнязької 

філії Великосеверинівського ліцею Великосеверинівської сільської ради 
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Кропивницького району Кіровоградської області, за роботу «Котильон 

«Червона калина»», керівник Гацелюк Ольга Миколаївна; 

Паламарчук Софію, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Миронівського 

центру дитячої та юнацької творчості Миронівської міської ради Київської 

області, за роботу «Вільна Україна», керівник Смаженко Валентина Петрівна; 

Ямчук Діану, вихованку гуртка «Малюнковий дивосвіт» Обухівського 

міського центру творчості дітей, юнацтва та молоді «Романтик» Київської 

області, за роботу «Шевченкова хата», керівник Гордійчук Тетяна Василівна; 

Пахомова Євгенія, вихованця «Зразкового художнього колективу» студії 

«Рукоділля» Комунального позашкільного навчального закладу «Міський 

палац дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Весільне вбрання нареченої (головний 

убір, криза, кутовий гердан)», керівник Чернишова Олена Іванівна; 

Прядкіну Аліну, вихованку «Зразкового художнього колективу» творчої 

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

творчості молоді м. Києва, за роботу «Квітуча Україна», керівник Мальцева 

Тетяна Миколаївна; 

Скотаренко Дарію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

бісероплетіння «Скарбничка вмінь» Дитячого оздоровчо-екологічного центру 

Оболонського району м. Києва, за роботу «Силянка «Засніжені Карпати», 

керівник Д’яченко Ірина Миколаївна; 

Собко Надію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

бісероплетіння «Скарбничка вмінь» Дитячого оздоровчо-екологічного центру 

Оболонського району м. Києва, за роботу «Квітка прапору», керівник Д’яченко 

Ірина Миколаївна; 

Супруненко Софію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

бісероплетіння «Скарбничка вмінь» Дитячого оздоровчо-екологічного центру 

Оболонського району м. Києва, за роботу «Гердан «Троянди», керівник 

Д’яченко Ірина Миколаївна. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Василиху Софію, вихованку гуртка «Умілі руки» Кошелівського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Хустської міської ради Закарпатської 

області, за роботу «Орхідея», керівник Грицик Світлана Іванівна; 

Терещук Тетяну, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Кременецького 

центру дитячої творчості Тернопільської області, за роботу «Гердан «Маки», 

керівник Сільвеструк Леся Федорівна; 

Поліщук Вікторію, Мазур Вікторію, вихованок гуртка «Декоративно-

ужиткове мистецтво» Дитячо-юнацького центру Хмельницької міської 

територіальної громади Хмельницької області, за роботу «Весняне диво», 

керівник Божко Анна Олександрівна; 

Колектив вихованців гуртка «Чарівний бісер» Будинку дитячої творчості 

Славутської міської територіальної громади Хмельницької області, за роботу 

«Квітуча Україна», керівник Онопрійчук Олена Миколаївна; 
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Лебедєва Кіріла, Нестерук Вероніку, вихованців гуртка «Бісероплетіння» 

Будинку дитячої творчості Нетішинської міської територіальної громади 

Хмельницької області, за роботу «Ми є! Були! І будем ми! І Україна наша з 

нами», керівник Лебедєва Наталія Вячеславівна; 

Калиновську Катерину, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Сновського 

Центру дитячої та юнацької творчості Сновської міської ради Чернігівської 

області, за роботу «Україна понад усе», керівник Соболь Лілія; 

Мурянку Анастасію, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Борислава Львівської області, за роботу «Котильони 

«Захисники Вітчизни», керівник Куличик Ольга Антонівна; 

Бабченка Богдана, вихованця гуртка «Бісероплетіння» Помічнянського 

Центру дитячої та юнацької творчості виконавчого комітету Помічнянської 

міської ради Кіровоградської області, за роботу «Квіти рідного краю», керівник 

Бондаренко Вікторія Вікторівна; 

