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Н А К А З  

 

 

16.06.2016р.             м. Київ                     № 06-15/1 

 

 

Про підсумки проведення 

Всеукраїнської виставки-конкурсу 

декоративно-ужиткового і 

образотворчого мистецтв 

 «Знай і люби свій край» 

  

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.05.2016р. 

№ 547 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 

25.12.2015 № 1360» Українським державним центром позашкільної освіти 16 

червня 2016 року підведені підсумки Всеукраїнської виставки-конкурсу 

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

Цьогоріч на виставку-конкурс надійшло 1 460 робіт з 25 областей 

України, а саме були представлені роботи з таких видів мистецтва: 

1. Декоративно-ужиткове мистецтво: 

художнє різьблення по дереву; 

гончарство та художня кераміка; 

художнє плетіння, ткацтво; 

в’язання спицями, гачком; 

витинання; 

художня вишивка; 

народна лялька; 

м’яка іграшка; 

писанкарство; 

вироби з тіста; 

вироби зі шкіри; 

декоративний розпис, народний живопис; 

бісероплетіння; 

паперова пластика та оригамі; 

вироби з соломки; 

ізонитка; 

лозоплетіння; 
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вироби з природних матеріалів; 

інші техніки виконання. 

2. Образотворче мистецтво: 

графіка; 

живопис; 

батик. 

Відповідно до умов  проведення виставки-конкурсу та на підставі рішення 

журі 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. НАГОРОДИТИ: 

 

 

1.1. Дипломом І ступеня Українського державного центру позашкільної 

освіти: 

Абрамовича Андрія, Мельника Юрія, Шкоду Максима, вихованців гуртка 

«Технології» Вищого професійного училища №42 міста Погребище 

Вінницької області, за роботу «Запорізька Січ»; 

Адама Андрія, вихованця гуртка «Нитяна графіка» Центру позашкільної 

роботи та дитячої творчості міста Ізмаїла Одеської області, за роботу «У 

самовара»; 

Акіньшину Юлію, вихованку студії образотворчого мистецтва «Жар-

птиця» Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості, за роботу 

«Натюрморт»; 

Альохіну Анастасію, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Волочиського 

будинку дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу 

«Замріяний заєць»; 

Антонюка Вадима, вихованця гуртка «Творча майстерня» Іваничівського 

будинку дитячої та юнацької творчості Волинської області, за роботу 

«Соняхи»; 

Арістову Тетяну, вихованку «Зразкового художнього колективу» Станції 

юних техніків міста Миколаєва, за роботу декоративний посуд «Баранець»; 

Бабенко Марію, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Миколаївського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, за роботи «Рибалка», лялька-мотанка «Добряна»; 

Бабинюк Софію, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Івано-Франківського 

державного центру естетичного виховання, за роботу гердан «Сріблястий 

водопад»; 

Байрамову Дарію, вихованку гуртка «Художня обробка соломки» 

Новодністровського Будинку дитячої творчості Чернівецької області, за 

роботу «Дівчина-весна»; 
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Баляк Людмилу, вихованку гуртка «Ґердан» комунального закладу 

Тернопільської міської ради «Центру творчості дітей та юнацтва», за роботу 

«Соняхи»; 

Батрамеєву Аліну, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Красноармійської станції юних техніків Донецької області, за роботу «Жар-

птиця»; 

Бахмач Софію, вихованку гуртка «Соломоплетіння» Малої академії 

народних ремесел міста Галича Івано-Франківської області, за роботу панно-

підвіска «Весняне»; 

Бевз Надію, вихованку гуртка «Чарівниця» Вищого професійного 

училища № 41міста Тульчина Вінницької області, за роботу «Кожна квітка – 

погляд неба…»; 

Белінську Владиславу, вихованку Зразкового художнього колективу 

гуртка «Всевмійка» Голопристанського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості Херсонської області, за роботу «Ой під дубом 

зелененьким…»; 

Бердич Вікторію, вихованку гуртка «Дизайнерські технології» 

Рівненського міського центру творчості учнівської молоді, за роботу ґердан 

«Маки червоні»; 

Бибик Олександру, вихованку Зразкового художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва «Сонечко» Будинку дитячої та юнацької творчості 

«Дивоцвіт» Дарницького району міста Києва, за роботу «Писанкарка»; 

Бикову Анастасію, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

образотворчої студії «Малюнок та живопис» Чернігівського обласного Палацу 

дітей та юнацтва, за роботу «Зачарована Десна»; 

Біленьку Тетяну, вихованку гуртка «Натхнення» Вищого художнього 

професійно-технічного училища №5 міста Вінниці, за роботу «Дивосвіт Марії 

Приймаченко»; 

Білокур Аліну, вихованку гуртка «Аранжування з природного матеріалу» 

Попільнянського центру дитячої та юнацької творчості Житомирської області, 

за роботу «Рання осінь»; 

Близнюк Анастасію, вихованку гуртка «Писанкарство» Щорського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за 

роботу «Україна Великодня»; 

Богданову Валерію, вихованку гуртка «Чарівна ниточка» Центру 

творчості дітей та юнацтва міста Ірпінь Київської області, за роботу «Котик-

Муркотик»; 

Боднар Дар’ю, вихованку майстерні живопису та дизайну «Палітра» 

Центру творчості дітей та юнацтва Святошинського району міста Києва, за 

роботу «В ніч на Івана Купала»; 

Бойко Іларію, вихованку Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №16 Закарпатської області, за роботу «Закарпатські Фаберже»; 
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Бондар Валерію, вихованку гуртка «Ручне ткацтво та вишивка» 

Васильківської міської станції юних техніків Київської області, за роботу 

«Соняшники»; 

Бондар Поліну, вихованку гуртка «Тістопластика» Чернігівського 

обласного Палацу дітей та юнацтва, за роботу «Все починається з мами»; 

Бондаренко Анастасію, вихованку гуртка «Образотворчого мистецтва 

«Спектр» комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості №2» 

Харківської міської ради, за роботу «Мій Харків»; 

Бондаренко Еллу, вихованку гуртка народної творчості Нерушайської 

загальноосвітньої школи Татарбунарського району Одеської області, за роботу 

«Курочка Ряба з писанками»; 

Борик Надію, вихованку Рахівського районного центру науково-технічної 

творчості Закарпатської області, за роботу «Український капелюх»; 

Борисову Олену, вихованку гуртка «Магія фарб» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеський центр дитячої та юнацької 

творчості «Промінь», за роботу «Літо»; 

Боровик Тетяну, вихованку гуртка «Фітодизайн» Вільшанського центру 

дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, за роботу «На сосні у 

холодочку, у зеленому гайочку»; 

Бражника Данила, вихованця гуртка «При гончарному крузі» 

комунального закладу «Малобілозерська спеціалізована естетична школа – 

інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Дивосвіт» Запорізької області, за роботу «За вільну 

Україну!»; 

Бриндзак Вікторію, вихованку гуртка «Солом’яна фантазія» 

Комаргородського вищого професійного училища Томашпільського району 

Вінницької області, за роботу «Польові квіти»; 

Бринзу Катерину, вихованку «Майстерня лозоплетіння» комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи № 1» 

Шевченківського району міста Дніпропетровська, за роботу «Горлиця»; 

Брича Ярослава, вихованця народної студії образотворчого мистецтва 

«Фантазія» Центру дитячої та юнацької творчості міста Добропілля Донецької 

області, за роботу «Гармонія»; 

Бровдю Катерину, вихованку гуртка «Умілі руки» Іванківського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу 

«Великдень»; 

Буробіну Юлію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості», за роботу «Свято Івана Купала»; 

Вавринчук Анну, вихованку гуртка «Валяння вовни» Сквирського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу 

«І мальви в Україні зацвітуть»; 

Вайнагія Андрія, вихованця Тячівського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Закарпатської області, за роботу «Півник»; 
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Вакара Ігора, вихованця гуртка «Фантазія» районного Будинку школярів 

селища міського типу Крижопіль Вінницької області, за роботу «Нарди»; 

Василинюк Лідію, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Ланчинського 

Центру дитячої та юнацької творчості Надвірнянського району Івано-

Франківської області, за роботу «Пояс-крайка»; 

Величко Тамару, вихованку гуртка «Тістопластика» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, за роботу глечик з таріллю «Трипільські мотиви»; 

Вербицького Владислава, вихованця гуртка «Аплікація соломкою» 

Менської районної станції юних техніків Чернігівської області, за роботу 

«Різдвяна композиція»; 

Вихованців гуртка «Арт-простір» Житомирського державного будинку 

художньої та технічної творчості, за роботу «Традиція та сучасність»; 

Вихованців гуртка «Берегиня» комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів №8 позашкільний центр Кіровоградської міської ради», за 

роботу «Гуцулонька»; 

Вихованців гуртка «Виготовлення іграшок-сувенірів» Новоселицького 

Будинку дитячої творчості Чернівецької області, за роботу «Березневі коти»; 

Вихованців  гуртка «Креатив» Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва, за роботу «Пори року»; 

Вихованців гуртка «Майстерня чудес» Старокостянтинівського міського 

центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу 

«Дівоча краса»; 

Вихованців гуртка «Образотворче мистецтво» клубу дитячої та юнацької 

творчості «Зоряний» Бердянської міської ради Запорізької області, за роботу 

«Приазов′я. Чайки»; 

Вихованців гуртка «Писанкарство» Чорноострівського навчально-

виховного комплексу Хмельницького району Хмельницької області, за роботу 

«Писанковий розмай»; 

Вихованців гуртка м’якої іграшки Пустомитівського районного центру 

дитячої та юнацької творчості Львіської області, за роботу «Рукавичка»; 

Вихованців творчого об’єднання «Народні ремесла» комунального 

позашкільного навчального закладу «Межівський районний будинок дитячої 

та юнацької творчості» Дніпропетровської області, за роботу «Вертеп»; 

Вихованців Тячівського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Закарпатської області, за роботу «Помандруймо з колобком»; 

Вихованців гуртка «Веселкова палітра» Комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 – 

центр дитячої та юнацької творчості «Оберіг» Кіровоградської області», за 

роботу «Національні символи»; 

Виходцеву Марію, вихованку гуртка «Художня вишивка» Бахмутського 

міського центру технічної творчості дітей та юнацтва Донецької області, за 

роботу «Вечір у спогадах про старого друга»; 
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Вишнякову Олександру, вихованку гуртка «Забава» Теплодарського 

міського будинку дитячої та юнацької творчості Одеської області, за роботу 

«Мамина любов»; 

Вільхову Анастасію, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове 

мистецтво» Будинку творчості дітей та юнацтва Кам’янської районної ради 

Черкаської області, за роботу «Орхідея»; 

Вовченко Каріну, вихованку гуртка «Соняшник» комунального закладу 

«Районний Будинок дітей та юнацтва Городищенської районної ради» 

Черкаської області, за роботу рушник «Берегиня»; 

Войтенко Ольгу, вихованку гуртка «Декоративний розпис» 

Старобільського районного Будинку творчості дітей та юнацтва Луганської 

області, за роботу набір дощок «Півень серед квітів»; 

Войтович Богдану, Харків Марію, вихованок гуртка «Береста» 

загальноосвітньої школи I-II ступенів села Журавники Горохівського району 

Волинської області, за роботу «Село моє журавлика у небі кличе»; 

Войтовську Альону, вихованку Народної образотворчої студії «Палітра» 

Таращанського районного центру творчості дітей та юнацтва «Веселка» 

Київської області, за роботу «Молитва за Україну»; 

Волокітіну Ірину, вихованку студії «Барвінок» Цюрупинського центру 

дитячої та юнацької творчості Херсонської області, за роботу «Весняна пісня»; 

Гаврищук Таїсію, вихованку Народної студії декоративного розпису 

«Цвіт папороті» Сквирського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Київської області, за роботу панно «Думи»; 

Гайтукаєву Луізу, вихованку гуртка «Іграшка-сувенір» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеський будинок дитячої та юнацької 

творчості «Тоніка», за роботу «Чіполіно»;  

Галущак Ганну, вихованку гуртка «Юні квіткарі» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеський центр дитячої та юнацької 

творчості «Промінь», за роботу «Зіркова ніч»; 

Гапотченко Анну, вихованку гуртка «Сувеніри» Старобільського 

районного Будинку творчості дітей  та юнацтва Луганської області, за роботу 

«Годинник з півнями»; 

Гаркавенко Марину, вихованку гуртка дизайнерів Золотоніської станції 

юних техніків Черкаської області, за роботу «Володимирівська Богородиця»; 

Гарковенко Ольгу, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

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

Дарницького району міста Києва, за роботу «Квіткове зайченя»; 

Герасименко Альбіну, вихованку Зразкового творчого об’єднання 

«Паперова пластика» комунального закладу Сумської обласної ради-

обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, за 

роботу «Несе Галя воду»; 

Германа Богдана, вихованця студії різьблення по дереву «Візерунок» 

Турійського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III 

ступенів - гімназія» Волинської області, за роботу «На світанку»; 
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Гібельчук Оксану, вихованку гуртка «Чарівні візерунки» Станції юних 

техніків – Центру науково-технічної творчості молоді Дніпровського району 

міста Києва, за роботу «Мелодія літа»; 

Глазунову Єлізавету, вихованку зразкової студії декоративно-

прикладного мистецтва «Соняшник» Центру дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради Донецької області, за роботу «Берегиня»; 

Глинка Миколу, вихованця гуртка «Гончарство» Менської районної 

станція юних техніків Чернігівської області, за роботу набір посуду 

«Козацький»; 

Говорущенко Даніелу, вихованку гуртка «Батик» Чернігівського 

обласного Палацу дітей та юнацтва, за роботу «Світ Божий – як писанка»; 

Головіну Єлизавету, вихованку гуртка «Дизайн» комунального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості» Високопільської районної ради 

Херсонської області, за роботу «Літні мотиви»; 

Головіну Єлизавету, вихованку Зразкового художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва «Сонечко» Будинку дитячої та юнацької творчості 

«Дивоцвіт» Дарницького району міста Києва, за роботу «Святий Миколай»; 

Головко Діану, вихованку гуртка «Коврова вишивка» Вишнівського 

центру творчості дітей та юнацтва Києво-Святошинського району Київської 

області, за роботу «Жінка-берегиня»; 

Голубєву Тамару, вихованку гуртка «Сучасна та народна лялька» 

Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва, за роботу «З трояндами в 

серці»; 

Гончарюк Наталію, вихованку Топорівської загальноосвітньої школи 

Новоселицького району Чернівецької області, за роботу «Святкова тайстра»; 

Гордійчука Романа, вихованця гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Мурованокуриловецького районного Будинку дитячої та юнацької творчості 

Вінницької області, за роботу «Лялька-мотанка»; 

Гордія Віталія, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» Старокосівської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Косівського району Івано-Франківської 

області, за роботу «Декоративний таріль»; 

Грек Марину, Шалюту Наталію, вихованок гуртка «Креатив» Володимир-

Волинського вищого професійного училища Волинської області, за роботу 

«Волинський краєвид»; 

Грепечук Діану, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Калинівського 

районного Будинку дитячої творчості Вінницької області, за роботу «Ажурна 

серветка»; 

Григоренко Ангеліну, вихованку дизайн-студії «Колорит» Таращанського 

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

роботу «Україна - маків цвіт»; 

Григу Ірину, вихованку Закарпатського обласного палацу дитячої та 

юнацької творчості «Падіюн» міста Ужгорода, за роботу «Іриси»; 

Гриньків Назара, вихованця гуртка «Різьблення на деревині» 

комунального закладу Тернопільської міської ради «Школа народних 
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ремесел», за роботу «Ми є народ, якого Правди сила ніким звойована ще не 

була»; 

Гудиму Ліану, Ронову Анастасію, вихованок арт - студії «Колаж» 

комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний 

центр дитячої та юнацької творчості», за серію листівок «Моя квітуча 

Україна»; 

Гуляєву Надію, вихованку гуртка «Умілі ручки» «Зразкового художнього 

колективу» Миколаївського обласного Будинку художньої творчості, за 

роботу «Дівчина з полонини»; 

Дабіжу Марію, вихованку гуртка «Випалювання по тканині» Дитячого 

підліткового клубу «Чорноморець» міста Одеси, за роботу «Лісові фіалки»; 

Данильчук Анну, вихованку майстерні живопису та дизайну «Палітра» 

Центру творчості дітей та юнацтва Святошинського району міста Києва, за 

роботу «Різдво»; 

Данильчук Катерину, вихованку гуртка «Паперові маги» Вишнівського 

центру творчості дітей та юнацтва Києво-Святошинського району Київської 

області, за роботу «Великодній кошик»; 

Даценко Діану, вихованку гуртка «Народний розпис» Старосинявського 

навчально-виховного комплексу Хмельницької області, за роботу 

«Мальовничі квіти»; 

Деканенко Юлію, вихованку гуртка «Художня вишивка» Центру дитячої 

та юнацької творчості селища міського типу Олександрівка Донецької області, 

за роботу «Килимок»; 

Демченка Віталія, вихованця гуртка «Український сувенір» Охтирського 

міського центру позашкільної освіти - Малої академії наук учнівської молоді 

Сумської області, за роботу оберіг «Берегиня»; 

Дзюмку Юлію, вихованку гуртка «Вишивка» Красилівського районного 

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

маки»; 

Добровольську Вікторію, вихованку Малостружківської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Новоушицького району Хмельницької області, за роботу 

«Прийшла весна»; 

Довгаль Марину, вихованку студії декоративного живопису 

«Калейдоскоп» Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості, за роботу 

«Над ставком»; 

Довгу Ангеліну, вихованку гуртка «Краса і мистецтво» Будинку дитячої 

та юнацької творчості Баштанського району Миколаївської області, за роботу 

«Старовинний замок»; 

Драган Катерину, Паскарь Анну, вихованок гуртка «Писанкарство» 

Овідіопольської районної станції юних техніків Одеської області, за роботу 

«Для господаря і господині. Писанки Одещини»; 

Дрогомирецьку Софію, вихованку художньої студії Олександрійської 

гімназії міста Києва, за роботу «Час прийшов, Мальва зацвіла»; 
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Дронникову Лілію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Одеський центр дитячої 

та юнацької творчості «Зоресвіт», за роботу «Одинокий кіпарис»; 

Дубровну Анастасію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Менської районної станції юних техніків Чернігівської області, за роботу 

напільна ваза «Маки»; 

Дятел Владиславу, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Таращанського 

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

роботу «Мудрість передається нащадкам»; 

Ельхалді Маріам, Ельхалді Адама, вихованців навчально-виховного 

комплексу допрофесійної підготовки та технічної творчості молоді 

Солом’янського району міста Києва, за роботу «Кішечки красуні»; 

Еркес Поліну, вихованку художньої студії Олександрійської гімназії міста 

Києва, за роботу «Весна. Початок життя»; 

Євдокимову Наталію, вихованку гуртка «Умійко» Гадяцького районного 

Будинку дитячої та юнацької творчості Полтавської області, за роботу 

«Великодній рушничок»; 

Євич Аліну, Миронюк Олену, вихованок гуртка «Рукоділля» 

Маньківського районного Центру дитячої та юнацької творчості Черкаської 

області, за роботу «Згадаємо дитинство!»; 

Жаленко Юлію, вихованку гуртка «Валяння вовни» комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання «Спеціалізований загальноосвітній 

навчальний заклад І ступеня «Гармонія»» гімназії імені Т.Г. Шевченка – 

центру позашкільного виховання «Контакт» міста Кіровограда, за роботу 

«Колядники»; 

