
 
У К Р А Ї Н А  

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА 

ЮНАЦТВА 

 

Н А К А З  

 

05.04.2019                                     м. Слов’янськ                                      № 28 

 

Про підсумки проведення обласного 

етапу Всеукраїнської виставки-

конкурсу декоративно-ужиткового  

і образотворчого мистецтва  

«Знай і люби свій край»  

 

 

На виконання наказу директора департаменту освіти і науки Донецької 

облдержадміністрації від 04.01.2019 № 4/163-19 ОД «Про затвердження Плану 

обласних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 

рік (за основними напрямами позашкільної освіти)», Положення про 

Всеукраїнський фестиваль дитячої та юнацької творчості «Чисті роси» від 

09.08.2002 № 457, наказу МОН України від 19.05.2015 № 540 «Про внесення змін 

до Положення про Всеукраїнський фестиваль дитячої та юнацької творчості 

«Чисті роси», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 03.06.2015 

№ 644/27089, Донецьким обласним центром технічної творчості дітей та 

юнацтва у період з 27 лютого по 31 березня 2019 року у м. Слов’янськ на базі 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва було 

проведено обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-

ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» (далі – 

Виставка-конкурс), яка проводилась, з метою підтримки і розвитку творчих 

здібностей вихованців, подальшого розвитку та активізації декоративно-

ужиткового мистецтва у закладах позашкільної та загальної середньої освіти. 

На Виставку-конкурс було представлено 565 робіт вихованців закладів 

позашкільної освіти та загальноосвітніх навчальних закладів міст і районів 

області, сім з яких – колективні. 

Виставка-конкурс проводилася у трьох вікових категоріях (молодша – 6–

10 років, середня – 11–15 років, старша – 16–18 років) за розділами: декоративно-

ужиткове мистецтво (художнє різьблення по дереву; випалювання по дереву; 

випилювання по дереву; обробка деревини на токарному верстаті; гончарство та 

художня кераміка; художнє плетіння (папір); вироби з пап’є-маше; вироби з 

джутового шнура; в’язання спицями, гачком; художнє плетіння, ткацтво; 
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кінусайга; витинання; художня вишивка; вишивка бісером; вишивка стрічками; 

народна лялька (лялька-мотанка); іграшка-сувенір; м’яка іграшка; валяння з 

вовни; вироби зі шкіри; аплікація; тополиний пух; вироби з фоамірану; вироби з 

солоного тіста; декоративний розпис та народний живопис; вишивка бісером; 

вироби з бісеру; прикраси з бісеру; вироби з фетру; вітраж; вироби з берести; 

паперова пластика, орігамі; квілінг; топіарій; декупаж; вироби з соломки; 

канзаши; ізонитка; ниткографія; мозаїка; вироби з природних матеріалів; 

різьблення по шкарлупі; айріс фолдинг; інші техніки виконання) та образотворче 

мистецтво (графіка; живопис (акварель, гуаш, акрил, масло, кольоровий олівець, 

пастель); батик). 

Журі Виставки-конкурсу відзначило різноманітність та високий рівень 

виконання робіт вихованців, оцінило роботи конкурсантів та визначило 

переможців. 

Відповідно до умов проведення виставки-конкурсу та на підставі рішення 

журі 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Нагородити дипломами Донецького обласного центру технічної 

творчості дітей та юнацтва переможців обласного етапу Всеукраїнської 

виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і 

люби свій край»: 

 

Дипломом І ступеня: 

Алексеєва Вікторія, вихованка гуртка «Образотворче мистецтво» 

Старомлинівського Центру дитячої творчості Великоновосілківського району 

Донецької області, за роботу «Захід сонця»; 

Артюнова Аліна, вихованка гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу 

«Розумна сова»; 

Аршинцева Надія, вихованка гуртка «Студія образотворчого мистецтва» 

Центру дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради Донецької 

області, за роботу «Дружня родина»; 

Балановська Арина, вихованка зразкового гуртка «М’яка іграшка» 