Бойко Ольгу, вихованку гуртка «Чарівниця» Будинку дитячої та юнацької 

творчості Олександрійської міської ради Кіровоградської області, за роботу 

«Брошка «Квітуча та вільна Україна», керівник Олефірова Наталія 

Валентинівна; 

Худякова Матвія, вихованця гуртка «Бісероплетіння» Комунального 

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

роботу «Краватка Дніпровська», керівник Пойманова Ельвіра Анатоліївна; 

Кривко Поліну, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

бісероплетіння «Дивосвіт» Комунального закладу «Запорізький обласний центр 

художньо-естетичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради, 

за роботу «Ґердан «Український», керівник Зінченко Людмила Георгіївна; 

Березюк Соломію, вихованку гуртка «Намистинка» Демидівського 

будинку творчості школярів Демидівської селищної ради Дубенського району 

Рівненської області, за роботу «Я – Україна, мати, берегиня», керівник 

Максимюк Жанна Богданівна; 

Ільницьку Соломію, вихованку гуртка «Бісерне рукоділля» Міського 

будинку дитячої та юнацької творчості Болехівської міської ради Івано-

Франківської області, за роботу «Гердан «Барвистий», керівник Долішна М. М.; 

Щур Юлію, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Центру дитячої та 

юнацької творчості Житомирської області, за роботу «Мелодія струн», керівник 

Невмержицька Тетяна Дмитрівна; 

Чвіль Діану, вихованку гуртка «Чарівний бісер» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Волочиської міської територіальної громади Хмельницької 

області, за роботу «Ой, у лузі червона калина», керівник Ковальова Тамара 

Вікторівна; 

Сафіуліну Анастасію, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Будинку 

творчості дітей та юнацтва Деражнянської міської територіальної громади 

Хмельницької області, за роботу «Троянда мрії», керівник Крищук Людмила 

Юріївна; 
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Лоєвець Поліну, вихованку гуртка бісероплетіння «Намистинка» 

Ріпкинського центру дитячої та юнацької творчості Ріпкинської селищної ради 

Чернігівської області, за роботу «Цвіте бузок так ніжно і красиво», керівник 

Логінова Оксана; 

Плахуту Аллу, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Комунального закладу 

«Новгород-Сіверський районний будинок дитячої та юнацької творчості» 

Новгород- Сіверської міської ради Чернігівської області, за роботу «Вимпел», 

керівник Атрощенко Лариса; 

Качанову Інну, ученицю 9-Б класу Кулевчанського опорного закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Білгород-Дністровського району 

Одеської області, за роботу «Клатч», керівник Орел Марина Василівна; 

Войтович Яну, вихованку гуртка «Чарівний бісер» комунального закладу 

«Центр музично-естетичної освіти школярів» Берестечківської міської ради 

Луцького району Волинської області, за роботу «З Україною в серці», керівник 

Смаль Інна Євгенівна; 

Бондар Анну, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Вільхівського ліцею 

Горохівської міської ради Луцького району Волинської області, за роборту 

«Україна понад усе!», керівник Гронович Тетяна Володимирівна; 

Грицевську Анну, вихованку гуртка «Бісеринка» Центру художньо-

естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської 

міської ради Черкаської області, за роботу «Картина «Т.Г. Шевченко», керівник 

Грабова Людмила Федорівна; 

Паськів Олену, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Бродівського 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді Львівської області, за 

роботу «Котильон «Україна», керівник Матвєєва Ірина Михайлівна; 

Вовк Мирославу, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Комунального 

закладу «Новопразький будинок дитячої та юнацької творчості Новопразької 

селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області», за роботу 

«Моя Україна», керівник Козубенко Тетяна Григорівна; 

Товстоногу Ірину, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Комунального 

закладу «Центр позашкільної освіти» Тетіївської міської ради Київської 

області, за роботу «І в дружбі, і в праці єдина – прекрасна моя Україна!», 

керівник Мамчур Людмила Петрівна; 