Жежук Анастасію, вихованку гуртка «Умілі руки» Рокитнівської 

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

«Кошик з квітами»; 

Жигальську Дар’ю, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

«Чарівний бісер» Шепетівського міського центру дитячої та юнацької 

творчості Хмельницької області, за роботу гердан «Польові квіти»; 

Жовнір Богдану, вихованку гуртка «Палітра» Центру творчості дітей та 

юнацтва міста Ірпіня Київської області, за роботу «Берегиня українського 

роду»; 

Жук Наталію, вихованку гуртка «Декоративний розпис» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, за роботу «Рушник»; 

Жулідова Олега, вихованця комунального позашкільного навчального 

закладу «Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та 

інформаційних технологій учнівської молоді» , за роботу «Ностальгія»; 

Журбу Катерину, Никифорук Ольгу, Кустову Аліну, вихованок гуртка 

«Українська вишивка» комунального позашкільного навчального закладу 

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

«Дерево роду»; 
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Заверзіну Дар’ю, вихованку гуртка «Барви» зразкової студії «Фенікс» 

філії «Райдуга» Комунарського районного центру молодi та школярів 

Запорізької області, за роботу «Дюймовочка»; 

Заїць Юлію, вихованку гуртка «Сувенір» Добровеличківського центру 

дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, за роботу «Радість 

материнства»; 

Заїць Юлію, Кохно Лесю, вихованок гуртка «Сувенір» 

Добровеличківського центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської 

області, за роботу «Христос воскрес!»; 

Зайкіну Світлану, вихованку гуртка «Декоративний розпис» 

комунального закладу Путивльської районної ради Сумської області - 

районного центру позашкільної роботи, за роботу «Мовчанський монастир»; 

Залісну Софію, вихованку гуртка «Палітра» Новоушицького будинку 

дитячої творчості Хмельницької області, за роботу «Весняна феєрія»; 

Зарафутдінову Христину, вихованку гуртка «Віночок творчості» 

загальноосвітньої школи I-III ступенів села Борочиче Горохівського району 

Волинської області, за роботу «Райський сад»; 

Захарова Максима, вихованця студії образотворчого мистецтва 

«Берестяночка» Центру творчості дітей та юнацтва «Соняшник» міста Біла 

Церква Київської області, за роботу «З любові до малої батьківщини, 

починається любов до України»; 

Заярнюк Зою, вихованку гуртка «Прикрась свій дім» Будинку творчості 

дітей та юнацтва міста Кам’янка Черкаської області, за роботу «Квітуча 

Україна»; 

Зварича Віталія, вихованця студії образотворчого мистецтва та дизайну 

Центру творчості дітей та юнацтва Святошинського району міста Києва, за 

роботу «Дівич-вечір»; 

Зінченко Оксану, вихованку гуртка «Петриківський розпис» 

Солонянського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Дніпропетровської області, за роботу «Зимові мотиви»; 

Золотар Катерину, вихованку гуртка «Художня вишивка» комунального 

закладу «Новопразький будинок дитячої та юнацької творчості 

Олександрійського району» Кіровоградської області, за роботу «Рушник 

обрядовий»; 

Зюбенка Павла, Геника Даніїла, вихованців гуртка «Бісерне рукоділля» 

комунального позашкільного навчального закладу «Будинок творчості дітей 

та юнацтва» Петропавлівського району Дніпропетровської області, за роботу 

«Збірник символів України. Слава Україні»; 

Іванову Регіну, вихованку народної студії образотворчого мистецтва 

«Фантазія» Центру дитячої та юнацької творчості міста Добропілля Донецької 

області, за роботу «Бузок»; 

Ігнатенко Дашу, вихованку гуртка «Ліпка із солоного тіста» Станції юних 

техніків – Центру науково-технічної творчості молоді Дніпровського району 

міста Києва, за роботу скарбничка «Ворона»; 
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Ільченко Маргариту, вихованку гуртка «Декоративно-прикладне 

мистецтво» Гадяцького районного Будинку культури Полтавської області, за 

роботу «Ранкові іриси»; 

Іщука Богдана, вихованця гуртка «Світ фантазії» Баранівського Будинку 

дитячої творчості Житомирської області, за роботу «Таємниче озеро»; 

Калакутську Дар’ю, Прилуко Анну, вихованок майстерні декоративного 

розпису Фастівської школи народної майстерності Київської області, за роботу 

«Ой, у нас на Україні»; 

Каленкову Тетяну, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Щорської 

районної станції юних техніків Чернігівської області, за роботу «Українки-

берегині»; 

Камишенцева Радія, вихованця гуртка різьблення по дереву «Природа і 

фантазія» Центру дитячої та юнацької творчості міста Добропілля Донецької 

області, за роботу «Козак»; 

Кантемір Ірину, вихованку гуртка художнього в'язання Будинку дитячої 

та юнацької творчості Дергачівської районної ради Харківської області, за 

роботу «Тапці»; 

Карачун Катерину, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

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

Дарницького району міста Києва, за роботу «Мавпочка на карнавалі»; 

Карпенко Марію, Остапчук Ангеліну, вихованок гуртка «Моделювання 

іграшок-сувенірів» Миколаївського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Майстриня»; 

Касьяненко Ганну, вихованку гуртка образотворчого мистецтва 

Новокаховського Будинку дитячої творчості Херсонської області, за роботу 

«Друзі»; 

Кирдяк Христину, вихованку гуртка «Соломоплетіння» Малої академії 

народних ремесел міста Галича Івано-Франківської області, за роботу 

композиція «Щедрівка»; 

Кирилюк Альону, вихованку гуртка «Фантазія» Болградського районного 

центру дитячої та юнацької творчості Одеської області, за роботу панно 

«Колядники»; 

Кірєєву Тетяну, вихованку гуртка «Веселка» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Южненський міський клуб юних 

техніків «Чорноморець» Одеської області, за роботу «Гриби на галявині»; 

Кісіль Анастасію, вихованку гуртка «Петриківський розпис» 

комунального позашкільного навчального закладу «Петриківський Будинок 

дитячої творчості» Дніпропетровської області, за роботу «Закохані птахи»; 

Коваленко Олену, вихованку Народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва «Соняшник» комунального позашкільного 

навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості», за роботу «Мої мрії»; 

Коваль Вікторію, вихованку гуртка «Творча майстерня» Харківського 

Палацу дитячої та юнацької творчості, за роботу «Пташечка»; 
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Ковальчин Марію, вихованку гуртка художнього оформлення 

Турківського професійного ліцею Львівської області, за роботу «Колиба у 

лісі»; 

Ковальчук Зоряну, вихованку гуртка «Художнє бісерування» 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Вільхівка Горохівського району 

Волинської області, за роботу «Чарівні квіти»; 

Ковальчук Яну, вихованку гуртка «Основи дизайну» Луцького міського 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської області, за 

роботу «У солов’їному гаю»; 

Ковбасенка Назара, вихованця гуртка «Комплексна творчість» Торецької 

міської станції юних техніків Донецької області, за роботу«Кошеня»; 

Ковтун Юлію, вихованку гуртка «Чарівна ниточка» Центру творчості 

дітей та юнацтва міста Ірпінь Київської області, за роботу «Княгиня Ольга»; 

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

станції юних техніків Черкаської області, за роботу «Біля дуба в Холоднім яру 

козак зажурився»;  

Козлову Юлію, вихованку гуртка «Майстриня» Херсонського Палацу 

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

Колісник Ірину, вихованку гуртка образотворчого мистецтва 

Петрівського центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, за 

роботу «Козак»; 

Коломієць Анастасію, вихованку Народного художнього колективу студії 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Писанка» 

комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний 

центр дитячої та юнацької творчості», за роботу «Відродження»; 

Коляду Євгенію, вихованку гуртка «Вишивка» комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи № 1» 

Шевченківського району міста Дніпропетровська, за роботу «Весну звали»; 

Комарову Аліну, Булата Влада , вихованців гуртка «Кераміка» 

Миколаївського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, за роботу «Сова»; 

Комарову Аліну, Гаврилову Юлію, вихованок гуртка «Моделювання 

іграшок-сувенірів» Миколаївського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Господарочка»; 

Компанієць Олену, вихованку гуртка «Художня вишивка» Центру дитячої 

творчості Первомайського району Миколаївської області, за роботу 

«Рушник»; 

Конвалюк Христину, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Івано-

Франківського державного центру естетичного виховання, за роботу гердан 

«Верховинський»; 

Коноваленко Юлію, вихованку гуртка художньої вишивки 

«Слобожаночка» Ізюмського будинку дитячої та юнацької творчості 

Харківської області, за роботу рушник «Відродження»; 
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Копилок Олексія, вихованця гуртка «Золоті рученята» Коропського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за 

роботу «Мирта»; 

Кощук Тетяну, вихованку гуртка «Художня вишивка» районного Будинку 

творчості школярів Млинівської районної ради Рівненської області, за роботу 

«Доріжка»; 

Кравець Наталію,  вихованку гуртка «Іграшкова скарбничка» Центру 

дитячої та юнацької творчості імені В. Гнаровської Вільнянської районної 

державної адміністрації Запорізької області, за роботу «Подарунок татові»; 

Кравченка Іллю, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» Кам’янець-

Подільського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за 

роботу «Тарілка геометричною різьбою»; 

Кравченко Валерію, вихованку гуртка «Студія образотворчого 

мистецтва» Центру дитячої та юнацької творчості Рокитнянського району 

Київської області, за роботу «Краса по-українськи»; 

Кравченко Інну, вихованку гуртка «Квіткове аранжування» 

Чорнобаївського районного Центру дитячої та юнацької творчості Черкаської 

області, за роботу «Сон»; 

Крайніка Дмитра, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» 

Овідіопольської районної станції юних техніків Одеської області, за роботу 

«Самовар»; 

Кропельницьку Єлизавету, вихованку творчого об’єднання «Колосок» 

Сокирянського районного Центру дітей та юнацтва Чернівецької області, за 

роботу «Волошкове поле»; 

Крячун Вікторію, вихованку гуртка «Чарівний олівець» Волноваського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості Донецької області, за 

роботу «Над рідним куточком»; 

Ксензову Олександру, вихованку гуртка «Квіточка» Будинку дитячої та 

юнацької творчості «Дивоцвіт» Дарницького району міста Києва, за роботу 

«Ти в серці моїм, Україно»; 

Ксєневіч Ольгу, вихованку Зразкової студії образотворчого мистецтва 

Херсонського центру дитячої та юнацької творчості, за роботу «Господиня»; 

Куземчак Ірину, вихованку гуртка «Фітодизайн» Войнилівського центру 

дитячої та юнацької творчості Калуського району Івано-Франківської області, 

за роботу «Кошик польових квітів»; 

Кузьміну Анну, вихованку гуртка «Юні майстрині» комунального закладу 

«Районний центр дитячої та юнацької творчості» Каховської районної ради 

Херсонської області, за роботу кольє «Чорноморська красуня»; 

Куксу Анжелу, вихованку гуртка «Диво скринька» Корсунь-

Шевченківського районного Центру дитячої та юнацької творчості Черкаської 

області, за роботу «Після полювання»; 

Кукурудзу Максима, вихованця гуртка «Витинання» Жилинецької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Ярмолинецького району Хмельницької 

області, за роботу «Казкова птаха»; 
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Кулинину Тетяну, Романів Діану, вихованок гуртка народної іграшки 

Долинського районного будинку дитячої та юнацької творчості Івано-

Франківської області, за роботу лялька-мотанка «Десятиручка»; 

Кулініча Богдана, вихованця гуртка різьблення по дереву «Природа і 

фантазія» Центру дитячої та юнацької творчості міста Добропілля Донецької 

області, за роботу «Т.Г.Шевченко»; 

Куліш Дар’ю, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

«Вироби зі шкіри» Шепетівського міського центру дитячої та юнацької 

творчості Хмельницької області, за роботу «Багряні фарби»; 

Кураса Степана, вихованця гуртка «Різьба по дереву» Малої академії 

народних ремесел міста Галича Івано-Франківської області, за роботу скриня 

«Галицька»; 

Куцан Анну, вихованку гуртка «Світ фантазії» Баранівського Будинку 

дитячої творчості Житомирської області, за роботу «Рожеві птахи»; 

Кучеряву Анну, вихованку майстерні килимарства Фастівської школи 

народної майстерності Київської області, за роботу «Мудрість віків»; 

Лисенко Аліну, вихованку студії «АРТ-дизайн» Чернігівського обласного 

Палацу дітей та юнацтва, за роботу «Щедра господиня»; 

Литвин Юлію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Новомиргородського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Кіровоградської області, за роботу «Чарівна україночка»; 

Литвиненко Діану, вихованку гуртка «Бісер чарівний» Станції юних 

техніків – Центру науково-технічної творчості молоді Дніпровського району 

міста Києва, за роботи комірець «Етніка», «Українські візерунки»; 

Литвиненко Юлію, вихованку  гуртка «Прикладне мистецтво» навчально-

виховного обєднання № 79 Соборного району міста Дніпропетровська , за 

роботу «У моєму серці Україна»; 

Літвіна Андрія, вихованця гуртка «Гончарство» Оратівського районного 

Будинку дитячої творчості Вінницької області, за роботу «Глечик та макітра»; 

Ліхачову Анастасію, вихованку творчого об’єднання «Художнє 

лозоплетіння» комунального позашкільного навчального закладу «Палац 

дитячої та юнацької творчості Центрально-Міського району» міста Кривого 

Рогу Дніпропетровської області, за роботу «Три коника»; 

Логвінову Юлію, вихованку Зразкової студії образотворчого мистецтва 

Херсонського центру дитячої та юнацької творчості, за роботу «Домовичок 

Мотя»; 

Логіна Олександра, вихованця гуртка «Кераміка і гончарство» Вищого 

художнього професійно-технічного училища № 5 міста Вінниці, за роботу 

«Скрипко, грай»; 

Лук`яненко Олександру, вихованку гуртка «Декоративний розпис» 

Ріпкинського районного Центру дитячої та юнацької творчості Чернігівської 

області, за роботу «На світанку»; 
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Лунгу Юлію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Будинку 

дитячої та юнацької творчості міста Гребінки Полтавської області, за роботу 

«Роздуми»; 

Луппу Руслана, вихованця студії образотворчого мистецтва та дизайну 

Центру творчості дітей та юнацтва Святошинського району міста Києва, за 

роботу «Мрії дитинства»; 

Луцишина Олександра, вихованця гуртка «Петриківські візерунки» 

комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацький центр 

художньої та технічної творчості» Кіровського району міста 

Дніпропетровська, за роботу «Букет»; 

Ляшок Софію, Шадуру Вікторію, вихованок гуртка «Соломоплетіння» 

Васильківського районного центру дитячої та юнацької творчості Київської 

області, за роботу «Криниченька»; 

Мавдрик Ірину, вихованку гуртка «Весела бісеринка» Софіївського 

районного Будинку школяра Дніпропетровської області, за роботу «Троянда-

королева»; 

Маврову Марію, вихованку студії образотворчого мистецтва «Жар-

птиця» Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості, за роботу 

«Дівчинка-писанка»; 

Мазаньку Марину, вихованку гуртка «Стежинка» Центру дитячої та 

юнацької творчості Ленінського району Запорізької області, за роботу 

«Рушник подарунковий»; 

Макейчева Олександра, вихованця гуртка декоративно-прикладного 

мистецтва «Мій улюблений сувенір» Цюрупинського центру дитячої та 

юнацької творчості Херсонської області, за роботу «Свято Івана Купала»; 

Маковейчука Івана, вихованця загальноосвітньої школи № 27 міста 

Чернівців, за роботу «Замилування»; 

Мартинюк Ірину, вихованку гуртка «Ми малюємо світ» Шацького 

будинку дитячої та юнацької творчості Волинської області, за роботу 

«Україночка»; 

Марусинець Беату, вихованку Мукачівського будинку школярів 

Закарпатської області, за роботу «Літній настрій»; 

Марчук Аліну, вихованку студії образотворчого мистецтва «Веселкова 

палітра» Костопільского будинку школярів та юнацтва Рівненської області, за 

роботу «Жар-птиці»; 

Матухно Юрія, вихованця гуртка «Обробка деревини» 

Катеринопільського районного Будинку дитячої та юнацької творчості 

Черкаської області, за роботу «Підсвічник»; 

Мельника Владислава, вихованця гуртка «Юний моделіст» 

Новоушицького будинку дитячої творчості Хмельницької області, за роботу 

«Кам’янець-Подільська фортеця»; 

Мельника Сергія, вихованця гуртка «Технічне моделювання» 

Ярмолинецького професійного ліцея Хмельницької області, за роботу 

«Троянди»; 
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Мижгородську Марину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Городнянського районного Центру дитячої та юнацької творчості 

Чернігівської області, за роботу «Соняхи»; 

Микитюк Марину, вихованку гуртка «Попелюшка» Путильського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Чернівецької області, за 

роботу «Писанкове диво»; 

Мироненко Олександру, Мірошніченко Єгора, вихованців студії «Дизайн 

асорті» Цюрупинського центру дитячої та юнацької творчості Херсонської 

області, за роботу «Лісова пісня»; 

Мисковець Анастасію, вихованку гуртка «Основи дизайну» Луцького 

міського Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської 

області, за роботу «Волинська наречена»; 

Михайленко Ольгу, вихованку Народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва «Соняшник» комунального позашкільного 

навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості», за роботу «Дерево життя»; 

Михайлову Катерину, вихованку гуртка «Вишивка» комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи № 1» 

Шевченківського району міста Дніпропетровська, за роботу «Серветка»; 

Михайлюка Миколу, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» 

Косівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I 

ступеня гімназія-інтернат» Івано-Франківської області, за роботу 

«Декоративна рахва»; 

Мігаєву Анастасію, вихованку гуртка «Світ іграшки» комунального 

позашкільного навчального закладу «Палац творчості дітей та юнацтва» міста 

Павлограда  Дніпропетровської області, за роботу оберіг «Дім»; 

Міткохер Олену, вихованку Зразкової студії образотворчого мистецтва 

«Звичайне диво» Києво-Святошинського районного центру творчості молоді 

«Оберіг» Київської області, за роботу «Писанкове диво»; 

Міщенко Анастасію, вихованку гуртка «Чарівні візерунки» Станції юних 

техніків – Центру науково-технічної творчості молоді Дніпровського району 

міста Києва, за роботу «Чорнобривці»; 

Міщенко Крістіну, вихованку  комунального закладу «Гуляйпільська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2» Запорізької області, за роботу 

«Краса рідного краю»; 

Моденко Богдану, вихованку зразкової майстерні декоративно прикладної 

творчості «Стиль» Центру дитячої та юнацької творчості міста Добропілля 

Донецької області, за роботу «Знахідка»; 

Монастирську Анастасію, вихованку гуртка «Аплікація з соломки» 

Станції юних техніків міста Балта Одеської області, за роботу «Собор»; 

Морз Наталію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Золотоніської 

станції юних техніків Черкаської області, за роботу «Кльова пара»;  
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Мороз Анастасію, вихованку Зразкової студії бісероплетіння «Ажур» 

Болградського районного центру дитячої та юнацької творчості Одеської 

області, за роботу «Орхідея»; 

Мостебродську Євгенію, вихованку  гуртка «Джерело» Центру дитячої та 

юнацької творчості Ленінського району Запорізької області, за роботу 

«Водоспад»; 