Центру дитячої та юнацької творчості м. Костянтинівка Донецької області, за 

роботу «На лісовій галявині»; 

Баласієва Ульяна, вихованка гуртка «Фітодизайн» 

Великоновосілківського районного Центру дитячої та юнацької творчості 

Донецької області, за роботу «Кошкин дом»; 

Баркар Михайло, вихованець гуртка «Чарівний бісер» Станції Юних 

Техніків Відділу освіти Добропільської міської ради Донецької області, за 

роботу «Весняний букет»; 

Березовська Ксенія, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу 

«Веселковий оберіг»; 
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Биков Кирило, вихованець гуртка «Гончарство» Донецького обласного 

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

Богатирьов Сергій, вихованець гуртка «Креативне рукоділля» 

Новоандріївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Волноваського району 

Донецької області, за роботу «Жар-птиця»; 

Бондаренко Анастасія, вихованка гуртка «Angel» Центру творчості дітей 

та юнацтва м. Селидове Донецької області, за роботу «Квітуча краса»; 

Бондаренко Дарина, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів» закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 військово-цивільної адміністрації 

міста Торецьк Донецької області, за роботу «З Україною в серці»; 

Будакова Сніжана, вихованка гуртка «Судномоделювання» Донецького 

обласного центру дитячої та юнацької творчості, за роботу «На сторожі тиші»; 

Бурцева Ганна, вихованка гуртка «Рукодільниця» комунального закладу 

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

Донецької області, за роботу «Дитинство»; 

Бурцева Поліна, вихованка гуртка «Рукодільниця» комунального закладу 

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

Донецької області, за роботу «Троянди»; 

Валуєва Аліна, вихованка гуртка «Традиції українського мистецтва» 

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

міської ради Донецької області, за роботу «Український сувенір «Коти»; 

Васильченко Аліна, вихованка гуртка «Чарівний олівець» комунального 

закладу «Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» 

Волноваської районної ради Донецької області, за роботу «Макові вогники»; 

Васютіна Кіра, вихованка Дробишевської загальноосвітньої школи 

Лиманської міської ради Донецької області, за роботу «Тюльпани»; 

Войлова Дар’я, вихованка гуртка «Моделювання та конструювання 

одягу» Центру дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради 

Донецької області, за роботу «Котик Мурчик, мій голубчик»; 

Володченко Кирило, вихованець гуртка «Обробка деревини на токарному 

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

Донецької області, за роботу «Храмовий ритуальний бокал»; 

Володченко Кирило, вихованець гуртка «Різьблення по дереву» 

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

області, за роботу «Скринька»; 

Глущенко Єгор, вихованець гуртка «Виготовлення сувенірів» закладу 

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

міста Торецьк Донецької області, за роботу «Український сувенір»;  

Гожа Вікторія, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів» закладу 

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

міста Торецьк Донецької області, за роботу «Зайка Тільда»; 

Голодник Ганна, вихованка гуртка «Художня обробка деревини» 

Районного позашкільного закладу «Волноваська станція юних техніків» 

Донецької області, за роботу «Тендітна ваза»; 
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Голубенко Ксенія, вихованка гуртка «Чарівний бісер» Станції Юних 

Техніків Відділу освіти Добропільської міської ради Донецької області, за 

роботу «Квіти рідного міста»; 

Гомівка Світлана, вихованка НХК студії ДПТ «Чарівниця» Приморського 

будинку творчості дітей та юнацької молоді м. Маріуполя, за роботу «Леопард»; 

Горюнова Катерина, вихованка Ялтинської загальноосвітньої школи № 2 

Мангушського району Донецької області, за роботу «Мій котик»; 

Григор Аліна, вихованка Удачненської загальноосвітньої  школи І-ІІІ 

ступенів Покровської районної державної адміністрації Донецької області, за 

роботу «Квітуча моя Україна»; 

Григор Аліна, вихованка Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Покровської районної державної адміністрації Донецької області, за 