Деміденко Анастасію, вихованку Зразкового художнього гуртка «Вироби з 

бісеру» Центру дитячої та юнацької творчості Іванківської селищної ради 

Київської області, за роботу «Гердан «Землі моєї самоцвіти», керівник Россоха 

Олена Валеріївна; 

Сіменко Аліну, ученицю Соледарської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 13 з поглибленим вивченням англійської мови Соледарської міської 

ради Донецької області, за роботу «Українські ласощі», керівник Ковальова 

Неоніла; 

Білецьку Яну, вихованку гуртка «Бісерне рукоділля» Комунального 

закладу «Валківський Будинок дитячої та юнацької творчості Валківської 
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міської ради Харківської області», за роботу «Гердан «Троянда», керівник 

Кодацька Світлана Олексіївна. 

 

1.20. У номінації «Художня вишивка»: 

дипломом І ступеня: 

Голуб Ульяну, вихованку гуртка «Народна творчість» КЗПО «Центр 

дитячої творчості» Покровської селищної ради Синельниківського району 

Дніпропетровської області, за роботу «Рушник «Дерево життя», керівник 

Романець Зоя Миколаївна; 

Невирянську Анну, вихованку гуртка «Художня вишивка» закладу 

позашкільної освіти «Центр позашкільної роботи» Жмеринської міської 

об'єднаної територіальної громади Вінницької області, за роботу «Мрії про 

літо», керівник Ольхова Ірина Василівна; 

 Юрченко Софію, вихованку гуртка «Вишиванка» Вищого  професійного  

училища  № 41 м. Тульчина Вінницької області, за роботу «Мій рідний край – 

найкраще місце на землі», керівник Дудкевич Валерія Петрівна; 

Омельчук Наталію, вихованку гуртка «Народна вишивка» Демидівського 

Будинку творчості школярів Демидівської селищної ради Дубенського району 

Рівненської області, за роботу «Доріжка «Весняний настрій», керівник 

Туровська Галина Євгенівна; 

Сафонік Софію, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Степангородського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Володимирецької селищної ради 

Вараського району Рівненської області, за роботу «Українські мотиви», 

керівник Сафонік Тетяна Анатоліївна; 

Маврову Ольгу, вихованку гуртка «Сувенір» Центру позашкільної освіти 

«Перлина» Ренійської міської ради Ізмаїльського району Одеської області, за 

роботу «Вишиванка», керівнки Фоменко Людмила Іванівна; 

Белз Ангеліну, Левчук Надію, вихованку гуртка «Моделювання та 

конструювання одягу» Дрогобицького будинку науково-технічної творчості 

учнівської молоді Львівської області, за роботу «Сорочка «Волошка», керівник 

Арістова Наталія Йосифівна; 

Сівову Дарію, вихованку гуртка «Художня вишивка» «Новопразький 

будинок дитячої та юнацької творчості Новопразької селищної ради 

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

керівнки Моздолевська Тетяна Миколаївна; 

Беззубець Валерію, вихованку «Народного художнього колективу» 

майстерні вишивки та бісероплетіння Комунального закладу Сумський Палац 

дітей та юнацтва, за роботу «Сукня», керівнки Бабенко Наталія Володимирівна. 

дипломом ІІ ступеня: 

Булик Євгенію, вихованку гуртка «Трудове навчання» Мерешорського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Колочавської сільської ради 

Хустського району Закарпатської області, за роботу «Весільний рушник», 

керівник Банга Олена Василівна; 
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Долю Аріну, вихованку гуртка «Моделювання іграшок та сувенірів» 

Запорізького колегіуму «Елінт» Запорізької міської ради Запорізької області, за 

роботу «Все буде Україна», керівник Павлік Ольга Олександрівна; 

Кримову Анастасію, вихованку ТО «Народна вишивка» КЗ «Будинок 

дитячої та юнацької творчості» Царичанської селищної ради Дніпропетровської 

області, за роботу «Рушничок «Пісня», керівник Ткаченко Надія Вікторівна; 

Сірук Богдану, вихованку гуртка «Художня вишивка» комунального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Клеванської селищної ради 