Мотузку Сніжану, вихованку гуртка «Криниця» Будинку дитячої та 

юнацької творчості міста Борисполя Київської області, за роботу «І не буде 

переводу українському народу доки із глибин сторіч долина козацький клич!»; 

Муляр Єлизавету, вихованку Хмельницького районного центру дитячої та 

юнацької творчості, за роботу «Їхав козак на війноньку…»; 

Муравчука Михайла, вихованця гуртка декоративно-прикладної творчості 

«Планета творчості» Житомирського вищого професійного училища-

інтернату, за роботу «З Україною в серці»; 

Мусик Яну, вихованку гуртка художньої вишивки Сколівського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості Львівської області, за 

роботу «Серветка»; 

Набокову Інну, вихованку Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Мелітопольської районної ради Запорізької області, за роботу 

«Фазани»; 

Назаренко Юлію, вихованку гуртка «Барви природи» Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, за роботу 

«Павич – диво-птах чудовий»; 

Наконечну Христину, Наконечну Діану, вихованок гуртка 

«Бісероплетіння» Городнянського районного Центру дитячої та юнацької 

творчості Чернігівської області, за роботу «Україна - єдина»; 

Насальську Ганну, вихованку гуртка «Випалювання по тканині» Дитячого 

підліткового клубу «Чорноморець» міста Одеси, за роботу «Братки»; 

Насальську Ксенію, вихованку гуртка «Випалювання по тканині» 

дитячого підліткового клубу «Чорноморець» міста Одеси, за роботу «Царівна-

Лебідь»; 

Настеку Марію, вихованку гуртка «Краса і мистецтво» Будинку дитячої 

та юнацької творчості Баштанського району Миколаївської області, за роботу 

«Тріо музикантів»; 

Настенко Анастасію, Сороку Дарину, вихованок гуртка «Рукоділля» 

Остерського Будинку творчості дітей та юнацтва Чернігівської області, за 

роботу «Астарата»; 

Нелень Катерину вихованку гуртка «Сувеніри» Старобільського 

районного Будинку творчості дітей та юнацтва Луганської області,за роботу 

«Вінець наших полів»; 

Немченко Яссію, вихованку гуртка «Веселка» комунального закладу 

освіти «Середня загальноосвітня школа № 107» міста Дніпропетровська, за 

роботу «Чарівні птахи у квітах»; 
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Нестеренко Валерію, вихованку гуртка «Макраме» Дитячо – юнацького 

центру Дарницького району міста Києва, за роботу «Сова – символ мудрості»; 

Нікітєнко Катерину, вихованку творчої майстерні «Світ сувенірів» 

комунальної установи «Комплексний позашкільний навчальний заклад 

Будинок дитячої та юнацької творчості» Пологівської міської ради Запорізької 

області, за роботу «Квіти моїх мрій!»; 

Нікіфорчук Юлію, вихованку гуртка виробів із соломи «Плетінка» 

Петрівського центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, за 

роботу «Коза»; 

Ніколаєву Христину, вихованку гуртка «Очумілі ручки» Одеської гімназії 

№4, за роботу «Мій улюблений килим»; 

Ніколаєнко Ганну, вихованку студії декоративних квітів «Троянда» 

Центру дитячої та юнацької творчості Шевченківського району Запорізької 

області, за роботу «Квіткова вишуканість»; 

Ніроду Ірину, вихованку Міжгірського районного будинку дитячої 

творчості Закарпатської області, за роботу «Троянди»; 

Новак Валерію, Уварову Вікторію, вихованок студії «Дизайн асорті» 

Цюрупинського центру дитячої та юнацької творчості Херсонської області, за 

роботу «Повернення до рідного  краю»; 

Оверченка Констянтина, вихованця  клубу «Веселка» комунального 

закладу «Міський дитячо-молодіжний центр» Чечелівського району міста 

Дніпропетровська, за роботу «Сопілкар»; 

Огірчук Єлизавету, вихованку  гуртка «Аплікація соломкою» 

Новомиргородського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Кіровоградської області, за роботу «Бабусина лялька»; 

Олійник Анастасію, вихованку Народного художнього колективу студії 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Писанка» 

комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний 

центр дитячої та юнацької творчості», за роботу «Равлики»; 

Онаць Марію, вихованку гуртка художньої вишивки Дрогобицького 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Львівської області, за 

роботу «Серветка»; 

Опалюк Діану, вихованку гуртка «Іграшка» Оратівського районного 

Будинку дитячої творчості Вінницької області, за роботу «Панянки»; 

Опанащенко Діану, вихованку гуртка «Народна іграшка» Тальнівського 

районного Будинку дітей та юнацтва Черкаської області, за роботу «Лялька-

Вербівниця»; 

Оприсняк Марію, вихованку гуртка «Народознавство» Державного 

навчального закладу «Центр професійно-технічної освіти торгівлі та харчових 

технологій» міста Вінниці, за роботу «Ікона»; 

Островську Анастасію, вихованку зразкової художньої студії «Палітра» 

Маневицького районного Центру творчості дітей та юнацтва Волинської 

області, за роботу «Яскрава четвірка»; 
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Павлюк Анастасію, вихованку гуртка «Дизайнерські технології» 

Рівненського міського центру творчості учнівської молоді, за роботу 

«Титарівна»; 

Падитель Вікторію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Дунаєвецького будинку творчості школярів Хмельницької області, за роботу 

«Подільське весілля»; 

Паламарчук Тетяну, вихованку гуртка «Макраме» Дитячо – юнацького 

центру Дарницького району міста Києва, за роботи «Люблю Україну!», 

«Соняшники»; 

Панасовську Орину, вихованку Зразкової студії образотворчого 

мистецтва Херсонського центру дитячої та юнацької творчості, за роботу 

«Весела корівка»; 

Папельбу Ксенію, вихованку навчально-виховного комплексу 

допрофесійної підготовки та технічної творчості молоді Солом’янського 

району міста Києва, за роботи «Зоряний песик Тім», «Модниці красуні»; 

Параку Анастасію, вихованку  гуртка «Петриківський розпис» 

комунального закладу «Центр дитячої творчості» міста Тернівки 

Дніпропетровської області, за роботу «Літо»; 

Парчевську Діану, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Будинку 

дитячої та юнацької творчості міста Гребінки Полтавської області, за роботу 

«Водоспад»; 

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

Петрівського центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, за 

роботу «Пані Солоха»; 

Перекопську Оксану, вихованку гуртка «Петриківський розпис» 

комунального закладу «Верхньодніпровський палац дитячої та юнацької 

творчості» Дніпропетровської області, за роботу «Квітів аромат»; 

Петлюху Анну, Шулдик Олександру, вихованок гуртка «Народна 

творчість» Городнянської станції юних техніків Чернігівської області, за 

роботу «На ярмарок»; 

Петренко Маргариту, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-

сувенірів» комунального позашкільного навчального закладу «Харківський 

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

роботу «Україночка»; 

Петріщеву Дарину, вихованку гуртка «Іграшка з вовни» комунального 

позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої 

та юнацької творчості» міста Кіровограда, за роботу «Чарівна пташка»; 

Петрову Марію, вихованку гуртка «Відродження» Болградського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Одеської області, за роботу 

серветка «Дунайська весна»; 

Петрук Валентину, вихованку Зразкового художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва «Сонечко» Будинку дитячої та юнацької творчості 

«Дивоцвіт» Дарницького району міста Києва, за роботу «Колядування»; 
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Петрунчак Анну, вихованку гуртка «Прикладне мистецтво» комунального 

закладу «Навчально-виховний комплекс «Кіровоградський колегіум – 

спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад – центр естетичного 

виховання» Кіровоградської області, за роботу «Мій рідний край»; 

Петрушеву Дар’ю, вихованку  студії «Школа забутих мистецтв» 

комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної 

роботи № 2» Соборного району міста Дніпропетровська, за роботу «Свята 

Україна»; 

Пилипенка Павла, вихованця гуртка «Мереживо з дерева» Гадяцького 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Полтавської області, за 

роботу «Декоративна ваза»; 

Писанку Ярину, вихованку гуртка «Умілі руки» Будинку дитячої та 

юнацької творчості міста Гребінки Полтавської області, за роботу «Дари 

осені»; 

Півторацького Олександра, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» 

Семенівського районного Будинку творчості дітей та юнацтва Чернігівської 

області, за роботу «Декоративна таця»; 

Плотнікову Анастасію, вихованку гуртка «Початкове технічне 

моделювання» комунального позашкільного навчального закладу «Одеський 

центр дитячої та юнацької творчості «Промінь», за роботу панно «Слони»; 

Пнівчук Ангеліну, вихованку Іршавської районної станції юних техніків 

Закарпатської області, за роботу «Лялька-мотанка Надія»; 

Погорілого Євгенія, вихованця Народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва «Соняшник» комунального позашкільного 

навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості» міста Кіровограда, за роботу «Козак»; 

Подвальну Тетяну, Бей Дарину, вихованок гуртка «Бісероплетіння» 

Будинку творчості дітей та юнацтва Снігурівського району Миколаївської 

області, за роботу гердан «Козачка»; 

Політаєву Вікторію, Шпудейко Анастасію, Осипчук Катерину, вихованок 

гуртка «М’яка іграшка» комунального закладу «Навчально-виховний 

комплекс №26 «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів –дошкільний навчальний заклад – дитячо-юнацький центр 

«Зорецвіт», Кіровоградської області, за роботу «Світ іграшок»; 

Поліщук Валерію, вихованку гуртка «Квілінг» Звенигородського Центру 

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

Поліщук Лілію, вихованку майстерні живопису та дизайну «Палітра» 

Центру творчості дітей та юнацтва Святошинського району міста Києва, за 

роботу «Калита. Свято Андрія»; 

Половчанську Марію, вихованку гуртка «Дивосвіт» Вищого професійного 

училища №35 міста Стрий Львівської області, за роботи «Ангел», «Новорічні 

прикраси»; 
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Полукеєву Дарину, вихованку  Зразкового художнього колективу гуртка 

«Малюнок і живопис» Центру дитячої та юнацької творчості Дружківської 

міської ради Донецької області, за роботу «Весна»; 

Польську Маргариту, вихованку гуртка «Випалювання по тканині» 

Дитячого підліткового клубу «Чорноморець» міста Одеси, за роботу 

«Совушка, янголята»; 

Попенко Маргариту, вихованку гуртка «Народні промисли» Будинку 

творчості учнів Миколаївського району Миколаївської області, за роботу 

рушник «Вогняні птахи»; 

Посохову Анастасію, вихованку гуртка «Художній розпис тканини» 

Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості, за роботу «Слобожанські 

соняшники»; 

Постріган Віолету, вихованку студії «Барвінок» Цюрупинського центру 

дитячої та юнацької творчості Херсонської області, за роботу «Подих весни»; 

Потапенко Софію, вихованку гуртка «Петриківський розпис» 

комунального позашкільного навчального закладу «Петриківський Будинок 

дитячої творчості» Дніпропетровської області, за роботу « Снігури»; 

Почикету Олександру, вихованку гуртка «Природа і фантазія» 

Летичівського центру творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, за 

роботу «Їжачок-боровичок»; 

Приймак Діану, вихованку гуртка «Народна вишивка» Демидівського 

будинку творчості школярів Рівненської області, за роботу серветка 

«Мережана блакить»; 

Присяжнюк Катерину, вихованку зразкової художньої студії декоративно-

прикладного мистецтва «Сходинки» позашкільного навчального закладу 

«Багатопрофільний молодіжний центр» Черкаської області, за роботу 

«Наречена»; 

Продан Тетяну, вихованку Хустського районного центру позашкільної 

роботи Закарпатської області за роботу «Чарівна весна»; 

Продиус Тетяну, вихованку гуртка «Вмілі ручки» Державного 

навчального закладу «Крижопільський професійний будівельний ліцей» 

Вінницької області, за роботу «Колорит Поділля»; 

Прокопчук Ольгу, вихованку зразкового художнього колективу «Художня 

вишивка» Ківерцівського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Волинської області, за роботу «Автопортрет»; 

Прокопчук Софію, вихованку гуртка «Художня вишивка» Жовтневого 

Центру позашкільної роботи Миколаївської області, за роботу «Ніжні 

тюльпани»; 

Пруднік Ольгу, вихованку зразкової дизайн - студії «Самородок» Центру 

дитячої та юнацької творчості міста Добропілля Донецької області, за 

роботу«Медова бджілка»; 

Псатій Валерію, Шпак Анастасію, вихованок гуртка «Іграшка» 

Березівського районного центру дитячої та юнацької творчості Одеської 

області, за роботу «Гусінь зустріла Червону Шапочку»; 
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Пустовойченка Дмитра, вихованця гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Котовської міської станції юних техніків  Одеської області, за роботи 

«Скарбничка», «Серветниця»; 

Пшеничного Олексія, вихованця гуртка «Різьблення» Запорізької 

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

«Скарбничка»; 

Радзієвську Олександру, вихованку майстерні декоративного малярства 

Фастівської школи народної майстерності Київської області, за роботу 

«Мальовнича Україна»; 

Радчука Веніаміна, вихованця  студії образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва «Натхнення» Здолбунівського районного центру 

творчості дітей та юнацтва Рівненської області, за роботу декоративна 

сільничка «Качечка»; 

Репік Вікторію, вихованку гуртка «Чарівна голочка» Іванківського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу 

«Мати з дитиною»; 

Рєзчик Тетяну, вихованку гуртка декоративно-прикладного мистецтва 

державного навчального закладу «Житомирське вище професійне 

технологічне училище», за роботу «Павичі серед квітів»; 

Риб’янцеву Валерію, вихованку гуртка «Сувеніри» Старобільського 

районного Будинку творчості дітей та юнацтва Луганської області, за роботи 

«Квіти», «Кульбаби»; 

Рикова Олександра, Кравченко Лілію, вихованців гуртка «Оригамі» 

Київського палацу дітей та юнацтва міста Києва, за роботу «Казка орігамі»; 

Римську Юлію, вихованку гуртка «Веселка» Миколаївко-Новоросійської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Саратської районної ради Одеської 

області, за роботу «Чарівна мавпочка»; 

Ріхтер Анну, Руду Катерину, вихованок гуртка «Рукоділля» Бучанського 

центру позашкільної роботи Київської області, за роботу «Україночка»; 

Родинчук Евеліну, вихованку гуртка «Кольорова палітра» 

Сторожинецького районного Центру дитячої та юнацької творчості 

Чернівецької області, за роботу «Сонце з пітьми»; 

Романівську Владиславу, вихованку гуртка «Художня вишивка» 

комунального закладу «Жмеринський міський центр позашкільної роботи» 

Вінницької області, за роботу «Сонячні квіти»; 

Ротар Ірину, вихованку Народного художнього колективу «Юний 

дизайнер» Чернівецького обласного центру естетичного виховання «Юність 

Буковини», за роботу «Міська архітектура. Атлант.»; 

Руду Лізу, вихованку гуртка «Декоративний розпис» Голованівського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, за роботу 

«Пісня для коханої»; 

Рулевську Ганну, Бахчиванжи Ксенію, вихованок гуртка «Іграшка-

сувенір» Ренійської районної станції юних техніків Одеської області, за 

роботу «Ляльки»; 
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Русин Крістіну, вихованку Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №16 Закарпатської області, за роботу «Весна»; 

Руснак Каріну, вихованку гуртка «Оберіг» Клішковецької гімназії 

Хотинського району Чернівецької області, за роботу «Торбина»; 

Сабодаша Богдана, вихованця  гуртка «Різьблення по дереву» Івано-

Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, за роботу «Декоративний таріль»; 

Савіну Надію, вихованку народної студії образотворчого мистецтва 

«Фантазія» Центру дитячої та юнацької творчості міста Добропілля Донецької 

області, за роботу «Мамина ласка»; 

Савляк Тетяну, вихованку Рахівського районного центру науково-

технічної творчості Закарпатської області, за роботу «Килимок»; 

Салівона Артема, вихованця гуртка «Чарівний клубочок» Державного 

професійно-технічного навчального закладу «Вінницьке міжрегіональне вище 

професійне училище» міста Вінниці, за роботу «Квітуча парасолька»; 

Саулко Аліну, вихованку гуртка «Чарівна витинанка» Калинівського 

районного Будинку дитячої творчості Вінницької області, за роботу 

«Дивовижний пейзаж»; 

Сергієнко Юлію, вихованку гуртка «Оригамі» Новгород-Сіверської 

Станції юних техніків Чернігівської області, за роботу «Соняшники»; 

Сердюк Тетяну, вихованку гуртка декоративно-прикладного та 

ужиткового мистецтва «Світ краси» професійно-технічного училища № 12 

міста Бердичева Житомирської області, за роботу «Молитва за Україну»; 

Середу Юлію, вихованку гуртка «Художнє в’язання» Кролевецького 

районного будинку дітей та юнацтва Сумської області, за роботу «Веселі 

овечки»; 

Сизоненко Анну, вихованку художньої студії «Дивограй» Черкаського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості, за роботу «Славетний козак 

Іван Сірко»; 

Сисоєву Вікторію, вихованку Зразкового творчого об’єднання 

«Флористичні барви» комунального закладу Сумської обласної ради-

обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, за 

роботу «Барви рідного краю»; 

Сичову Стефанію, вихованку гуртка «Творча майстерня» Одеської 

спеціалізованої школи-інтернат №2, за роботи «Бузковий рай», «Ласкавий 

вереснь»; 

Сівкову Діану, вихованку образотворчої студії «Колібрі» Центру дитячої 

та юнацької творчості міста Добропілля Донецької області, за роботу 

«Натюрморт з соняшниками»; 

Сідєльнікову Світлану, вихованку гуртка «В’язання спицями» 

Васильківського районного центру дитячої та юнацької творчості Київської 

області, за роботу «Любава»; 
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Сідлецьку Вікторію - Марію, вихованку гуртка «Майстерня моделювання 

одягу» Кам’янка-Бузького центру творчості дітей та юнацтва Львівської 

області, за роботу лялька - тільда «Зайчик»; 

Сіногач Анастасію, вихованку гуртка «Петриківський розпис» 

комунального закладу «Верхньодніпровський палац дитячої та юнацької 

творчості» Дніпропетровської області, за роботу «Весна прийшла – красу 

принесла»; 

Свідерського Віталія, вихованця гуртка «Умілі руки» Державного 

навчального закладу «Гущинецьке вище професійне училище» Калиновського 

району Вінницької області, за роботу «Гущинецькі умільці»; 

Скрипку Юлію, вихованку гуртка «Екодизайн» Маневицької 

загальноосвітньої школи I- III ступенів №1 ім. Андрія Снітки Волинської 

області, за роботу «Квітковий розмай»; 

Сліпченко Дарину, вихованку гуртка «Народні ремесла» Смілянської 

дитячо-юнацької спортивної школи «Олімп» Черкаської області, за роботу 

«Любій матусі»; 

Смалюк Софію, вихованку гуртка «Веселковий дивосвіт» Луцької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №23 Волинської області, за роботу«Як 

весна-веснонька приходить, дівчата хороводи водять»; 

Смєлова Валентина, вихованця гуртка «Художній дизайн» зразкової 

студії декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва «Етюд» 

Рожищенського районного Будинку дитячої творчості Волинської області, за 

роботу «Т.Г.Шевченко»; 

Смірнова Стефана, вихованця Зразкової студії «Художня кераміка» 