Рівненського району, за роботу «Лимонна екзотика», керівник Корсюк Олена 

Костянтинівна; 

Таргонiй Алiну, вихованку гуртка «Рукоділля» Рокитнівського ліцею №2 

Рокитнівської селищної ради Сарненського району Рівненської області, за 

роботу «Маки», керівник Маринич Валентина Іванівна; 

Ясінську Дарію, вихованку гуртка «Художня вишивка» Будинку творчості 

дітей та юнацтва Деражнянської міської територіальної громади Хмельницької 

області, за роботу «Прогулянка», керівник Марчук Вікторія Олександрівна; 

Савицьку Вікторію, вихованку гуртка «Вишивка» Комунального закладу 

«Будинок дитячої творчості» Радомишльської міської ради Житомирської 

області, за роботу «Рушник «Щастя», керівник Савицька Вікторія Іванівна; 

Федчук Лілію, вихованку гуртка «Художня вишивка» Будинку дитячої 

творчості Лугинської селищної ради Житомирської області, за роботу 

«Родинний оберіг», керівник Федчук Олена Олександрівна; 

Лалетіну Ангеліну, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Комунального закладу позашкільної освіти «Широківський Центр дитячої 

творчості» Широківської селищної ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Доріжка «Різдвяна», керівник Любчич Наталія Миколаївна; 

Химченко Софію, вихованку гуртка «Умійко» Бобровицького закладу 

позашкільної освіти «Центр дитячої творчості» Бобровицької міської ради 

Чернігівської області, за роботу «Вмивались троянди росою, пишались троянди 

красою», керівник Денисюк Наталія; 

Сльозко Софію, вихованку гуртка «Українська вишивка» Чарторийського 

ліцею Маневицької селищної ради Волинської області, за роботу «Волинські 

візерунки», керівник Тачинська Надія Петрівна; 

Чернову Анастасію, Мещерську Марію, вихованку «Зразкового 

художнього колективу» «Студія дизайну» Комунального закладу «Центр 

дитячої творчості м. Тернівка» Дніпропетровської області, за роботу «Сукня 

«Берегиня Ладушка», керівник Звегінцева Марина Валеріївна; 

Онищук Дар'ю, вихованку «Зразкового художнього колективу» студії 

декоративних квітів «Троянда» Позашкільного навчального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості Шевченківського району» Запорізької міської 

ради Запорізької області, за роботу «Ромашкове диво», керівник Солдатова 

Ірина Миколаївна. 

дипломом ІІІ ступеня: 
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Кравчук Софію, Продан Марину, Рожко Ангеліну, вихованок гуртка 

«Моделювання іграшок сувенірів» Бершадської станції юних техніків 

Вінницької області, за роботу «Боже, Україну збережи», керівник Дудіна 

Вікторія Володимирівна; 

Григорчук Тетяну, вихованку гуртка вишивки «Ретязь» Косівського центру 

дитячої творчості Косівської міської ради Івано-Франківської області, за роботу 

«Зима-чарівниця», керівник Солиджук Р. Д.; 

Коваленко Валентину, вихованку гуртка «Народна вишивка» 

Комунального закладу «Канівська міська станція юних техніків Канівської 

міської ради Черкаської області», за роботу «Український рушничок», керівник 

Попенко Іван Пилипович; 

Булик Марію, вихованку гуртка ужиткового мистецтва «Перевесло» 

Будинку дитячої та юнацької творчості м.Винники Львівської області, за роботу 

«Сорочка», керівник Куш Оксана Стефанівна; 

Осікову Варвару, вихованку гуртка «Сувенір» Станції юних техніків 

Костянтинівської міської ради Донецької області, за роботу «Париж. Ейфелева 

вежа», керівник Свєтікова Анна; 

Дробаху Вероніку, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Красноградського 

центру дитячої та юнацької творчості Красноградської міської ради Харківської 

області, за роботу «Ой рушник, рушничок», керівник Шульга Анна 

Миколаївна; 