Іванківського районного центру дитячої та юнацької творчості Київської 

області, за роботу «Стихія вітру»; 

Смірнову Марію, вихованку гуртка «Дизайн одягу» Кам’янець-

Подільського районного будинку школяра Хмельницької області, за роботу 

«Майя»; 

Сміян Сальвію, вихованку гуртка петриківського розпису Дитячо- 

юнацького центру Дарницького району міста Києва, за роботу «Фантастичні 

яблука»; 

Соколову Соню, вихованку студії декоративно-прикладного мистецтва 

«Чарівниця» Будинку творчості дітей та юнацтва Приморського району міста 

Маріуполя Донецької області, за роботу «Олень»; 

Солтинську Оксану, вихованку гуртка «Вітрила творчості» Щорського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за 

роботу «Зробимо світ кращим»; 

Солярову Поліну, вихованку гуртка «Петриківський розпис» 

Вишгородського районного центру художньої творчості дітей, юнацтва та 

молоді «Дивосвіт» Київської області, за роботу «Українське село»; 

Сорокіну Яну, вихованку гуртка «Рисунок і живопис» Луцької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №11-колегіуму Волинської області, за 

роботу «Зовуся я красунею Волині»; 
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Сороку Валентина, вихованця гуртка «Сонячні барви» центру науково-

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

роботу «Лев»; 

Спірічеву Анастасію, вихованку студії образотворчого мистецтва «Жар-

птиця» Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості, за роботу 

«Україночка»; 

Сподобаєву Анастасію, вихованку гуртка «Умілі рученята» комунального 

закладу «Волноваський районний Будинок дитячої та юнацької творчості» 

Донецької області, за роботу «Таємна незнайомка»; 

Спутай Вікторію, вихованку гуртка «Дизайн одягу» Куликівського центру 

позашкільної освіти Чернігівської області, за роботу «Зі святом Великодня!»; 

Станко Дарину, вихованку Руськополівської загальноосвітньої школи І–

ІІІ ступенів Тячівського району Закарпатської області, за роботу «Україна 

колядує!»; 

Старикову Маргариту, вихованку гуртка «Малюнок і живопис» 

Старобільського районного Будинку творчості дітей та юнацтва Луганської 

області, за роботу «Українкою я народилася»; 

Степаненко Єлізавету, вихованку гуртка «Рукоділля» Будинку художньої 

творчості дітей юнацтва та молоді міста Переяслав-Хмельницького Київської 

області, за роботу «Куховарочка і Господарочка»; 

Стець Юлію, вихованку студії дизайну та декору «Креатив» 

Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва, за роботу «Янгол з 

сопілкою»; 

Ступак Анастасію, вихованку гуртка «Петриківський розпис» 

комунального позашкільного навчального закладу «Петриківський Будинок 

дитячої творчості» Дніпропетровської області, за роботу «Зимова фантазія»; 

Суботу Олену, вихованку гуртка «Випалювання по тканині» Дитячого 

підліткового клубу «Чорноморець» міста Одеси, за роботи «Ромашкове поле», 

«Різдво»; 

Сулиму Анну, вихованку студії образотворчого мистецтва міського 

Будинку дитячої та юнацької творчості міста Умані Черкаської області, за 

роботу «Танок»; 

Суржок Марію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» станції юних 

техніків міста Умані Черкаської області, за роботу «Літній ранок»; 

Суханова В’ячеслава, вихованця студії рукоділля «Fancy» Центру дитячої 

та юнацької творчості Шевченківського району Запорізької області, за роботу 

«Під дощем»; 

Суховєєву Світлану, вихованку гуртка «Витинанка» творчого об’єднання 

«Фантазія» комунального закладу Путивльської районної ради Сумської 

області-районного центру позашкільної роботи, за роботу «Церква Миколи 

Козацького»; 

Сухотенко Марію, вихованку  Народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва «Соняшник» комунального позашкільного 
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навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості», за роботу «Навколо світу»; 

Сущенко Анастасію, вихованку гуртка «Природа і фантазія» 

Катеринопільського районного Будинку дитячої та юнацької творчості 

Черкаської області, за роботу «Ненаглядна, горда, єдина Україна моя»; 

Талалаївську Дарину, вихованку гуртка «Витинанка» Центру дитячої та 

юнацької творчості Ніжинської районної ради Чернігівської області, за роботу 

«Купальська ніч»; 

Танчик Катерину, вихованку студії образотворчого мистецтва 

«Берестяночка» Центру творчості дітей та юнацтва «Соняшник» міста Біла 

Церква Київської області, за роботу «Оберіг для України»; 

Таргонського Вадима, вихованця гуртка «Карбування на камені» 

Головинського вищого професійного училища нерудних технологій 

Черняхівського району Житомирської області, за роботу «Христос 

народився»; 

Татарчину Дарину, вихованку  гуртка «Стежинка» Центру дитячої та 

юнацької творчості Ленінського району Запорізької області, за роботу рушник 

«Святковий»; 

Тидіра Івана, вихованця Центру позашкільної роботи і дитячої творчості 

селища міського типу Воловець Закарпатської області, за роботу «В ніч перед 

Різдвом»; 

Тимошенко Анну, вихованку гуртка «Таємничий світ графіки» 

Звенигородського Центру дитячої та юнацької творчості Черкаської області, за 

роботу «Натюрморт»; 

Тисячу Вікторію, Скарнову Світлану, Парашина Кирила, Романова 

Андрія, вихованців гуртка «Паростки мальви» Запорізького міського Палацу 

дитячої та юнацької творчості Запорізької області, за роботу «Сорочка – 

вишиванка «Козаченько»; 

Тінтул Дарину, вихованку гуртка «Сонячні барви» центру науково-

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

роботу «Дорога в літо»; 

Ткалич Поліну, Роденко Діану, вихованок загальноосвітньої школи I-III 

ступенів № 150 Харківської міської ради, за роботу «Як у нас на Україні»; 

Ткач Софію, вихованку гуртка «Весела бісеринка» Софіївського 

районного Будинку школяра Дніпропетровської області, за роботу «Троянда»; 

Ткаченка Віктора, вихованця гуртка «Ковальство» Центру дитячої 

творчості Первомайського району Миколаївської області, за роботу «Букет 

троянд»; 

Ткаченко Віолету, вихованку Зразкового творчого об’єднання 

«Флористичні барви» комунального закладу Сумської обласної ради-

обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, за 

роботу «Мелодія весняного вальсу»; 
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Ткачук Юлію, вихованку гуртка «Витинанка» Луцької загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів №11-колегіуму Волинської області, за роботу 

«Воскресіння»; 

Токарську Валентину, вихованку гуртка «Бісерне сяйво» Олеського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Буського району Львівської області, за 

роботу «Комірець»; 

Томащук Тетяну, вихованку районного будинку школярів Свалявської 

районної ради Закарпатської області, за роботу «Голуби»; 

Томіну Кристину, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

комунального закладу «Станція юних техніків № 4» Харківської міської ради 

«Моделювання іграшок-сувенірів», за роботу гердан «Материнська любов»; 

Трінька Антона, вихованця гуртка «Природа і фантазія» Торецької міської 

станції юних техніків Донецької області, за роботу «На озері»; 

Туркоцьо Марту, вихованку гуртка «Українська народна вишивка» 

навчально-виховного комплексу «Буська загальноосвітня школа І ступеня -

гімназія ім. Є. Петрушевича» Львівської області, за роботу «Небесна птаха»; 

Тюренко Вікторію, Коротя Дарину, вихованок гуртка виготовлення 

сувенірів «Творча майстерня» Сенчанського Будинку дитячої та юнацької 

творчості Лохвицького району Полтавської області, за роботу «Берегиня»; 

Українець Поліну, вихованку Зразкової студії образотворчої діяльності 

«Райдуга» Будинку дитячої та юнацької творчості міста Борисполя Київської 

області, за роботу «Погляд у загадковий світ»; 

Унгурян Юрія, вихованця Народного художнього колективу «Юний 

дизайнер» Чернівецького обласного центру естетичного виховання «Юність 

Буковини», за роботу «Балерина Білий лебідь»; 

Федоренко Олександру, вихованку гуртка початкового технічного 

моделювання з елементами художнього конструювання та технікою оригамі 

Будинку дитячої та юнацької творчості міста Сміли Черкаської області, за 

роботу «Сова Лікаріус»; 

Федорко Софію, вихованку загальноосвітньої школи  № 6 міста 

Краматорська Донецької області, за роботу « Стильний аксесуар»; 

Фердереру Ольгу, вихованку гуртка «В’язання спицями» Васильківського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу 

«Україночка»; 

Харитонову Анастасію, вихованку зразкового гуртка «Вироби з бісеру» 

Іванківського районного центру дитячої та юнацької творчості Київської 

області, за роботу «Садок вишневий коло хати»; 

Хижняк Юлію, вихованку гуртка «Художнє конструювання з паперу та 

шкіри» Станції юних техніків міста Южноукраїнська Миколаївської області, 

за роботу «Котячий рай»; 

Хмелюк Марту, вихованку гуртка «Ізонитка» Жилинецької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Ярмолинецького району Хмельницької 

області, за роботу «Квіти пам’яті»; 
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Хмілевську Тетяну, вихованку гуртка виготовлення сувенірів «Колорит» 

Ківерцівського районного центру дитячої та юнацької творчості Волинської 

області, за роботу «Я люблю свій рідний край!»; 

Ховалко Олену, вихованку гуртка «Ґердан» комунального закладу 

Тернопільської міської ради «Центру творчості дітей та юнацтва», за роботу 

«Маки»; 

Хозяїнову Євгенію, вихованку гуртка «Одяг для ляльок» Центру дитячої 

та юнацької творчості Дружківської міської ради Донецької області, за роботу 

«Назавжди»; 

Худин Романа, вихованця гуртка «Художнє різьблення по дереву» 

Долинського районного будинку дитячої та юнацької творчості Івано-

Франківської області, за роботу «Таріль декоративний»; 

Хусківадзе Єгора, вихованця гуртка «ДУМ» «Зразкового художнього 

колективу» Міської станції юних техніків міста Миколаєва Миколаївської 

області, за роботу «Курка Ряба»; 

Цибакову Тетяну, вихованку студії образотворчого мистецтва «Дивосвіт» 

Центру дитячої та юнацької творчості Шевченківського району Запорізької 

області, за роботу «Замислився»; 

Цимбалюк Марію, вихованку гуртка «Підлаковий розпис» 

Катеринопільського районного Будинку дитячої та юнацької творчості 

Черкаської області, за роботу «За що, не знаю, називають хатину в тихім гаї 

справжнім раєм»; 

Цюпик Валерію, вихованку гуртка «Декоративно-прикладне мистецтво» 

Житомирського центру творчості дітей і молоді, за роботу серветка «Клен»; 

Чаленко Поліну, вихованку гуртка «Фантазія» Корсунь-Шевченківського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Черкаської області, за роботу 

«Я тебе дочекаюсь»; 

Чернегу Ангеліну, вихованку Нерубайської загальноосвітньої школи №2 

Біляївського району Одеської області, за роботу «Ельфова вежа»; 

Чернецьку Лілію, вихованку гуртка «Художня вишивка» Городоцького 

будинку дитячої творчості Хмельницької області, за роботу «Оберіг»; 

Черпак Ольгу, вихованку Зразкової студії образотворчої діяльності 

«Райдуга» міста Борисполя Будинку дитячої та юнацької творчості Київської 

області , за роботу «Політ фантазії»; 

Чижаківського Платона, вихованця Нетішинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №1 Хмельницької області, за роботу «Пейзаж»; 

Шамрику Аліну, вихованку гуртка «Вироби зі шкіри» Волочиського 

будинку дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу 

«Квіткова фантазія»; 

Шаповалову Анну, вихованку гуртка «Етностиль» Полтавського міського 

центру позашкільної освіти, за роботу «Трипілля»; 

Швабську Аліну, Мосійчук Настю, Поник Аліну, Москальову Вікторію, 

Чайнікову Марію, вихованок гуртка «Крій та шиття» Гайсинського будинку 

школярів та молоді Вінницької області, за роботу «Школярики»; 
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Шевченко Катерину, вихованку гуртка «Бісероплетіння» комунального 

позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацький центр художньо-

технічної творчості» Кіровського району міста Дніпропетровськ а, за роботу 

«Маки»; 

Шевченко Лесю, вихованку гуртка «Рукоділля» Будинку художньої 

творчості дітей, юнацтва та молоді міста Переяслав-Хмельницького Київської 

області, за роботу «Святковий кухонний комплект»; 

Шевчика Євгена, вихованця гуртка гончарства Чернігівського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Лев»; 

Шевчук Наталію, вихованку гуртка «Художня вишивка» Баранівського 

Будинку дитячої творчості Житомирської області, за роботу «Оберіг воїну»; 

Шевчука Олексія, вихованця студії різьблення по дереву «Візерунок» 

Турійського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III 

ступенів - гімназія» Волинської області, за роботу «Королівська риба-осетер»; 

Шеремет’єву Анастасію, вихованку Зразкового художнього колективу 

«Колосок» Ізюмського будинку дитячої та юнацької творчості Харківської 

області, за роботу «Кінь Розалінда»; 

Шиліну Анну, вихованку Палацу дитячої та юнацької творчості міста 

Гірника Донецької області, за роботу «Український рушник»; 

Шкаревську Юлію, вихованку гуртка «Декоративно-прикладне 

мистецтво» Гадяцького районного Будинку культури Полтавської області, за 

роботу «Соняшники»; 

Шклярчук Катерину, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

«Скарбничка творчості» Голопристанського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості Херсонської області, за роботу «Оберіг»; 

Шлапак Олександру, Мазур Катерину, вихованок гуртка «Народна 

лялька» Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької 

творчості Хмельницької області, за роботу лялька-мотанка «Писанка»; 

Шолудько Ярославу, вихованку гуртка «Бісероплетіння» 

Монастирищенського районного Будинку дитячої та юнацької творчості 

Черкаської області, за роботу «Символіка України»; 

Шпаківську Ірину, вихованку гуртка «М’яка іграшка» навчально-

виховного комплексу «Домінанта» Дніпровського району міста Києва, за 

роботу «Кошеня Гав»; 

Штефуру Яну, вихованку Рахівського районного центру науково-

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

Штибель Катерину, вихованку гуртка «Петриківський розпис» 

комунального закладу «Верхньодніпровський палац дитячої та юнацької 

творчості» Дніпропетровської області, за роботу «Чарівна пава»; 

Штик Ольгу, вихованку гуртка «Юний художник» Ратнівського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, за 

роботу «Букет»; 

Шульгу Дарину, вихованку гуртка «Сувенір» Центру творчості дітей та 

юнацтва міста Ірпіня Київської області, за роботу «Українці»; 
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Шумейко Маргариту, вихованку гуртка «Сонячні барви» центру науково-

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

роботу «Замок Больдта»; 

Шушмарук Софію, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок-сувенірів» 

Ковельської міської станції юних техніків Волинської області, за роботу 

«Соняшники»; 

Щербака Валентина, вихованця гуртка «Чарівний пензлик» комунального 

закладу Сумської обласної ради-обласного центру позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю, за роботу «Польові квіти»; 

Щур Анну, вихованку гуртка «Салон мистецтв» Вищого професійного 

училища №11 міста Вінниці, за роботу «Пресвята Богородиця»; 

Юркевич Єлизавету, вихованку гуртка «Народна вишивка» 

Миколаївського районного Будинку творчості учнів, за роботу «Українські 

візерунки»; 

Юрченко Сніжану, вихованку гуртка «Чарівна ниточка» Лисянського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Черкаської області, за 

роботу «У лузі»; 

Яковлєву Анастасію, вихованку Зразкового художнього колективу 

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

орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва, за роботу 

настільна лампа «Чорнобривці»;  

Якубенка Олександра, вихованця гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Одеський центр дитячої 

та юнацької творчості «Зоресвіт», за роботу «Кіт на віконці»;  

Якубовського Назара, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» 

Торецької міської станції юних техніків Донецької області, за роботу 

«Святогір’я»; 

Яцкова Артема, вихованця гуртка «Художня різьба по дереву» 

Жилинецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Ярмолинецького району 

Хмельницької області, за роботу «Козацька слава». 

1.2. Дипломом ІІ ступеня Українського державного центру позашкільної 

освіти: 

Авсюк Анастасію, вихованку гуртка «Паперопластики» Бердичівського 

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

«Господар сільського двору»; 

Амеліна Дмитра, вихованця студії образотворчого мистецтва та дизайну 

Центру творчості дітей та юнацтва Святошинського району, за роботу 

«Будівничий»; 

Артьомова Максима, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» 

комунального закладу «Станція юних техніків міста Слов’янська» Донецької 

області, за роботу «Скринька»; 

Бабаєву Марину, вихованку гуртка «Килимарство» загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №13 Кіровоградської міської ради Центру естетичного 

виховання «Росток», за роботу «Соняшник»; 



31 

 

Бабанюк Аміну, вихованку гуртка «Іграшка-сувенір» Васильківської 

міської станції юних техніків Київської області, за роботу «Великодня 

радість»; 

Бабич Кристину, вихованку Хустського районного центру позашкільної 

роботи Закарпатської області, за роботу «Калина»; 

Бабіч Олену, вихованку Зразкового художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва «Сонечко» Будинку дитячої та юнацької творчості 

«Дивоцвіт» Дарницького району міста Києва, за роботу «Великдень»; 

Балан Владиславу, вихованку гуртка «Гончарство» Овідіопольської 

районної станції юних техніків Одеської області, за роботу куманець «Киця»; 

Бальжика Юрія, вихованця Народного художнього колективу студії 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Писанка» 

комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний 

центр дитячої та юнацької творчості», за роботу «Лев у ромашках»; 

Банас Оксану, вихованку гуртка «Писанкарство» Городоцького будинку 

дитячої творчості Хмельницької області, за роботу «Зародок життя»;  

Барабашкіну Ангеліну, вихованку студії оригамі «Зимова сакура» 

Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, за роботу «Чернігівград – місто легенд»; 

Барсукова Іллю, вихованця образотворчої студії «Колібрі» Центру дитячої 

та юнацької творчості міста Добропілля Донецької області, за роботу 

«Мальовничий куточок рідного села»; 

Бідасюк Ірину, вихованку гуртка паперопластики Долинського районного 

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

витинанка «Майстер слова»; 

Біланич Тамару, вихованку Тячівського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Закарпатської області, за роботу «Ніжність»; 

Бойко Сніжану, вихованку гуртка «Батик» Войнилівського центру дитячої 

та юнацької творчості Калуського району Івано-Франківської області, за 

роботу «Дівоче безсоння»; 

Бойченко Оксану, вихованку гуртка «Декоративно-прикладне мистецтво» 

Центру дитячої та юнацької творчості Олександрійського району 

Кіровоградської області, за роботу «Зима»; 

Болтян Анастасію, вихованку гуртка «Фітодизайн» Котовського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Одеської області, за роботу 

«Світанок»; 

Бородкіну Катерину, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради Донецької області, за роботу «Шкідливий цап»; 

Босовську Юлію, вихованку гуртка «Паперопластика» Кам’янської 

станції юних техніків Черкаської області, за роботу «Диво калинове»; 

Бранковича Андрія, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» Будинку 

творчості школярів Арбузинського району Миколаївської області, за роботу 

«Черепашки»; 
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Бродик Дарину, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, за роботу «Волошкове Полісся»; 

Брошко Наталію, вихованку гуртка «Ниткова графіка» Ківерцівського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, за роботу 

«Різдвяна зірка»; 

Бряник Ірину, вихованку гуртка «Бусинка» Вищого професійного 

училища №11 міста Вінниці, за роботу «Сакура»; 

Бублій Світлану, вихованку гуртка «Петриківська витинанка» 

комунального закладу «Царичанський районний Будинок дитячої та юнацької 

творчості» Дніпропетровської області, за роботу «Букет»;  

Бугакова Валентина, вихованця гуртка «Оздоблювальник» Державного 

навчального закладу «Немирівський професійний ліцей» Вінницької області, 

за роботу «Храм вічності»; 

Бурлаку Валерію, вихованку студії образотворчого мистецтва міського 

Будинку дитячої та юнацької творчості міста Умані Черкаської області, за 

роботу «Квіточки»; 

Бурменську Вікторію-Анну, вихованку «Зразкового художнього 

колективу» гуртка «Умілі ручки» Миколаївського обласного Будинку 

художньої творчості, за роботу «Палітра сов»; 

Бурнаховську Аделіну, вихованку гуртка «Світ хнед-мейду» 

Комунального закладу «Полтавського Палацу дитячої та юнацької творчості 

Полтавської міської ради», за роботу «Одного разу під Полтавою»; 

Бурю Єлізавету, вихованку гуртка «Писанкарство» комунального закладу 

«Верхівцевський Будинок дітей та юнацтва» Дніпропетровської області, за 

роботу «Небо і земля нині торжествують – Христос народився!»; 

Вальо Мілу, вихованку Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№16 Закарпатської області, за роботу «Гусиня»; 

Васильєву Дарину, вихованку гуртка «Паперопластика» комунального 

позашкільного навчального закладу «Палац творчості дітей та юнацтва» міста 

Павлограда Дніпропетровської області, за роботу «Весняна царівна»; 

Ващук Олександру, вихованку гуртка «Тістопластика» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, за роботу «Ніжний подих літа»; 

Вихованців гуртка «Вироби з соломки» Волочиського будинку дитячої та 

юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «Букет з польових 

квітів»; 

Вихованців гуртка «Господарочка» комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І 

ступеня «Гармонія» гімназії імені Т.Г. Шевченка – центру позашкільного 

виховання «Контакт» міста Кіровограда, за роботу «Щебетали пташечки»; 

Вихованців гуртка «Екодизайн» Новоушицького будинку дитячої 

творчості Хмельницької області, за роботу «Жар-птиця»; 
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Вихованців гуртка «Квілінг» Старокостянтинівського міського центру 

дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «Півник»; 

Вихованців гуртка «Сувенір» Чемеровецького районного будинку 

школярів Хмельницької області, за роботу «Біля млина»; 

Вихованців гуртка «Виготовлення сувенірів» Хотинського будинку дітей 

та учнівської молоді Чернівецької області, за роботу «Гетьманська мотанка»; 

Вихованок Комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання - 

природничо-економіко-правовий ліцей спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 

8» Кіровоградської області, за роботу «Берегиня України»; 

Вихованців гуртка «Умілі руки» Луцького навчально-виховного 

комплексу «Гімназія №14 ім. Василя Сухомлинського» Волинської області, за 

роботу «Мій край»; 

Вихованців гуртка «Художнє ткацтво» Кам’нець-Подільського районного 

будинку школяра Хмельницької області, за роботу «Народні мотиви»; 

Вільнівецьку Маргариту, вихованку гуртка «Веселе тісто» Чернігівського 

обласного Палацу дітей та юнацтва, за роботу «Маленька помічниця»; 

Власенко Марію, вихованку Одеського міжшкільного навчально-

виробничого комбінату №2, за роботу «Пасхальний вернісаж»; 

Водоп’ян Євгена, вихованця «Зразкового художнього колективу» гуртка 

художнього соломоплетіння і аплікації соломкою «Сонячне сяйво» 

Миколаївського обласного Будинку художньої творчості, за роботу «На 

рибалці»; 

Войнаровську Катерину, вихованку гуртка «Оранжеве небо» «Зразкового 

художнього колективу» Миколаївського обласного Будинку художньої 

творчості, за роботу «Африка – любов моя»; 

Войтенко Ольгу, вихованку гуртка «Декоративний розпис» 

Старобільського районного Будинку творчості дітей та юнацтва Луганської 

області, за роботу дошка «Чарівний мак»; 

Волинець Анастасію, вихованку гуртка «Рукоділля та цікаве дозвілля» 

Центру позашкільної освіти Броварського навчально-виховного об’єднання 

Київської області, за роботу «Тече вода край города…»; 

Волотівську Богдану, вихованку гуртка «М'яка іграшка» Андрушівського 

комунального позашкільного навчального закладу «Будинок дитячої 

творчості» Житомирської області, за роботу «Якось діду до обіду захотілось 

колобка»; 

Галас Меланію, вихованку Берегівського міського будинку дитячої та 

юнацької творчості Закарпатської області, за роботу «Сільська церква»; 

Галуху Вікторію, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Степанського будинку 

дітей та молоді Рівненської області, за роботу «Бабуся-Ягуся»; 

Гарбар Олександру, вихованку гуртка «Рукоділля» Чернiвецького 

міського палацу дiтей та юнацтва, за роботу «Буковиночка»; 

Гарматюк Аліну, Гарматюка Олександра, вихованців гуртка «Творці 

прекрасного» Шаровечківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Хмельницької області, за роботу «Символ Батьківщини»; 
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Герасименко Альону, вихованку гуртка «Витинанка» Центру дитячої та 

юнацької творчості Ніжинської районної ради Чернігівської області, за роботу 

«Із сивини віків»; 

Герасименко Лілію, вихованку студії образотворчого мистецтва 

комунального закладу «Фастівський центр позашкільної роботи» Київської 

області, за роботу «Місячна ніч»; 

Герич Богдану, вихованку Ганичівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Тячівського району Закарпатської області, за роботу «Рушник»; 

Гінайло Софію, вихованку гуртка «Ми малюємо світ» Шацького будинку 

дитячої та юнацької творчості Волинської області, за роботу «Родина»; 

Глуханюк Іванну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Малої 

академії народних ремесел міста Галича Івано-Франківської області, за роботу 

«Молитва за Україну»; 

Глушко Вікторію, вихованку гуртка «Дивосвіт» Луцького навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 - ліцей» 

Волинської області, за роботу «Усе це – Волинь, моє благовісне Полісся»; 

Головка Олексія, вихованця гуртка «Умілі руки» Будинку дитячої та 

юнацької творчості міста Гребінки Полтавської області, за роботу «Полуниці»; 

Головську Анну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Будинку 

дитячої та юнацької творчості міста Гребінки Полтавської області, за роботу 

«Тюльпани»; 

Гончаренка Андрія, вихованця гуртка «Художнє різьблення по дереву» 

Кролевецької районної станції юних натуралістів Сумської області, за роботу 

«Квітуча Кролевеччина»; 

Гопайцу Єлизавету, вихованку гуртка «Петриківський розпис» 

Солонянського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Дніпропетровської області, за роботу «Півник та метелики»; 

Гордєєву Олександру, Марчук Ольгу, Сміюху Анну, вихованок гуртка 

сучасного декору, закладу «Вінницький міський палац дітей та юнацтва ім. 

Лялі Ратушної», за роботу «В саду гуляла…»; 

Горєлова Богдана, вихованця народної студії образотворчого мистецтва 

«Фантазія» Центру дитячої та юнацької творчості міста Добропілля Донецької 

області, за роботу «Маки»; 

Горіцина Андрія, вихованця Добровеличківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 1 Кіровоградської області, за роботу «Декоративна рибка»; 

Гуру Єлизавету, вихованку Краснолиманського міського центру 

позашкільної роботи Донецької області, за роботу «Дружна сімейка»; 

Данелюк Тетяну, вихованку гуртка «Мозаїка» Будинку дитячої та 

юнацької творчості міста Чернівців, за роботу «Великдень»; 

Даниленко Олександру, вихованку студії декоративних квітів «Троянда» 

Центру дитячої та юнацької творчості Шевченківського району Запорізької 

області, за роботу «Перший сніг»; 
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Данилишин Галину, вихованку художньої студії «Колаж» комунального 

закладу Тернопільської міської ради «Центру творчості дітей та юнацтва», за 

роботу «Тернопіль. Світлий дощ»; 

Дегтярьову Ірину, вихованку гуртка «Макраме» Дитячо – юнацького 

центру Дарницького району міста Києва, за роботу «Птах свободи»; 

Денисенко Людмилу, Ляховенко Людмилу, вихованок гуртка 

«Виготовлення сувенірів» Канівської міської станції юних техніків Черкаської 

області, за роботу «На галявині»; 

Дергачову Карину, вихованку гуртка «Студія дизайну» комунального 

закладу «Станція юних техніків міста Слов’янська» Донецької області, за 

роботу «Березовий гай»; 

Дзюбу Валерію, вихованку гуртка «Чарівні візерунки» Станції юних 

техніків – Центру науково-технічної творчості молоді Дніпровського району 

міста Києва, за серію робіт «Метелик», «Смачне яблучко», «Камея – 

Топазовий блиск», «Вранішня ожинка»; 

Динник Катерину, вихованку гуртка «Сучасні прикладні мистецтва» 

Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва, за роботу «Моє 

дитинство»; 

Добровську Анастасію, вихованку гуртка «Батик» Зразкового художнього 

колективу Будинку дитячої та юнацької творчості Заводського району 

Запорізької області, за роботу «Чарівний світ дитинства»; 

Докая Сергія, вихованця гуртка «Лозинка» Рожищенського районного 

Будинку дитячої творчості Волинської області, за роботу «Найсмачніший чай 

у рідному краї»; 

Долкову Вікторію, вихованку Виноградівського районного центру 

позашкільної роботи з дітьми Закарпатської області, за роботу «Лялька-

мотанка»; 

Допіру Анастасію, вихованку гуртка «Кухарочка» Теплицького 

професійного аграрного ліцею селища міського типу Теплик Вінницької 

області, за роботу «Квіти власними руками»; 

Драгуського Олександра, вихованця Хустського районного центру 

позашкільної роботи Закарпатської області, за роботу «Писанка»; 

Дубчак Аліну, вихованку гуртка «Оригамі» Вишнівського центру 

творчості дітей та юнацтва Києво-Святошинського району Київської області, 

за роботу «Символ гостинності українського народу»; 

Дунай Марію, вихованку гуртка «Вишиванка» Будинку дитячої та 

юнацької творчості міста Борисполя Київської області, за роботу «Подарунок 

мамі»; 

Енгель Ельвіру, вихованку гуртка «Голка-чарівниця» комунального 

позашкільного навчального закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва» 

Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська, за роботу 

«Доріжка подільська»; 
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Єременко Яну, вихованку гуртка «Художня кераміка» Станції юних 

техніків – Центру науково-технічної творчості молоді Дніпровського району 

міста Києва, за роботу «Як тебе не любити, Києве мій!»; 

Єремєєву Софію, вихованку гуртка «Умілі рученята» навчально-

виховного комплексу «Домінанта» Дніпровського району міста Києва, за 

роботу «Синичка»; 

Єфименко Марію, вихованку гуртка «Веселка» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Южненський міський клуб юних 

техніків «Чорноморець» Одеської області, за роботу «Великоднє яйце»; 

Жилу Наталію, вихованку гуртка «Сувенір» Чемеровецького районного 

будинку школярів Хмельницької області, за роботу «Втеча до Єгипту»; 

Жовту Олександру, вихованку гуртка писанкарства «Дивосвіт» 

комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості», за роботу «Харківські писанки з колекції М.Ф. Сумцова»; 

Жукотську Вікторію, вихованку гуртка «Художня кераміка» Коропського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за 

роботу «Берегиня»; 

Зав’ялову Ладу, вихованку творчого об’єднання «Художнє лозоплетіння» 

комунального позашкільного навчального закладу «Палац дитячої та юнацької 

творчості Центрально-Міського району» міста Кривого Рогу, за роботу 

«Лялька з півниками»; 

Запорожана Євгена, вихованця гуртка «Берегиня» Палацу творчості учнів 

міста Миколаєва, за роботу «Свято Івана Купала»; 

Заставну Дарину, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Чуднівського 

районного Будинку школяра Житомирської області, за роботу «Я люблю 

Україну»; 

Зубаря Іллю, вихованця гуртка батику та дизайну «Веселка» 

Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді, за 

роботу «Край мій квітучій»; 

Ігнатцову Анну, вихованку народної студії образотворчого мистецтва 

«Фантазія» Центру дитячої та юнацької творчості міста Добропілля Донецької 

області, за роботу «Квіти»; 

Калюту Софію, вихованку гуртка образотворчого мистецтва 

Володимирецького районного Будинку школярів та юнацтва Рівненської 

області, за роботу «Барви України»; 

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

позашкільної роботи та валеологічного виховання дітей міста Павлограда 

Дніпропетровської області, за серію робіт «Козаки»; 

Карпушу Іванну, вихованку гуртка «Бісероплетіння» комунального 

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

роботу «З серії квітів»; 

Коваленко Олену, вихованку гуртка «Бісероплетіння» комунального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості № 6» Харківської міської ради, 

за роботу кольє «Хоровод квітів»; 
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Ковальжи Ксенію, Наумову Єлизавету, вихованок гуртка «Паперова 

пластика» Ренійської районної станції юних техніків Одеської області, за 

роботу «Мачуха»; 

Козака Максима, вихованця Зразкового художнього колективу 

«Модульне оригамі» Тетіївського районного центру позашкільної освіти 

Київської області, за роботу «Курочка Ряба»; 

Козака Олександра, Турукіна Євгена, вихованців народної школи 

писанкарства «Дивосвіт» Васильківського міського центру дитячої та 

юнацької творчості Київської області, за роботу «Обережки»; 

Колівошко Валерію, вихованку гуртка «Декоративний розпис» 

Ніжинської станції юних техніків Чернігівської області, за роботу 

«Дивовижний подих»; 

Комарову Аліну, Бєлосвєт Ярославу, вихованок гуртка «Кераміка» 

Миколаївського обласного Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, за роботу «Ворон»; 

Копилюк Анастасію, вихованку Рахівського районного центру науково-

технічної творчості Закарпатської області, за роботу «Набір прикрас»; 

Корольову Олександру, вихованку студії прикладної графіки «Фантазія» 

Харківського Палацу дітей та юнацтва, за роботу «Красуні»; 

Косенка Дмитра, вихованця гуртка «Іграшка-сувенір» Тетіївського 

районного центру позашкільної освіти Київської області, за роботу лялька-

мотанка «Берегиня»; 

Косинського Володимира, вихованця гуртка «Паперопластика» Луцького 

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

Волинської області, за роботу «Лісова пісня»; 

Костіну Ілону, вихованку майстерні живопису та дизайну «Палітра» 

Центру творчості дітей та юнацтва Святошинського району міста Києва, за 

роботу «Посвячення у козачки»; 

Кравченко Марину, вихованку гуртка «Чарівна петриківка» Вишнівського 

центру творчості дітей та юнацтва Києво-Святошинського району Київської 

області, за роботу «Весняна краса»; 

Кравчука Віталія, вихованця Крупецького навчально-виховного 

комплексу Славутського району Хмельницької області, за роботу «Млин»; 

Кривич Вероніку, вихованку гуртка «Бісероплетіння» комунального 

позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацький центр художньо-

технічної творчості» міста Дніпропетровська, за роботу «Силянка 

Гуцульська»; 

Крижановського Валерія, Дімітрієва Антона, Німас Вікторію, вихованців 

гуртка «Умілі рученята» Комунального позашкільного навчального закладу 

«Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Домінанта», за роботу 

«Квітуча вишня, Біла хризантема, Жасмін»; 

Кримінського Віталія, вихованця гуртка «М’яка іграшка» Віньковецького 

будинку дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу 

«Навіки разом»; 



38 

 

Кубрака Ростислава, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» 

Будинку дитячої та юнацької творчості міста Гребінки Полтавської області, за 

роботу «Святковий ліхтарик»; 

Кужелєву Анну, вихованку дизайн-студії «Палітра» Харківського Палацу 

дітей та юнацтва, за роботу «Сиділа русалка на білій березі»; 

Кузнецову Наталю, вихованку Народного художнього колективу студії 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Писанка» 

комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний 

центр дитячої та юнацької творчості» міста Кіровограда, за роботу «Зубко»; 

Кузнецову Софію, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Бахмутського міського центру технічної творчості дітей та юнацтва Донецької 

області, за роботу «Павлини»; 

Курохтіну Дар’ю, вихованку гуртка «Фантазії з солоного тіста» 

Звенигородського Центру дитячої та юнацької творчості Черкаської області, за 

роботу «Подих літа»; 

Кушнір Єлизавету, вихованку гуртка декоративно-прикладного та 

образотворчого мистецтва «Квіткова фея» Запорізького міського Палацу 

дитячої та юнацької творчості, за роботу «Намисто Петриківки»; 

Лантух Анастасію, вихованку гуртка «Петриківський розпис» 

комунального позашкільного навчального закладу «Петриківський Будинок 

дитячої творчості» Дніпропетровської області, за роботу «Доброго ранку»; 

Лещук Любов, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеський центр дитячої та юнацької 

творчості «Зоресвіт», за роботу «Букет»; 

Лисенко Аліну, вихованку студії «АРТ-дизайн» Чернігівського обласного 

Палацу дітей та юнацтва, за роботу «Подружжя»; 

Ломаченко Валентину, вихованку гуртка «Ліплення» Будинку дитячої 

творчості Веселинівського району Миколаївської області, за роботу «Родина»; 

Лукішу Вероніку, Марущак Ангеліну, вихованок гуртка «Незвичайна 

іграшка» Звенигородського Центру дитячої та юнацької творчості Черкаської 

області, за роботу «Несе Галя воду…»; 

Любін Діану, вихованку гуртка «Вишивка» Красилівського районного 

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

ромашок»; 

Любчинську Анастасію, вихованку гуртка «Природа і творчість» Будинку 

дитячої та юнацької творчості міста Чернівців, за роботу «Соняхи»; 

Лютенко Любов, вихованку гуртка «Очумілі ручки» Одеської гімназії №4, 

за роботу «Стиляга»;  

Ляшенко Анастасію, вихованку гуртка «Художня вишивка» комунального 

закладу Ямпільського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Сумської області, за роботу «Хатинка моєї бабусі»; 

Мавдрик Ірину, вихованку гуртка «Весела бісеринка» Софіївського 

районного Будинку школяра Дніпропетровської області, за роботу гердан 

«Вишиванка»; 
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Мазур Анастасію, вихованку гуртка «Юний флорист» Державного 

навчального закладу «Вінницький центр професійно-технічної освіти 

технологій та дизайну», за роботу «Моя країна – Україна»; 

Макара Владислава, вихованця Рахівського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості Закарпатської області, за роботу «Гриб»; 

Марченка Анатолія, вихованця гуртка декоративно-прикладного та 

ужиткового мистецтва «З бабусиної скрині» Коростишівського професійного 

аграрного ліцею Житомирської області, за роботу «Домашній оберіг»; 

Марчука Костянтина, вихованця гуртка «М’які іграшки» 

Старокостянтинівського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована 

школа І ступеня, гімназія» ім. Героя України С.М.Бондарчука Хмельницької 

області, за роботу Тільда «Мисливець»; 