Мандрик Юлій, вихованець гуртка «Трудове навчання» Волосянківського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Ставненської сільської ради 

Ужгородського району Закарпатської області, за роботу «І на тім 

рушничкові...», керівник Чума Наталія Василівна; 

Козкаченко Вероніку, вихованку гуртка «Намистинка» Полтавського 

міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради, за роботу 

«Кольє «Квіти України», керівник Мороз Марина Олександрівна; 

Мельник Катерину, вихованку гуртка «Художня вишивка» Комунального 

закладу «Немирівський центр дитячої та юнацької творчості» Немирівської 

міської ради Вінницької області, за роботу «Фантазія», керівник Колотюк 

Тетяна Петрівна; 

Рубан Дар'ю, вихованку гуртка «Умілі ручки» Запорізької спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів №59 з поглибленим вивченням англійської мови 

Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «Вишиванка», керівнки 

Рєутова Наталія Миколаївна; 

Барушкова Германа, вихованця «Зразкового художнього колективу» студії 

декоративних квітів «Троянда» Позашкільного навчального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості Шевченківського району» Запорізької міської 

ради Запорізької області, за роботу «Квіти літа», керівник Солдатова Ірина 

Миколаївна; 

Блащук Владу, вихованку гуртка «Народні ремесла» комунального закладу 

«Васильківський центр позашкільної освіти» відділу освіти, молоді, культури і 
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спорту виконавчого комітету Васильківської селищної ради, за роботу «Рушник 

«Вишнева Україна», керівник Ужва Людмила Борисівна; 

Белзу Анастасію, Білик Марину, вихованок гуртка «Народна творчість» 

Державного навчального закладу «Професійни ліцей сфери послуг м. 

Хмільник» Вінницької області, за роботу «Набір серветок», керівник Плахіна 

Світлана Микитівна; 

Іванюшину Ангеліну, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Комунального закладу позашкільної освіти «Широківський Центр дитячої 

творчості» Широківської селищної ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Рушник «Різдвяна зірка», керівник Любчич Наталія Миколаївна; 

Ковшун Анастасію, вихованку творчої майстерні «Чарівна голка», гуртка 

«Українська народна вишивка» Козелецького будинку творчості дітей та 

юнацтва Козелецької селищної ради Чернігівської області, за роботу «Портрет 

Івана Франка», керівник Дем’яненко Світлана; 

Мазур Юлію, вихованку гуртка «Абетка дизайнера» комунального закладу 

загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 23 Луцької міської ради» 

Волинської області, за роботу «Сімейний оберіг», керівник Онисюк Ірина 

Йосипівна; 

Горобець Марію, вихованку гуртка «Фантазія» комунального закладу 

загальної середньої освіти «Луцький ліцей №28 Луцької міської ради» 

Волинської області, за роботу «Волинь таємнича», керівник Янчук Лариса 

Володимирівна; 

Гейко Аліну, вихованку гуртка «Художня вишивка» Комунального закладу 

«Новопразький будинок дитячої та юнацької творчості Новопразької селищної 

ради Олександрійського району Кіровоградської області», за роботу «Іриси», 

керівник Моздолевська Тетяна Миколаївна; 

Бурцеву Поліну, вихованку гуртка «Рукодільниця» комунального закладу 

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

Донецької області, за роботу «Бешкетник», керівник Каданцева Олена; 

Гічко Валерію, вихованку «Зразкового художнього колективу» «Студія 

дизайну» Комунального закладу «Центр дитячої творчості м. Тернівка» 

Дніпропетровської області, за роботу «Рушник сине-червоний «Весільний», 

керівник Звегінцева Марина Валеріївна; 

Набивач Софію, Набивач Єлизавету, вихованок гуртка «Іграшки та 

сувеніри» комунального позашкільного навчального закладу «Палац дитячої та 

юнацької творчості Центрально-Міського району» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Панно «Дерево життя», керівник 

Марченко Тетяна Валеріївна; 