Мацієвську Анастасію, вихованку гуртка декоративно-прикладного 

мистецтва державного навчального закладу «Житомирське вище професійне 

технологічне училище», за роботу «Покрова»; 

Мацькан Богдану, вихованку гуртка «Сувенір» Чемеровецького 

районного будинку школярів Хмельницької області, за роботу «Сова»;  

Машурова Вадима, вихованця Зразкового художнього колективу гуртка 

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

Дарницького району міста Києва, за роботу «Лісовик»; 

Машуру Артема, вихованця Зразкового колективу «Фантазія» 

комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної 

роботи та дитячої творчості «Альтаїр» міста Дніпропетровська, за роботу 

«Підкова на щастя»; 

Мельник Єгора, вихованця гуртка «Чарівниця» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Баштанського району Миколаївської області, за роботу 

годинник «Автопарк»; 

Мельниченка Івана, вихованця гуртка «Пластика малих форм» Центру 

технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького 

району міста Києва, за роботу «Маки»; 

Мельничук Дарину, вихованку гуртка «Основи дизайну» Рівненського 

міського центру творчості учнівської молоді, за роботу гобелен «Соняхи»; 

Мельничук Ольгу, вихованку гуртка «Бісероплетіння» навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» 

села Заліси Ратнівського району Волинської області, за роботи «Весняна 

Україна» та «Зимова Україна»; 

Мироненко Вероніку, вихованку гуртка «Паперопластика» 

Красноармійської станції юних техніків Донецької області, за роботу 

«Шахтарські краєвиди»; 

Мисько Вероніку, вихованку гуртка «Сонячний кіт» Палацу творчості 

учнів міста Миколаєва, за роботу «В садочку»; 

Мірошника Артема, вихованця гуртка художнього в'язання 

Дергачівського будинку дитячої та юнацької творчості Харківської області, за 

роботу «Супер-модниця»; 
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Мовчан Лесю, вихованку Народної образотворчої студії «Палітра» 

Таращанського районного центру творчості дітей та юнацтва «Веселка» 

Київської області, за роботу «Наша Україна як мак цвіте»; 

Мосьпан Дарину, вихованку студії образотворчого мистецтва «Жар-

птиця» Харківського Палацу дітей та юнацтва, за роботу «Стрітення»; 

Музичук Богдану, вихованку гуртка «Юний дизайнер» Ковельської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №8 Волинської області, за роботу 

«Ромашки»; 

Мулявку Альону, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

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

рідного краю»; 

Мунтян Кіру, вихованку гуртка «Бісероплетіння» комунального 

позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацький центр художньо-

технічної творчості» Кіровського району міста Дніпропетровська, за роботу 

«Серветка»; 

Наговську Анастасію, вихованку студії декоративних квітів «Троянда» 

Центру дитячої та юнацької творчості Шевченківського району Запорізької 

області, за роботу «Квітуча шипшина»; 

Нагорну Єлизавету, Узольнікову Тетяну, вихованок гуртка «Українська 

народна вишивка» Новобузького Центру позашкільної роботи дітей та 

юнацтва Миколаївської області, за роботу «Весільний рушник»; 

Недашківську Вікторію, вихованку гуртка «Художня вишивка» 

Вишгородського районного центру художньої творчості дітей, юнацтва та 

молоді «Дивосвіт» Київської області, за роботу «Бузок»; 

Ничипорука Олександра, вихованця гуртка «Художня кераміка» Станції 

юних техніків – Центру науково-технічної творчості молоді Дніпровського 

району міста Києва, за роботу «Радість їжачка»; 

Ніколаєву Дарину, вихованку Зразкового художнього колективу творче 

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

Дарницького району міста Києва, за роботу «Синичка та годівничка»; 

Овчаренко Олександру, вихованку гуртка «Петриківські візерунки» 

комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацький центр 

художньої та технічної творчості» міста Дніпропетровська, за роботу «Барви 

літа»; 

Олійник Анастасію, Бабенко Вероніку, Грінченко Валерію, вихованок 

Народного художнього колективу студії образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва «Писанка» комунального позашкільного навчального 

закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості» 

міста Кіровограда, за роботу «Хліб та сіль Вашому дому»; 

Олійника Павла, вихованця гуртка «Сувенір» Городоцького будинку 

дитячої творчості Хмельницької області, за роботу «Павич»; 

Ординську Дарину, вихованку зразкової художньої студії декоративно-

прикладного мистецтва «Сходинки» позашкільного навчального закладу 
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«Багатопрофільний молодіжний центр» Черкаської міської ради, за роботу 

«Кобзар»; 

Павленко Катерину, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Вишгородського 

районного центру художньої творчості дітей юнацтва та молоді «Дивосвіт» 

Київської області, за роботу «Наша україночка»; 

Павлюченко Вікторію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Володарського районного центру творчості дітей та юнацтва Київської 

області, за роботу «Лелеки»; 

Пазій Інну, вихованку гуртка «Орігамі» Городоцького будинку дитячої 

творчості Хмельницької області, за роботу «Українка»; 

Панасюк Мирославу, вихованку гуртка «Ниткова графіка» Ківерцівського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, за роботу 

«Самотність»; 

Панімарчук Олександру, вихованку гуртка «Палітра» Банилово-

Підгірнянської гімназії Сторожинецького району Чернівецької області, за 

роботу «Чудо-птах»; 

Панфіла Михайла, вихованця гуртка «Берегиня» Котовського районного 

Центру дитячої та юнацької творчості Одеської області, за роботу 

«Натюрморт»; 

Перепелицю Дар’ю, вихованку гуртка «Композиція» комунального 

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

роботу «Світ України»; 

Петращук Єлизавету, вихованку гуртка «Умілі руки» Снятинської 

загальноосвітньої школи №2 І-ІІІ ступенів Івано-Франківської області, за 

роботи вишита доріжка «Ніжність», «Фантазія»; 

Петрович Яніну, вихованку гуртка «Лозоплетіння» Іваничівського 

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

люлі, люлі, налетіли гулі»; 

Пилипів Андрія, вихованця гуртка бісероплетіння Стрийського районного 

Будинку дитячої та юнацької творчості Львівської області, за роботу 

«Силянка»; 

Пінул Діану, вихованку гуртка «Виготовлення суверів» Станції юних 

техніків міста Южноукраїнська Миколаївської області, за роботу «Карета для 

Попелюшки»; 

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

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

роботу портрет «Антоніна»; 

Плісковську Єлизавету, вихованку гуртка «Тістопластика» 

Олександрівського центру дитячої та юнацької творчості Донецької області, за 

роботу «Краю мій лелечий»; 

Поєзднік Анастасію, вихованку гуртка «Петриківський розпис» 

комунального закладу освіти «Спеціалізована школа № 44 природничо-

медичного профілю» міста Дніпропетровська, за роботу «Яскрава осінь»; 
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Полосенко Еліну, вихованку гуртка «Народні умільці» Торецької міської 

станції юних техніків Донецької області, за роботу «Я везу тобі подарунок»; 

Поплавську Анастасію, вихованку гуртка «Майстерня подарунків» 

Центру позашкільної освіти Броварського навчально-виховного об’єднання 

Київської області, за роботу «Рушник»; 

Попову Анастасію, вихованку студії «Ми малюємо світ» Цюрупинського 

центру дитячої та юнацької творчості Херсонської області, за роботу 

«Весняний настрій»; 

Похилко Анастасію, вихованку гуртка «Килимарство» комунального 

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

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

Кіровоградської області», за роботу «Тепло сімейного вогнища»; 

Приймачука Вадима, вихованця гуртка «Художня обробка деревини» 

Ратнівського районного Центру дитячої та юнацької творчості Волинської 

області, за роботу «Рибка-акваріум»; 

Прикоту Діану, вихованку гуртка «Оригамі» Чернігівського обласного 

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

славна Україна – наше щастя і наш рай»; 

Продиус Тетяну, вихованку гуртка «Вмілі ручки» Державного навчального 

закладу «Крижопільський професійний будівельний ліцей» Вінницької області, 

за роботу «Колорит Поділля»; 

Прокопишин Софію, вихованку гуртка «Плетіння з соломки» Буського 

Будинку дитячо-юнацької творчості Львівської області, за роботу 

«Композиція»; 

Прокопчук Вікторію, вихованку Дубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 6 Рівненської області, за роботу лялька «Катруся»; 

Прокопчук Віолетту, вихованку Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді міста Ужгорода, за роботу 

«Сніговик»; 

Пронцевича Івана, вихованця гуртка «Юний художник» Маневицької 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 ім. Андрія Снітки Волинської 

області, за роботу «Дари Волині»; 

Прудкай Дарину, вихованку гуртка «Народні умільці» Центру дитячої та 

юнацької творчості Рокитнянського району Київської області, за роботу «У 

всякім подвір’ї своє повір’я»; 

Пянову Софію, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Луцького Палацу 

учнівської молоді Волинської області, за роботу «Волиняночка»; 

Ревкніва Тараса, вихованця гуртка «Різьба по дереву» Стрийського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Львівської області, за 

роботу різьблена дошка «Жолуді»; 

Репях Анастасію, вихованку Народного художнього колективу студії 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Писанка» 

комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний 

центр дитячої та юнацької творчості» міста Кіровограда, за роботу «Грибник»; 
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Романенко Дар’ю, вихованку гуртка м’якої іграшки «Берегиня» Центру 

дитячої та юнацької творчості Рокитнянського району Київської області, за 

роботу «Лялька з горища»; 

Рубан Олімпіаду, вихованку Народного художнього колективу студії 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Писанка» 

комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний 

центр дитячої та юнацької творчості», за роботу «Український лев»; 

Саградяна Мельсика, вихованця народного гуртка «Різьблення по дереву» 

Сквирського районного центру дитячої та юнацької творчості Київської 

області, за роботу панно «Душу й тіло ми положим за нашу свободу»; 

Саєнко Анастасію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Оранжеве небо» Миколаївського обласного Будинку художньої творчості, за 

роботу «Зимовий Львів»; 

Саса Василя, вихованця Рахівського районного центру науково-технічної 

творчості Закарпатської області, за роботу «Шкатулка для прикрас»; 

Семедилко Катерину, вихованку гуртка «Декоративно-прикладне 

мистецтво» навчально-виховного комплексу № 5 міста Новомосковська 

Дніпропетровської області, за роботу «Сонце»; 

Семенкова Владислава, вихованця гуртка «Вироби з рогозу» 

Чорнухинського Будинку дитячої та юнацької творчості Полтавської області, 

за роботу «Кошичок»; 

Середюка Богдана, вихованця гуртка «Художня обробка дерева» 

Богородчанського будинку дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської 

області, за роботу «Таріль»; 

Ситнік Руслану, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» станції юних 

техніків міста Умані Черкаської області, за роботу «Диво птах»; 

Сінькевич Аллу, вихованку «Чарівниця» Вищого професійного училища 

№11 міста Вінниці, за роботу «Райські яблучка»; 

Скороход Майю, вихованку майстерні живопису та дизайну «Палітра» 

Центру творчості дітей та юнацтва Святошинського району міста Києва, за 

роботи «Покрова», «Свято Богині Дани»; 

Сміян Сальвію, вихованку гуртка петриківського розпису Дитячо- 

юнацького центру Дарницького району міста Києва, за роботи «Бузок 

розпустився», «Сонячний коник»; 

Собецьку Владу, вихованку гуртка «Вироби зі шкіри» Смизької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Дубенської районної ради  Рівненської 

області, за роботу «Квіти для мами»; 

Соколик Віру, вихованку гуртка «Арт – простір» Стрийського вищого 

художнього професійного училища Львівської області, за роботу «Зимова 

фантазія»; 

Солнцева Максима, вихованця майстерні живопису та дизайну «Палітра» 

Центру творчості дітей та юнацтва Святошинського району міста Києва, за 

роботу «Яблуневий спас»; 
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Сорсорян Маргариту, вихованку гуртка «Голка-чарівниця» комунального 

позашкільного навчального закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва» 

Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська, за роботу 

«Доріжка»; 

Стрілець Анну, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів міста Берестечко Горохівського району 

Волинської області, за роботу «Барвиста Україна»; 

Стрілець Руслану, вихованку гуртка «Сувеніри» Звенигородського 

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

долина»; 

Ступніченка Максима, вихованця гуртка «Дизайн» Віньковецького 

будинку дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу 

«Квочка»; 

Сухову Василину, вихованку майстерні живопису та дизайну «Палітра» 

Центру творчості дітей та юнацтва Святошинського району міста Києва, за 

роботу «День урожаю»; 

Сухорукову Альону, вихованку гуртка «Юні квітникарі-аранжувальники» 

комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості», за роботу «Різнотрав’я»; 

Татарин Діану, вихованку художньої студії «Колаж» комунального 

закладу Тернопільської міської ради «Центру творчості дітей та юнацтва», за 

роботу «Оберіг Тернополя»; 

Терещенка Руслана, вихованця творчого об’єднання «Народні ремесла» 

комунального позашкільного навчального закладу «Межівський районний 

будинок дитячої та юнацької творчості» Дніпропетровської області, за роботу 

«Ісуса славимо»; 

Терещенко Софію, вихованку творчого об’єднання «Народні ремесла» 

комунального позашкільного навчального закладу «Межівський районний 

будинок дитячої та юнацької творчості» Дніпропетровської області, за роботу 

«Ісуса славимо»; 

Тимчук Варвару, вихованку гуртка «Аплікація соломкою» комунального 

закладу «Станція юних техніків Кіровоградської міської ради», за роботу 

«Лелеки»; 

Тищенка Артема, вихованця творчої майстерні «Дивосвіт» комунальної 

установи «Комплексний позашкільний навчальний заклад Будинок дитячої та 

юнацької творчості» Пологівської міської ради Запорізької області, за роботу 

«Країна моя – Україна!»; 

Ткача Валерія, вихованця загальноосвітньої школи №4 міста Котовська 

Одеської області, за роботу «Сувеніри з металу»; 

Ткаченко Марію, вихованку студії образотворчого мистецтва та дизайну 

Центру творчості дітей та юнацтва Святошинського району, за роботу 

«Грайливий день»; 
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Ткачук Наталію, вихованку гуртка «Петриківський розпис» комунального 

позашкільного навчального закладу «Петриківський Будинок дитячої 

творчості» Дніпропетровської області, за роботу «Птахи мого дитинства»; 

Троценко Дар’ю, вихованку зразкового художнього колективу гуртка 

«Кераміка» комунального позашкільного навчального закладу «Станція юних 

техніків Тернівського району» міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, 

за роботу «Повернення»; 

Трубіцину Анастасію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді міста Чорноморська 

Одеської області, за роботу «Дві жовто-гарячі лілії»; 

Усенко Софію, вихованку Зразкової студії образотворчого мистецтва 

Херсонського центру дитячої та юнацької творчості, за роботу «Мишата»; 

Фединишин Софію, вихованку гуртка «Художній розпис тканин» 

Дрогобицького Будинку науково-технічної творчості учнівської молоді 

Львівської області, за роботу «Журавлина вірність»; 

Фордюк Діану, вихованку гуртка «Сувенірна майстерня» Локачинського 

районного Будинку школяра Волинської області, за роботу «Світає, край неба 

…..»; 

Хоботню Поліну, вихованку гуртка технічного дизайну «Веселка» 

Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, за роботу «Я - українка»; 

Чайкіну Діану, вихованку Одеського міжшкільного навчально-

виробничого комбінату №2, за роботу «Лисонька»; 

Чайчук Дану, Ткачук Дарію, Галаш Світлану, вихованок гуртка 

«Оригамі» Шарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ярмолинецького 

району Хмельницької області, за роботу «Самовар та чашка»; 

Черняка Валерія, вихованця клубу «Веселка» комунального закладу 

«Міський дитячо-молодіжний центр» Чечелівського району міста 

Дніпропетровська, за роботу «І буде син, і буде мати»; 

Чуніхіна Віктора, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» комунального 

закладу «Станція юних техніків міста Слов’янська» Донецької області, за 

роботу «Ведмеді»; 

Чупак Дарину, вихованку гуртка «Кераміка» Кам’янської станції юних 

техніків Черкаської області, за роботу «Моя країна – Україна»; 

Шаповалову Катерину, вихованку гуртка декоративно-прикладного 

мистецтва державного навчального закладу «Житомирське вище професійне 

технологічне училище», за роботу «Квіткове розмаїття»; 

Шарай Поліну, вихованку студії образотворчого мистецтва та дизайну 

Центру творчості дітей та юнацтва Святошинського району, за роботу «Від 

щирого серця»; 

Шаргу Юлію, вихованку районного будинку дитячої творчості 

Міжгірського району Закарпатської області, за роботу «Гердан»; 
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Шевченко-Корженецьку Марію, вихованку Народної образотворчої студії 

«Палітра» Таращанського районного центру творчості дітей та юнацтва 

«Веселка» Київської області, за роботу «Ангел»; 

Шевчук Поліну, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської молоді, за 

роботу «Міньйони на острові»; 

Шендеру Костянтина, вихованця Хмельницького районного центру 

дитячої та юнацької творчості, за роботи «Метелик», «Вийди, вийди, 

сонечко»; 

Шепель Любов, вихованку гуртка «Сувенір» Центру естетичного 

виховання Хортицького району Запорізької області, за роботи «Весна в ночі» 

та «Пташки»; 

Шестаковську Єлизавету, вихованку гуртка «Веселий олівець» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Заводського району міста Миколаєва, за роботу 

«Віночок для корівки»; 

Шовкалюк Марію, вихованку навчально-виховного комплексу 

допрофесійної підготовки та технічної творчості молоді Солом’янського 

району міста Києва, за роботу «Котики Муркотики»; 

Шуляк Ангеліну, вихованку гуртка «Чарівний завиток» Центру 

позашкільної освіти Броварського навчально-виховного об’єднання Київської 

області, за роботу «Герб України»; 

Шуляк Ольгу, вихованку гуртка «Макраме» Дитячо – юнацького центру 

Дарницького району міста Києва, за роботу «Українські орнаменти»; 

Шуміку Анну, вихованку гуртка «Колорит» Луцького навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 – ліцей» 

Волинської області, за роботу «Курочки-господиньки»; 

Юнанову Маргариту, вихованку гуртка «Художня скульптура» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області, за роботу «Козак»; 

Юхименко Аліну, вихованку гуртка «Квілінг» Державного навчального 

закладу «Центр професійно-технічної освіти торгівлі та харчових технологій» 

міста Вінниця, за роботу «Жар-птиця»; 

Юхно Альону, вихованку гуртка «Образотворчого мистецтва «Веселка» 

комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості № 2» Харківської 

міської ради, за роботу «Дивовижний день»; 

Яременко Діану, вихованку гуртка «Золотий наперсток» Державного 

навчального закладу «Вінницький центр професійно-технічної освіти 

технологій та дизайну», за роботу «Дерево мудрості»; 

Яхяєву Джамілю, вихованку гуртка «Природа і творчість» міського 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді міста Чернівців, за 

роботу «Весняний натюрморт». 

1.3. Дипломом ІІІ ступеня Українського державного центру позашкільної 

освіти: 
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Абрамову Аліну, вихованку гуртка «Аплікація соломкою» Корецького 

районного Будинку школярів  Рівненської області, за роботу «Український 

колорит»; 

Агаштан Ілону, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Овідіопольської 

районної станції юних техніків Одеської області, за роботу комплект 

«Полумʼяний»; 

Азарову Аліну, вихованку гуртка «Іграшка» комунального позашкільного 

навчального закладу Тростянецької районної ради «Палац дітей та юнацтва» 

Сумської області, за роботу «Сувенірна лялька»; 

Акуліну Марію, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткового мистецтва» 

Центру-комплексу позашкільної роботи міста Марганець Дніпропетровської 

області, за роботу «Прикраса для волосся»; 

Андрєєву Юлію, Олишкевич Наталію, вихованок гуртка «В’язання 

спицями» Новгородківського районного будинку дитячої та юнацької 

творчості Кіровоградської області, за роботу «Дружна сімейка»; 

Антонюк Яну, Палоницю Валерію, вихованок гуртка «Жар-птиця» 

Державного навчального закладу «Браїлівський професійний ліцей» 

Вінницької області, за роботу «Національна ялинка»; 

Атаманенко Олександру, вихованку гуртка технічного дизайну «Веселка» 

Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, за роботу «Зустріч»; 

Байду Вікторію, вихованку студії рукоділля «Fancy» Центру дитячої та 

юнацької творчості Шевченківського району Запорізької області, за роботу 

«Лугова ніжність»; 

Баранік Поліну, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

комунального закладу «Станція юних техніків № 4» Харківської міської ради, 

за роботу «Різнобарв’я України»; 

Баштинську Марію, вихованку студії образотворчого мистецтва «Жар-

птиця» Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості, за роботу 

«Чарівний птах»; 

Бережецьку Мар'яну, вихованку гуртка «Чарівна вишиванка» 

Золотоніського районного центру технічної творчості Черкаської області, за 

роботу рушник «Христос Воскрес!»; 

Бешлеу Івана, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» 

Новоселицького будинку дитячої творчості Чернівецької області, за роботу 

«Звивається стежиночка до рідного села»; 

Бірюкову Злату, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Веселка» 

Центру дозвілля дітей та юнацтва Орджонікідзевського району Запорізької 

області, за роботу «Натюрморт з хлібом»; 

Блажієвську Анастасію, вихованку гуртка «Подільська вишивка» 

Ярмолинецького будинку творчості Хмельницької області, за роботу 

«Калинове деревце»; 
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Бобровницьку Олену, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва Києво-Святошинського 

району Київської області, за роботу «Місце, де я мрію»; 

Бозовчук Юлію, вихованку Зразкової студії петриківського розпису 

«Азалія» Центру творчості дітей та юнацтва «Соняшник» міста Біла Церква 

Київської області, за роботу «Блакитна мрія про казкову долю»; 

Бойко Вікторію, вихованку гуртка «Сувеніри» Бахмутського міського 

центру технічної творчості дітей та юнацтва Донецької області, за роботу 

народна лялька «Берегиня»»; 

Бондар Поліну, вихованку студії «Арт-дизайн» Чернігівського обласного 

Палацу дітей та юнацтва, за роботу «Гарний настрій»; 

Бриндзак Вікторію, вихованку гуртка «Солом’яна фантазія» 

Комаргородського вищого професійного училища Томашпільського району 

Вінницької області, за роботу«Польові квіти»; 

Булата Нікіту, вихованця гуртка «Гончарик» комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання № 35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», за 

роботу «Чудо-посуд»; 

Бурячківську Анастасію, вихованку Гвардійського навчально-виховного 

комплексу Хмельницької області, за роботу «Маяк»; 

Буяновську Яну, Манзюк Марію, вихованок гуртка «Іграшка-сувенір» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Одеський будинок 

дитячої та юнацької творчості «Тоніка», за роботу «Зайченя та Ведмежатко»; 

Вакуленко Анну, вихованку гуртка «Абетка рукоділля» районного центру 

дитячої та юнацької творчості «ЗОРІТ» міста Новоукраїнка Кіровоградської 

області, за роботу «Кульбабка»; 

Вдовіна Олексія, вихованця Чугуївського районного Центру дитячої та 

юнацької творчості Харківської області, за роботу «М. Ю. Репін. Історична 

особистість мого краю»; 

Вихованців гуртка «Колаж» Миколаївського обласного Будинку 

художньої творчості, за роботу панно «Дитячі мрії»; 

Вихованців гуртка «Паперопластика» Дрогобицького районного Будинку 

дитячої та юнацької творчості Львівської області, за роботу «Україна єдина!»; 

Вихованців гуртка образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва 

«Фантазія» Будинку дитячої та юнацької творчості міста Броварів Київської 

області, за роботу «Барви рідного краю»; 

Вихованців Народного художнього колективу студії образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва «Писанка» комунального позашкільного 

навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості», за роботу «Диво-звірі»; 

Власенко Марію, вихованку Одеського міжшкільного навчально-

виробничого комбінату №2, за роботу «Шлях до храму»; 
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Вовк Дарину, вихованку гуртка «Технічний дизайн» комунального 

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

«Диво-птах»; 

Вознюк Яну, вихованку гуртка бісероплетіння «Український сувенір» 

Будинку дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» Дарницького району міста 

Києва, за роботу прикраси «Троянди»; 

Войтенко Ольгу, вихованку гуртка «Декоративний розпис» 

Старобільського районного Будинку творчості дітей та юнацтва Луганської 

області, за роботу скарбничка «Чарівниця»; 

Гаврилову Ольгу, вихованку гуртка «В’язання» загальноосвітньої школи 

№ 12 міста Дружківки Донецької області, за роботу «Тапці для матусі»; 

Ганцеву Анастасію, вихованку гуртка «Художнє виховання» 

комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості», за роботу «Весняна пташка»; 

Гапєєву Владиславу, вихованку гуртка «Лоскуток» Першотравневого 

районного центру дитячої творчості селища міського типу Мангуш Донецької 

області, за роботу «Великодня композиція»; 

Гапотченко Анну, вихованку гуртка «Сувеніри» Старобільського 

районного Будинку творчості дітей та юнацтва Луганської області, за роботу 

«Старобільський Свято-Миколаївський кафедральний собор» 

Гастищеву Дар’ю, вихованку гуртка «Рукодільниця» комунального 

закладу «Дніпропетровський районний Будинок дитячої творчості» 

Дніпропетровської області, за роботу «Подушечка»; 

Герасименко Сабіну, вихованку гуртка «Народні умільці» Торецької 

міської станції юних техніків Донецької області, за роботу «Настільний 

органайзер»; 

Глущенко Марію, вихованку майстерні живопису та дизайну «Палітра» 

Центру творчості дітей та юнацтва Святошинського району міста Києва, за 

роботу «Вербна неділя»; 

Горбунову Марію, вихованку креатив-студії «Орхідея» закладу 

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

«Молитва»; 

Гордійчук Марину, гуртка декоративно-прикладного мистецтва 

«Український оберіг» Державного навчального закладу «Новоград-Волинське 

вище професійне училище» Житомирської області, за роботу «Казковий кіт»; 

Горнічеву Анастасію, вихованку гуртка «Тістопластика» Чернігівського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді , за роботу 

«Лісова Мавка»; 

Горову Людмилу, вихованку Краснолиманського міського центру 

позашкільної роботи Донецької області, за роботу «Родина»; 

Гречин Мар’яну, вихованку Закарпатського обласного палацу дитячої та 

юнацької творчості «Падіюн» міста Ужгорода, за роботу «Шкатулка для 

прикрас»; 
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Грідіна Ярослава, вихованця  гуртка «Чарівна палітра» загальноосвітньої 

школи № 29 міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, за роботу 

«Заспіваймо пісню веселеньку»; 

Гуменюк Любов, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Ланчинського 

Центру дитячої та юнацької творчості Надвірнянського району Івано-

Франківської області, за роботу обкладинка книги «Прикарпаття»; 

Гурову Мар’яну, вихованку гуртка «Художня вишивка» Центру дитячої 

творчості Первомайського району Миколаївської області, за роботу 

«Рушник»; 

Гусєву Вероніку, Пришляк Аліну, вихованок гуртка «Юний дизайнер» 

Цюрупинського центру дитячої та юнацької творчості Херсонської області, за 

роботу «Рідні краєвиди»; 

Гутеньову Олену, вихованку гуртка «Дивосвіт: природа і творчість» 

Чернiвецького мiського палацу дiтей та юнацтва, за роботу «Полюбила 

чорнобрива козака дівчина…»; 

Давиденко Катерину, вихованку студії «Художня вишивка» Києво-

Святошинського районного центру творчості молоді «Оберіг» Київської 

області, за роботу «Бабусина домівка»; 

Дволітко Анну, Цісар Дарʼю, Черномирдіну Ірину, вихованок гуртка 

«Виготовлення сувенірів» Овідіопольської районної станції юних техніків 

Одеської області, за роботу «Пташине царство»; 

Дементєву Аліну, вихованку народної студії образотворчого мистецтва 

«Фантазія» Центру дитячої та юнацької творчості міста Добропілля Донецької 

області, за роботу «Дельфін»; 

Держак Аліну, вихованку образотворчої студії « Колібрі» Центру дитячої 

та юнацької творчості міста Добропілля Донецької області, за роботу 

«Селянський натюрморт з салом»; 

Дигас Марію, вихованку гуртка «Рукоділля» Долинського районного 

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

диптих «Щедра карпатська осінь»; 

Дубову Софію вихованку гуртка «Сувеніри» Старобільського районного 

Будинку творчості дітей та юнацтва Луганської області за роботи «Марічка», 

«Оберіг домашнього вогнища»; 

Журавльову Аліну, вихованку гуртка «Майстриня» Херсонського Палацу 

дитячої та юнацької творчості, за роботу «Таврійські візерунки»; 

Загоровську Христину, вихованку Народного художнього колективу 

студії образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Писанка» 

комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний 

центр дитячої та юнацької творчості», за роботу «Звір у квітах»; 

Зайко Діану, вихованку гуртка «Вишивки» Широківського районного 

Будинку дитячої творчості Дніпропетровської області, за роботу «Квіти мого 

краю; 
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Замковенко Катерину, вихованку гуртка виготовлення сувенірів 

Сенчанського Будинку дитячої та юнацької творчості Лохвицького району 

Полтавської області, за роботу «Квіткова галявина»; 

Зануду Наталію, вихованку гуртка «Рукоділля» Маньківського районного 

Центру дитячої та юнацької творчості Черкаської області, за роботу 

«Виноград»; 

Зінченко Оксану, вихованку гуртка «Петриківський розпис» 

Солонянського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Дніпропетровської області, за роботу «Закохані птахи»; 

Зуєву Христину, вихованку майстерні живопису та дизайну «Палітра» 

Центру творчості дітей та юнацтва Святошинського району міста Києва, за 

роботу «Великдень»; 

Іванову Ніку, вихованку гуртка «М’яка іграшка» навчально-виховного 

комплексу «Домінанта» Дніпровського району міста Києва, за роботу «Кіти»; 

Ігнатенко Дашу, вихованку гуртка «Ліпка із солоного тіста» Станції юних 

техніків – Центру науково-технічної творчості молоді Дніпровського району 

міста Києва, за роботу «Мама і донька»; 

Ілошвая Шамуеля, вихованця Берегівського районного освітньо-

культурного центру національних меншин Закарпатської області , за роботу 

«Золота рибка»; 

Іщука Антона, вихованця гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

комунального закладу «Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької 

творчості», за роботу скринька «Провісники миру»; 

Кандалу Наталію, вихованку Краснолиманського міського центру 

позашкільної роботи Донецької області, за роботу «Птах  щастя»; 

Карайвана Артема, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Одеський центр дитячої 

та юнацької творчості «Промінь», за роботу панно «Миру тобі, країно»; 

Карпенко Марію, вихованку гуртка «Кераміка» Миколаївського 

обласного Центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Кіт»; 

Карпінську Іванну, вихованку Вербівського навчально-виховного 

комплексу Дубровицького району Рівненської області, за роботу «Ніч перед 

Різдвом»; 

Качуєвську Олександру, вихованку студії народної творчості 

«Соняшник» комунального позашкільного навчального закладу «Центр 

позашкільної роботи № 1» Шевченківського району міста Дніпропетровська, 

за роботу «Співочий край»; 

Кемінь Валерію, вихованку Хустського районного центру позашкільної 

роботи Закарпатської області, за роботу «Цукерниця»; 

Кистень Світлану, вихованку гуртка «Технічний дизайн» Славутської 

станції юних техніків Хмельницької області, за роботу «Білка»; 
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Кіладзе Христину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Дунаєвецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Хмельницької 

області, за роботу «Українські візерунки»; 

Кіщак Дарину, вихованку гуртка «Народна творчість» 

Червоноармійського будинку дитячої творчості Житомирської області, за 

роботу «Роксолана»; 

Клименка Єгора, вихованця гуртка «Конструювання сувенірів» 

Васильківської міської станції юних техніків Київської області, за роботу 

«Хижачка»; 

Коваленко Дар’ю, вихованку гуртка петриківського розпису Дитячо- 

юнацького центру Дарницького району міста Києва, за роботу «Козак»; 

Коваленко Марію, вихованку гуртка «Сонячний кіт» Палацу творчості 

учнів міста Миколаєва, за роботу «Писанка»; 

Коваль Карину, вихованку гуртка «Петриківський розпис» Центру 

позашкільної роботи міста Новомосковська Дніпропетровської області, за 

роботу «Сонячне літо»; 

Ковача Максима, вихованця Іршавської районної станції юних техніків 

Закарпатської області, за роботу «Ужгород»; 

Козловську Дар'ю, вихованку гуртка «Флористика» Бердичівського 

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

«Гуси-лебеді»; 

Козолуп Ірину, вихованку гуртка «Соломоплетіння» комунального 

закладу «Немирівський центр дитячої та юнацької творчості» Вінницької 

області, за роботу «Посмішка сонця»; 

Колодій Іванну, вихованку гуртка «Чарівний бісер» Волочиського 

будинку дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу 

«Мак»; 

Коломєйцеву Юлію, вихованку Дмитрівської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Березанської районної ради Миколаївської області, за роботу 

«Кішки»; 

Коляду Анастасію, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Носівського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за роботу 

«Бринить струна мелодію польових квітів»; 

Комар Анну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво», Будинку 

дитячої та юнацької творчості міста Гребінки Полтавської області, за роботу 

«Лисички»; 

Кондратюк Анастасію, вихованку гуртка образотворчого мистецтва 

«Пролісок» Гелетинецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Хмельницької області, за роботу «Прядись, ниточко лляна, до мого 

веретена…»; 

Контефт Ірину, вихованку гуртка «Сувенірний» комунального 

позашкільного навчального закладу «Обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді» міста Житомира, за роботу «Місяць по небу 

ходить»; 
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Корж Наталію, вихованку гуртка «Рукоділля» Будинку художньої 

творчості дітей, юнацтва та молоді міста Переяслав-Хмельницького Київської 

області, за роботу «Маківка»; 

Коробейник Юлію, вихованку Народного художнього колективу «Юний 

дизайнер» Чернівецького обласного центру естетичного виховання «Юність 

Буковини», за роботу «Балерина»; 

Корольову Оксану, вихованку гуртка «Господарочка» Зразкового 

художнього колективу Комунального закладу «Полтавського Палацу дитячої 

та юнацької творчості Полтавської міської ради», за роботу «Польові квіти 

Полтавщини»; 

Костенко Анну, вихованку гуртка «Плетіння з соломки» Станції юних 

техніків міста Балта Одеської області, за роботу «Слон»; 

Костишену Діану, Подуфалу Діану, Римар Анастасію, вихованок гуртка 

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

№7 Хмельницької області, за роботу «Сови бувають різні – смішні, забавні, 

потішні»; 

Котяш Сніжану, вихованку гуртка «Візерунок» Будинку творчості дітей 

та юнацтва міста Чернівців, за роботу «З Великоднем»; 

Кошову Анну, вихованку гуртка «Фантазія плюс» Остерського Будинку 

творчості дітей та юнацтва Чернігівської області, за роботу «Старий млин»; 

Кравченко Валерію, вихованку гуртка «Студія образотворчого 

мистецтва» Центру дитячої та юнацької творчості Рокитнянського району 

Київської області, за роботу «Мальовнича Україна»; 

Кравченко Наталію, вихованку гуртка «Кераміка» Кам’янської станції 

юних техніків, Черкаської області, за роботу серветка «Едем»; 

Кравчук Альбіну, вихованку гуртка «Набивання голкою» районного 

будинку творчості школярів Млинівської районної ради Рівненської області, 

за роботу «Скринька»; 

Кравчук Софію, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

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

шкільної молоді Дарницького району міста Києва, за роботу «Котигорошко та 

змій - Горинич»; 

Кріль Інну, Микитюк Софію, вихованку гуртка «Майстерня чудес» 

Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді на базі Старокостянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№8 Хмельницької області, за роботу «Козак Мамай»; 

Кузьміна Віталія, вихованця гуртка «Юний столяр» Конотопського 

районного центру позашкільної роботи Сумської області, за роботу 

«Українська гостинність»; 

Кузьміну Ганну, вихованку Народного художнього колективу «Колорит» 

Кам’янець-Подільського центру дитячої та юнацької Хмельницької області, за 

роботу «Нічний скрипаль»; 
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Кулабухова Володимира, вихованця студії «Українські барви» Центру 

естетичного виховання Хортицького району Запорізької області, за роботу 

«Простоквашино»; 

Кулик Вероніку, вихованку зразкової художньої студії декоративно-

прикладного мистецтва «Сходинки» позашкільного навчального закладу 

«Багатопрофільний молодіжний центр» Черкаської міської ради, за роботу 

«Ой на Івана та й на Купала»; 

Куліш Анастасію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Роменського центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 

Сумської області, за роботу «Городня варта»; 

Куценко Марію, вихованку Зразкового художнього колективу гуртка 

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

Дарницького району міста Києва, за роботу «Свинка Пепа»; 

Кучук Софію, вихованку зразкової дизайн - студії «Самородок» Центру 

дитячої та юнацької творчості міста Добропілля Донецької області, за роботу 

«Янгол над рідним містом»; 

Кушнерук Катерину, вихованку гуртка «Вишивки» Широківського 

районного Будинку дитячої творчості Дніпропетровської області, за роботу 

доріжка «Різдвяна»; 

Лавришинець Моніку, вихованку Ганичівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Тячівського району Закарпатської області, за роботу «Столовий 

сервіз»; 

Лагуту Лілію, вихованку гуртка «Лялька-мотанка» Новгород-Сіверського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за 

роботу «Лялька-мотанка на щастя Надія і Слава»; 

Ландишеву Анну, вихованку гуртка «Феєрверк фантазій» Будинку 

дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» Дарницького району міста Києва, за 

роботу «Квіти»; 

Лапшу Світлану, вихованку гуртка «Початково-технічного моделювання» 

комунального закладу «Станція юних техніків Кіровоградської міської ради», 

за роботу «Золотий горішок»; 

Ларіну Орину, вихованку гуртка «Моделювання одягу» Центру дитячої та 

юнацької творчості Дружківської міської ради Донецької області, за роботу 

«Хоровод»; 

Левченко Артема, вихованця майстерні живопису та дизайну «Палітра» 

Центру творчості дітей та юнацтва Святошинського району міста Києва, за 

роботу «Танок Весни»; 

Лехан Мирославу, вихованку гуртка м’якої іграшки «Берегиня» Центру 

дитячої та юнацької творчості Рокитнянського району Київської області, за 

роботу «Лялька Балерина»; 

Литвин Катерину, вихованку гуртка «Вузлики» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Кременчуцької районної ради Полтавської області, за 