Лалетіну Ангеліну, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

КЗПО «Широківський Центр дитячої творчості» Дніпропетровської області, за 

роботу «Рушник «Блакитні мрії», керівник Любчич Наталія Миколаївна; 

Парету Вікторію, вихованку гуртка «Об’ємна тканепластика» Рівненського 

міського центру творчості учнівської молоді Рівненської міської ради, за 

роботу «Ромашки», керівник Хилько Любов Степанівна; 
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Романів Надію, вихованку гуртка «Вишивка стрічками» Центру дитячої та 

юнацької творчості Войнилівської селищної ради Івано-Франківської області, 

за роботу «Квітковий рай», керівник Лебухорська О. М.; 

Гарник Іванну, вихованку гуртка «Юні ігротехніки» Чечельницького 

будинку дитячої та юнацької творчості Чечельницької територіальної громади 

Вінницької області, за роботу «Вишиванка», керівник Гарник Альона 

Анатоліївна. 

 

1.21. У номінації «М’яка іграшка»: 

дипломом І ступеня: 

Ярмака Антона, вихованця гуртка «Сувенір» Козятинського центру 

дитячої та юнацької творчості Вінницької області, за роботу «Великодній 

кролик», керівник Гуменюк Світлана Олександрівна; 

Лежавську Аліну, вихованку гуртка «Майбутній дизайнер» Комунального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості «Центр-Юність» Кропивницької 

міської ради», за роботу «Солодкий сон на місяці», керівник Савицька Олена 

Миколаївна; 

Матьошко Евеліну, вихованку «Народного художнього колективу» гуртка 

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

Дарницького району м. Києва, за роботу «Незвичайний пінгвін», керівник 

Вороніна Людмила Дмитрівна; 

Голуб Валерію, вихованку гуртка «М'яка іграшка» НВК «Домінанти»                       

м. Києва, за роботу «Ящірка», керівник Вороніна Людмила Дмитрівна; 

Трощенко Ілону, ученицю ліцею «Успіх» Доманівської селищної ради 

Вознесенського району Миколаївської області, за роботу «Домовичок 

Добродар», керівник Іванова Олена Сергіївна; 

Колінько Аліну, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Станції юних техніків 

м. Миргород Полтавської області, за роботу «Корівка – чарівниця», керівник 

Таран Ганна Олексіївна; 

Шподарєву Анастасію, вихованку швейної студії «Майстриня» 

Бахмутського міського Центру технічної творчості дітей та юнацтва Донецької 

області, за роботу «Прогулянка по осінньому парку», керівник Безсмертна 

Юлія; 

Шифрук Марію, вихованку гуртка «М'яка іграшка» Романівського 

Будинку дитячої творчості Житомирської області, за роботу «Дружня 

компанія», керівник Кузьменко Тетяна Олексіївна; 

Бойченко Владиславу, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-

сувенірів» Миколаївського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, за роботу «Гном квітникар», керівник Карпенко Ольга 

Григорівна. 

дипломом ІІ ступеня: 

Рибалку Марію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«М’яка іграшка» комунального закладу «Вінницький міський палац дітей та 
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юнацтва ім. Лялі Ратушної», за роботу «З любов’ю до України», керівник 

Малєєва Людмила Миколаївна; 

Склезь Дарину, вихованку гуртка «Майстри-чарівники» Шацького 

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

красуня», керівник Козак Олена Вікторівна; 

Синичку Соломію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

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

роботу «Казкові мешканці Карпатських гір», керівник Синичка Вікторія 

Вікентіївна; 

Билінкіну Ганну, вихованку гуртка «Чарівна намистина» Свалявського 

Будинку школярів Свалявської міської ради Закарпатської області, за роботу 

«Пес Сірко», керівник Гриценко Наталія Володимирівна; 

Слабій Анну, вихованку гуртка «М'яка іграшка» НВК «Домінанти»                              

м. Києва, за роботу «Мишка», керівник Вороніна Людмила Дмитрівна; 