роботу «Колядники»; 



55 

 

Лісовського Дениса, вихованця гуртка «Художня різьба по дереву» 

Чемеровецького будинку школярів Хмельницької області, за роботу «Кухонна 

дощечка»; 

Літвіненко Єсенію, вихованку гуртка «Колібрі» Миколаївської 

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

роботу «Пасхальний натюрморт»; 

Маковецьку Ірину, Присяжнюк Ірину, вихованок гуртка «Умілі руки» 

Жашківського районного Будинку дитячої та юнацької творчості Черкаської 

області, за роботу «Домовичок»; 

Малярову Анастасію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва Києво-Святошинського 

району Київської області, за роботу «Величні простори рідного села»; 

Манзюк Анастасію, вихованку гуртка «Іграшка-сувенір» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеський будинок дитячої та юнацької 

творчості «Тоніка», за роботу «Сплюшка»; 

Масалович Анастасію, вихованку Мукачівської спеціалізованої школи І-

ІІІ ступенів №16 Закарпатської області, за роботу «Вишиванка»; 

Мащенко Дарʼю, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Одеський міський Палац 

дитячої та юнацької творчості», за роботу «Сімʼя»; 

Мельник Юлію, вихованку гуртка «Чарівниця» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Баштанського району Миколаївської області, за роботу 

«Мальви край села»; 

Мельника Єгора, вихованця гуртка «Чарівниця» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Баштанського району Миколаївської області, за роботу 

«Набір українського джентельмена»; 

Мельникович Ганну, вихованку гуртка паперопластики Долинського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області, 

за роботу витинанка «Благословення»; 

Мельничук Ірину, вихованку зразкової студії декоративно-вжиткового 

мистецтва «Чарівниця» Рожищенського районного Будинку дитячої творчості 

Волинської області, за роботу «Волиняни»; 

Метелю Поліну, вихованку зразкової художньої студії декоративно-

прикладного мистецтва «Сходинки» позашкільного навчального закладу 

«Багатопрофільний молодіжний центр» Черкаської міської ради, за роботу 

«Лялька зі скрині»; 

Миколюк Тетяну, вихованку гуртка «Народна творчість» комунального 

закладу «Жмеринський міський центр позашкільної роботи» Вінницької 

області, за роботу «Таріль в стилі петриківського розпису»; 

Михайлову Яну, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Одеська станція юних 

техніків «Аматор», за роботу «Орхідея»; 
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Мошенець Анну, вихованку студії образотворчого мистецтва «Палітра» 

Центру творчості дітей та юнацтва «Соняшник» міста Біла Церква Київської 

області, за роботу «Ми козацького роду»; 

Мудряк Тетяну, вихованку гуртка «Природа і творчість» Новоселицького 

будинку дитячої творчості Чернівецької області, за роботу «Як зачую 

коломийку»; 

Мурзову Катерину, вихованку гуртка «Живопис» Першотравневого 

районного центру дитячої творчості селища міського типу Мангуш Донецької 

області, за роботу «Краса рідної землі»; 

Мустафаєву Мілену, вихованку гуртка «Народна вишивка» Центру 

творчості дітей та юнацтва Жовтневого району Запорізької області, за роботу 

«А я чекаю козака з АТО»; 

Нагорнюк Едвіру, вихованку гуртка «Народні умільці» Торецької міської 

станції юних техніків Донецької області, за роботу «Спіймав»; 

Назаренко Ірину, вихованку майстерні глиняної іграшки Будинку дитячої 

та юнацької творчості «Дивоцвіт» Дарницького району міста Києва, за роботу 

«Рибка в короні»; 

Науменко Олену, вихованку студії образотворчого мистецтва «Вернісаж» 

Васильківського міського центру дитячої та юнацької творчості Київської 

області, за роботу «Мій край чудовий – Україна!..»; 

Неділько Аню, Парубець Тетяну, вихованок Зразкової творчої майстерні 

«Світ сувенірів» Васильківського міського центру дитячої та юнацької 

творчості Київської області, за роботу «Мати Берегиня – бережи свою 

козацьку родину»; 

Недялкову Аліну, вихованку гуртка «Майстри-чарівники» Болградського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Одеської області, за роботу 

«Бариня Мадлен»; 

Ненько Анну, вихованку художнього гуртка державного професійно-

технічного навчального закладу «Житомирське вище професійне училище 

сервісу і дизайну», за роботу «Блакитні очі Полісся»; 

Непрон Анастасію, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Менської районної станції юних техніків Чернігівської області, за роботу 

«Катруся з песиком»; 

Нестеренко Валерію, вихованку гуртка «Макраме» Дитячо – юнацького 

центру Дарницького району міста Києва, за роботу «Янгол миру»; 

Огребчук Вікторію, вихованку зразкової художньої студії «Палітра» 

Маневицького районного Центру творчості дітей та юнацтва Волинської 

області, за роботу «Пори року»; 

Ожиняк Карину, вихованку творчого об’єднання «Народні ремесла» 

комунального позашкільного навчального закладу «Межівський районний 

будинок дитячої та юнацької творчості» Дніпропетровської області, за роботу 

«Святковий віночок»; 

Олесик Анжелу, вихованку гуртка «Дизайн» клубу юних техніків 

«Кварц» міста Чернівців, за роботу «А ми – українці!»; 
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Ольгу Кулікову, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

комунального позашкільного навчального закладу «Харківський міський 

комплексний центр клубів за місцем проживання «Оксамит», за роботу 

«Веснянка»; 

Онищенко Дар’ю, вихованку комунального закладу освіти «Середня 

загальноосвітня школа № 63» Індустріального району міста Дніпропетровська, 

за роботу «Серветка»; 

Осницьку Ольгу, вихованку гуртка «Крій і шиття» комунального закладу 

«Соснівський Центр дитячої та юнацької творчості» Рівненської області, за 

роботу «Полісянка»; 

Павлюка Любомира, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» Івано-

Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, за роботу «Декоративний таріль»; 

Паламарчук Анастасію, вихованку гуртка «Юний художник» 

Богданівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чернігівської районної 

ради Запорізької області, за роботу «Таріль»; 

Панченко Аліну, вихованку гуртка «Паперопластика» комунального 

позашкільного навчального закладу «Палац творчості дітей та юнацтва» міста 

Павлограда Дніпропетровської області, за роботу «Осінній букет»; 

Пашаєву Анастасію, вихованку гуртка декоративного мистецтва «Iris» 

Центру дитячої та юнацької творчості Шевченківського району Запорізької 

області, за роботу «Весна прокинулась!»; 

Пелепівську Марину, вихованку гуртка «Технології» Вищого 

професійного училища №42 міста Погребище Вінницької області, за роботу 

«Панно»; 

Пенькову Валерію, вихованку творчого об’єднання «Креатив» Центру 

позашкільної роботи та валеологічного виховання дітей міста Павлограда 

Дніпропетровської області, за роботу «Україночка»; 

Перемінова Микиту, вихованця гуртка «Гончарний двір» Полтавського 

міського центру позашкільної освіти, за роботу «Дзвін»; 

Петришину Анну, вихованку гуртка «Чарівний пензлик» 

Старокостянтинівскої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 

Хмельницької області, за роботу «Намисто весни»; 

Пилипіва Дмитра, вихованця Ракошинської дитячої школи мистецтв 

Мукачівського району Закарпатської області, за роботу «Велосипедисти на 

трасі»; 

Пильник Марію, Потійко Аліну, вихованок гуртка «Художня кераміка» 

Коропського районного Центру дитячої та юнацької творчості Чернігівської 

області, за роботу «Підвіска до казки про Сірого вовка та семеро козенят»; 

Піркову Карину, вихованку гуртка «Валяна казка» Дергачівського 

будинку дитячої та юнацької творчості Харківської області, за роботу 

«Квітуча Україна»; 
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Піскун Єлизавету, вихованку клубу «Веселка» комунального закладу 

«Міський дитячо-молодіжний центр» Чечелівського району міста 

Дніпропетровська, за роботу «Веселі півники»; 

Побережну Катерину, вихованку Зразкового художнього колективу 

«Вернісаж» позашкільного навчального закладу «Багатопрофільний 

молодіжний центр» Черкаської міської ради, за роботу «Грай, музико, 

грай…»; 

Примак Катерину, вихованку гуртка «Чарівники» комунального закладу 

«Волноваський районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Донецької 

області, за роботу «Два веселих гуся»; 

Приходько Ірину, вихованку гуртка «Художня вишивка» Бахмутського 

міського центру технічної творчості дітей та юнацтва Донецької області, за 

роботу «Карта України»; 

Прядко Дарію, вихованку гуртка скульптури міського Будинку дитячої та 

юнацької творчості міста Умані Черкаської області, за роботу «У Дніпра 

веселочка воду позичає»; 

Реву Надію, вихованку гуртка «Павинка» комунального позашкільного 

навчального закладу «Палац дитячо-юнацької творчості «Горицвіт» міста 

Кривого Рогу Дніпропетровської області, за роботу «Віночок»; 

Різник Олену, вихованку гуртка «Народні вироби з соломи» 

Звенигородського Центру дитячої та юнацької творчості Черкаської області, за 

роботу «Як у нас на Україні всі лани квітучі, так у нас на Україні люди всі 

співучі!»; 

Романенка Олега, вихованця гуртка «Художня обробка деревини» 

Корюківського Центру дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за 

роботу «Півник»; 

Романович Світлану, вихованку гуртка «Художня обробка дерева» 

загальноосвітньої школи I-III ступенів села Любитів Ковельського району 

Волинської області, за роботу «Моє рідне село»; 

Романюка Тараса, вихованця гуртка «Тістопластика» Луцької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №11-колегіуму Волинської області, за 

роботу «Берегиня»; 

Рубель Сніжану, вихованку гуртка «Оригамі» Шишацького будинку 

дитячої та юнацької творчості Полтавської області, за роботу «Великодня 

курочка»; 

Рудак Мар’яну, вихованку гуртка «Чарівний бісер» Парищенської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Надвірнянського району Івано-

Франківської області, за роботу «Силянка»; 

Рудову Анну, Рудову Аліну, вихованок гуртка «В’язані сувеніри» 

Іванківського районного центру дитячої та юнацької творчості Київської 

області, за роботу «П’янкі аромати літа»; 

Ружицьку Божену, вихованку Зразкового художнього колективу творчого 

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

Дарницького району міста Києва, за роботу «На Івана-Купала»; 
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Рябченко Ольгу, вихованку гуртка «Вишиванка» Бобринецького 

районного Будинку дитячої творчості Кіровоградської області, за роботу «Біле 

мереживо мрій»; 

Сапунову Антоніну, вихованку Палацу дитячої та юнацької творчості 

міста Гірника Донецької області, за роботу «Люби, шануй, оберігай Україну – 

рідний край»; 

Свинара Віктора, Іванюка Андрія, вихованців гуртка «Гончарик» 

Нетішинського будинку дитячої творчості Хмельницької області, за роботу 

«Нетішинські соловейки»; 

Семенця Ігора, вихованця Станції юних техніків міста Василькова 

Київської області, за роботу «Жар –птиця»; 

Семешкіну Христину, вихованку Рахівського районного будинку дитячої 

та юнацької творчості Закарпатської області, за роботу «Бабуся з кошиком»; 

Сизоненко Вікторію, вихованку гуртка «Флористика» Дитячого естетико-

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

«Люблю країну я свою: вона найкраща в цілім світі»; 

Сіденко Ольгу, вихованку гуртка «Юні квітнікарі-аранжувальники» 

комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості», за роботу «Українська земля»; 

Скакун Юлію, вихованку гуртка «Творчі мандри» Краснознамянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Голопристанського району Херсонської 

області, за роботу «Український модерн»; 

Скорич Марію-Дарину, вихованку гуртка «Рисунок і живопис» Луцької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №11-колегіуму Волинської області, за 

роботу «Стріне вас щиро місто над Стиром»; 

Слепченко Катерину, вихованку Зразкового гуртка «Вироби з бісеру» 

Іванківського районного центру дитячої та юнацької творчості Київської 

області, за роботу кольє «Землі моєї самоцвіти»; 

Слюсар Вікторію, вихованку гуртка «Макраме» Дитячо – юнацького 

центру Дарницького району міста Києва, за «Панно - кишеня»; 

Сойма Василя, вихованця Тячівського районного центру дитячої та 

юнацької творчості, Закарпатської області, за роботу «Господині»; 

Соломко Марію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості № 5» Харківської 

міської ради, за роботи «Бузок», «Кукурудза»; 

Солоху Інну, вихованку гуртка «Вироби з рогозу» Чорнухинського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Полтавської області, за роботу 

«Корзинка»; 

Сомченко Анастасію, Шарафан Анну, вихованок гуртка «Майстриня» 

Херсонського Палацу дитячої та юнацької творчості, за роботу «Нам 80 

років»; 

Сташенко Анжеліку, Вовняченко Дар’ю, Васильвенко Єлизавету, 

вихованок гуртка «Майстриня» Херсонського Палацу дитячої та юнацької 

творчості, за роботу писанки «Український рушничок»; 
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Стеценко Марію, вихованку гуртка «Фантазія» Корсунь-Шевченківського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Черкаської області, за роботу 

«Дівчина із легенди»; 

Сторожук Марину, вихованку гуртка «Прикладне рукоділля» Станції 

юних техніків – Центру науково-технічної творчості молоді Дніпровського 

району міста Києва, за роботу «Лебедина вірність»; 

Стрільчук Катерину, вихованку гуртка «Паперопластика» 

Красноармійської станції юних техніків Донецької області, за роботу «Моя 

країна»; 

Сукач Христину, вихованку гуртка «Художній розпис» Корюківського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за 

роботу «Літній вечір»; 

Сягровського Романа, вихованця гуртка декоративно-ужиткового 

мистецтва державного навчального закладу «Житомирське вище професійне 

училище будівництва і дизайну», за роботу «Цукерочниця»; 

Тараненко Ольгу, вихованку студії образотворчого та прикладного 

мистецтва Знам’янського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Кіровоградської області, за роботу «Мій рідний край»; 

Терешкову Бухинік Ольгу, вихованку Зразкового художнього колективу 

гуртка «Фантазії з бісеру» комунального позашкільного навчального закладу 

«Палац дитячо-юнацької творчості «Мрія» міста Кривого Рогу 

Дніпропетровської області, за роботу книжка-гра «Україноцвіття»; 

Тимошенко Марію, вихованку зразкової художньої студії декоративно-

прикладного мистецтва «Сходинки» позашкільного навчального закладу 

«Багатопрофільний молодіжний центр» Черкаської області, за роботу 

«Український Леве»; 

Тітенка Владислава, вихованця гуртка «Вітрила творчості» Щорського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за 

роботу «Рідний край»; 

Ткачук Юлію, вихованку гуртка «Тістопластика» Луцької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №11-колегіуму Волинської області, за 

роботу «Обряди Волині»; 

Тмаміан Карину, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» центру 

науково-технічної творчості молоді «Сфера» Оболонського району міста 

Києва, за роботу «Завжди кохай»; 

Туряк Богдану, вихованку гуртка «Художня кераміка» Чернiвецького 

міського палацу дiтей та юнацтва, за роботу «Піранья»; 

Федоріненко Мілену, вихованку гуртка «Петриківська квітка» 

Криворізької гімназії № 95 міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, за 

роботу «Квітне земля»; 

Федюн Ліну, вихованку гуртка «Чарівна глина» Опішнянського будинку 

дитячої та юнацької творчості Зінківського району Полтавської області, за 

роботу «Квіти Надії»; 
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Фердинанд Богдану, Стільник Світлану, вихованок Іршавської районної 

станції юних техніків Закарпатської області, за роботу «Грибочки»; 

Філатову Олену, вихованку студії малюнку і живопису Центру дитячої та 

юнацької творчості міста Слов’янська Донецької області, за роботу «У 

Слов’янських озер»; 

Фогель Владу, вихованку гуртка «Рукоділля» Будинку дитячої творчості 

Апостолівського району Дніпропетровської області, за роботу «Чарівність»; 

Франчук Вікторію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Луцького міського Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Волинської області, за роботу «Золоте весілля»; 

Фурсей Юлію, вихованку гуртка «В’язання гачком» Чернігівського 

обласного Центру науково-технічної учнівської молоді, за роботу «Квітуча 

Україна»; 

Хімяк Ганну, вихованку гуртка «Дивосвіт» Снятинського Центру дитячої 

та юнацької творчості Івано-Франківської області, за роботу «Весняний 

настрій»; 

Хомякова Івана, вихованця Зразкового художнього колективу творчого 

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

Дарницького району міста Києва, за роботу «Дракон»; 

Хринюк Олександру, вихованку гуртка «Дивосвіт» Луцького навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №22 - ліцей» 

Волинської області, за роботу «На крило»; 

Цюпу Анастасію, вихованку гуртка «Гончарики» Центру технічної 

творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста 

Києва, за роботи «Соняшники», «Декоративна тарілка»; 

Чаюн Катерину, вихованку гуртка «Художній розпис» Васильківського 

міського центру дитячої та юнацької творчості  Київської області, за роботу 

«Баранець-пустунець»; 

Чмух Марію, вихованку гуртка «Творча майстерня» професійно-

технічного училища №5 міста Житомира, за роботу «Богиня-берегиня»; 

Чорнобая Сергія, вихованця Зразкового колективу «Фантазія» 

комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної 

роботи та дитячої творчості «Альтаїр» міста Дніпропетровська, за роботу 

«Барашки»; 

Чумакова Артура, вихованця студії народної творчості «Соняшник» 

комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної 

роботи № 1» Шевченківського району міста Дніпропетровська, за роботу 

«Козак Мамай»; 

Шаталову Юлію, вихованку гуртка «Чарівні прикраси» Пирятинського 

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

фантазія»; 

Шатеру Катерину, вихованку комунального закладу освіти «Середня 

загальноосвітня школа № 63» Індустріального району міста Дніпропетровська, 

за роботу «Серветка»; 
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Шафран Анну, вихованку Закарпатського обласного палацу дитячої та 

юнацької творчості «Падіюн» міста Ужгорода, за роботу «Перше побачення»; 

Шевченко Аліну, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Торецької 

міської станції юних техніків Донецької області, за роботу «Пес і вовк»; 

Шипіну Софію, вихованку Миколаївського економічного ліцею №1, за 

роботу «Як краплі крові на снігу»; 

Шкіль Анастасію, вихованку гуртка «Спиці-чарівниці» Чернiвецького 

міського палацу дiтей та юнацтва, за роботу «Щаслива родина»; 

Школенко Маргариту, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Маньківського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості, Черкаської області, за 

роботу «Анемони»; 

Шулепу Ганну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Центру 

дитячої та юнацької творчості міста Снятин Івано-Франківської області, за 

роботу «Квітка Едельвейс»; 

Шульгу Дар’ю, вихованку гуртка «Паперпопластики» Вербківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Павлоградського району 

Дніпропетровської області, за роботу «Сімейний затишок»; 

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

закладу «Верхньодніпровський палац дитячої та юнацької творчості» 

Дніпропетровської області, за роботу «Весняний танок»; 

Ястремську Ольгу, вихованку гуртка «Юні майстрині» комунального 

закладу «Районний центр дитячої та юнацької творчості» Каховської районної 

ради Херсонської області, за роботу кольє «Квітка Надії». 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Педоренко О. В.. 

 

 

Директор                                                                                           Г. А. Шкура 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