Оленіну Дар'ю, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок та сувенірів» 

міської станції юних техніків м. Миколаєва, за роботу «Гноми-бджолярі», 

керівник Кучеренко Ганна Валеріївна; 

Бурдун Софію, ученицю Загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 імені                   

В. О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району 

Полтавської області, за роботу «До бабусі до гостини», керівник Єгунькова 

Інна Григорівна; 

Бойчук Еліну, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

комунального позашкільного навчального закладу Олександрійської сільської 

ради Рівненського району, за роботу «Волонтерка», керівник Поліщук Марина 

Вікторівна; 

Зумер Аніту, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Будинку дитячої творчості 

Славутської міської територіальної громади Хмельницької області, за роботу 

«Бабусин оберіг», керівник Метельська Тетяна Вікторівна; 

Шевчик Анну, вихованку гуртка «Дизайн» Центру позашкільної освіти 

Волинської обласної ради, за роботу «Квіткова фея з Україною в серці», 

керівник Кремінь Галина Андріївна; 

Шевчук Мілену, вихованку гуртка «Барвистий світ батику» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Локачинської селищної ради Волинської області, 

за роботу «Котики-муркотики», керівник Шевчук Віта Євгенівна; 

Макарову Тетяну, вихованку гуртка «Конструювання та моделювання 

одягу» Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради, за роботу 

«Інтер’єрні зайці Тільда», керівник Сива Олена Василівна; 

Демиденко Каміллу, вихованку гуртка «Паперопластика» Донецького 

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

цигани», керівник Калігаєва Олена; 

Мойсєєву Марію, вихованку «Народного художнього колективу» гуртка 

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

технічної творчості молоді м. Києва, за роботу «Бойові гусаки», керівник Ільчук 

Юлія Миколаївна; 
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Федорченко Дарину, вихованку гуртка «Юний еколог» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центру позашкільної роботи» 

Галицинівської сільської ради Миколаївської області, за роботу «Мудра Сова», 

керівник Шиян Анна Іванівна; 

Михайлевську Катерину, Іванів Ангеліну, вихованок гуртка «Рукоділля» 

Комунального закладу «Березівський міський центр дитячої та юнацької 

творчості» Одеської області, за роботу «Мишеня-швачка», керівник Іванів 

Наталія Анатоліївна; 

Семенко Яну, вихованку гуртка «Народні ремесла України» 

Кременчуцького міського центру позашкільної освіти «Академія майбутнього» 

Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, за 

роботу «Разом навіки», керівник Стрижак Алла Василівна; 

Янковича Олександра, вихованця гуртка «М’яка іграшка» Будинку 

творчості школярів Старосинявської селищної територіальної громади 

Хмельницької області, за роботу «Солодка парочка», керівник Миколаєць 

Марина Степанівна; 

Копаницю Ірину, вихованку гуртка «Сувеніри» Катеринопільського 

будинку дитячої та юнацької творчості Черкаської області, за роботу «Ягуся», 

керівнки Джус Аліна Іванівна. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Драгана Богдана, учня Нововолинського ліцею № 4 імені Т. Г. Шевченка 

Нововолинської міської ради Волинської області, за роботу «Скандинавський 

гном», керівник Гончарова Оксана Валеріївна; 

Матвійчук Іванну, вихованку гуртка «Іграшкова майстерня» закладу 

позашкільної освіти «Будинок дитячої та юнацької творчості» Камінь-

Каширської міської ради Волинської області, за роботу «Домовик», керівник 

Панасюк Тамара Валентинівна; 

Биченко Анну, вихованку гуртка «Дизайн і технології» КЗ «Зеленогайської 

гімназії» Дніпропетровської області, за роботу «Я у гай ходила!», керівник 

Зубкова Тамара василівна; 

Косогову Кіру, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Донецького 

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

полюванні», керівник Милютинова Марина; 

Шемельову Наталю, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу 

«Ведмедик Тедді», керівник Милютинова Марина; 

Каткову Ярославу, вихованку гуртка «Рукодільниця» комунального 

закладу «Міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді м. 

Маріуполя» Донецької області, за роботу «Лялька Тильда», керівник Каданцева 

Олена; 

Копань Кароліну, вихованку гуртка «Капітошка» Комунального закладу 

«Петрівський центр дитячої та юнацької творчості» Петрівської селищної ради 

Олександрійського району Кіровоградської області, за роботу «Українкою я 

народилася», керівник Добровольська Тетяна Анатоліївна; 
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Казанцеву Алісу, вихованку «Народного художнього колективу» гуртка 

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

Дарницького району м. Києва, за роботу «Квіткове зайченятко», керівник 

Вороніна Людмила Дмитрівна; 

Місюк Уляну, вихованку гуртка «М'яка іграшка» НВК «Домінанти»                         

м. Києва, за роботу «Летюча миша», керівник Вороніна Людмила Дмитрівна; 

Хріпко Марію, вихованку гуртка «Сувенір» Будинку дитячої та юнацької 

творчості Заводського району міста Миколаєва, за роботу «Домовичок – 

захищаю від зла та нечисті», керівник Скорик Ірина Анатоліївна; 

Єфименко Анастасію, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

гуртка народних ремесел «Колорит» Миколаївського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (Кривобалківський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Миколаївського району) Миколаївської області, 

за роботу «Україночка», керівник Вербицька Зоя Володимирівна; 

Ништик Олександру, Мацієвську Вікторію, вихованок гуртка «М’яка 

іграшка» Дитячо-юнацького центру Хмельницької міської територіальної 

громади Хмельницької області, за роботу «Стильняшки», керівник Бакало 

Альона Олегівна; 

Кравченко Катерину, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок» 

Ріпкинського центру дитячої та юнацької творчості Ріпкинської селищної ради 

Чернігівської області, за роботу «Закохана пара янголят», керівник Ходаш 

Ірина; 

Доброгівську Оксану, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Центру дитячої та юнацької творчості м. Хмільника Вінницької області, за 

роботу «Руда викрадачка», керівник Лукащук Тетяна Анатоліївна; 

Вакуленко Анну, ученицю Державної організації «Заболотненське вище 

професійне училище № 41 ім. Д.К. Заболотного» Вінницької області, за роботу 

«Подруженьки», керівник Руда Інна Василівна; 

Яриновську Марію, вихованку «Народного художнього колективу» гуртка 

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

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

Людмила Дмитрівна; 

Мельник Анастасію, вихованку «Народного художнього колективу» гуртка 

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

Дарницького району м. Києва, за роботу «Смішний дракон», керівник Вороніна 

Людмила Дмитрівна; 

Мехдієву Гулю, вихованку гуртка «Моделювання іграшки-сувеніра» 

Комунального закладу позашкільної освіти «Одеська станція юних техніків 

«Старт», за роботу «Блакитний ангел», керівник Лисенко Тамара 

Володимирівна; 

Завору Ангеліну, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

комунального закладу «Полтавський міський багатопрофільний ліцей №1 імені 

І. П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області», за роботу 
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«В сорочку й намисто вбралася барвисто», керівник Медведєва Світлана 

Іванівна; 

Похилу Анастасію, вихованку гуртка «Моделювання іграшок - сувенірів» 

Кременецького центру дитячої творчості Тернопільської області, за роботу 

«Інтерєрна лялька «Джавеліна», керівник Фурсик Лілія Павлівна; 

Суліму Катерину, ученицю Комунального закладу «Солоницівський ліцей 

№ 1» Солоницівської селищної ради Харківської області, за роботу «Кращий 

друг», керівник Лісна Анна Леонідівна. 

 2. Електронні дипломи розміщені за посиланням: 

https://drive.google.com/drive/folders/16gzk7LdLaNJBDBjI71BN3gykjXcwLW4i?u

sp=sharing 

 
 

Т.в.о.директора                                                                                   Ірина ЛЕВІНА 