роботу «Дівоча краса»; 

Григор Аліна, вихованка Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Покровської районної державної адміністрації Донецької області, за 

роботу «Пташка щастя»; 

Давидов Денис, вихованець студії «Палітра» Добропільського навчально-

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

вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний заклад» Донецької 

області, за роботу «Дівчина-осінь»; 

Давидов Микола, вихованець гуртка «Креатив» Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Костянтинівка Донецької області, за роботу «Український 

віночок як джерело натхнення»; 

Димова Софія, вихованка гуртка «Модульне орігамі» Станції Юних 

Техніків Відділу освіти Добропільської міської ради Донецької області, за 

роботу «Казковий птах»; 

Дубрівська Юлія, вихованка гуртка «Традиції українського мистецтва» 

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

міської ради Донецької області, за роботу «Скринька»; 

Дьоміна Емма, вихованка гуртка «М’яка іграшка» Центру дитячої та 

юнацької творчості Дружківської міської ради Донецької області, за роботу 

«Нащадки козаків – захисники України»; 

Дьякова Юлія, вихованка гуртка «Умілі рученята» Білозерського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 15 Добропільської міської ради 

Донецької області, за роботу «Нерозлучники»; 

Єреміца Вікторія, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів» Станції 

юних техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької 

області, за роботу «Символ року»; 

Єрзяшкіна Мирослава, вихованка гуртка «Судномоделювання» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу 

«Молодість»; 

Єригіна Ксенія, вихованка гуртка «Умілі руки» Старомлинівського 

Центру дитячої творчості Великоновосілківського району Донецької області, за 

роботу «Чорнобривців насіяла мати»; 
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Єрмак Єлизавета, вихованка гуртка «Технічний дизайн» Донецького 

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

прийшла у рідний край»; 

Жинжикова Віолетта, вихованка гуртка «Малюнок та живопис» Центру 

дитячої та юнацької творчості військово-цивільної адміністрації міста Торецьк 

Донецької області, за роботу «І гойдалка крилата злетіла вище хмар»; 

Житник Маргарита, вихованка гуртка «Сувенір» Будинку дитячої 

творчості м. Новогродівка Донецької області, за роботу «Місто моєї мрії»; 

Забийворота Валерія, вихованка гуртка «Студія дизайну» комунального 

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

«Набір «Ягідка»; 

Загребнєва Ангеліна, вихованка гуртка «Технічний дизайн» Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Мур-мур-р-р 

l’amour»; 

Заєць Юлія, вихованка Вільненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Волноваської районної ради Донецької області, за роботу «Сонячні 

мандали»; 

Заіка Владислава, вихованка гуртка «Декоративно-прикладної творчості» 

районного позашкільного закладу «Волноваська станція юних техніків» 

Донецької області, за роботу «Ласкаві квіти»; 

Заіка Владислава, вихованка гуртка «Декоративно-прикладної творчості» 

районного позашкільного закладу «Волноваська станція юних техніків» 

Донецької області, за роботу «Чарівні квіти»; 

Зибінська Валерія, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу 

«Куля бажань»; 

Зима Роман, вихованець Соледарської загальноосвітньої школи   І-ІІ 

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

ранок»; 

Зінченко Мілана, вихованка гуртка «Чарівна майстерня» Лиманського 

міського центру позашкільної роботи м. Лиман Донецької області, за роботу 

«Квіти»; 

Зірюк Серафіма, вихованка гуртка «Паперопластика» комунального 

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

«Перше кохання»; 

Золотарьова Аліна, вихованка комунального закладу «Билбасівський 

опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Слов'янської районної 

ради Донецької області, за роботу «Ріка Донець восени»; 

Іванов Дмитро, вихованець гуртка «Студія образотворчого мистецтва» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу 

«Надія на порятунок»; 

Казначєєва Крістіна, вихованка Лиманського навчально-виховного 

комплексу «гімназія – загальноосвітня школа І ступеня» Лиманської міської ради 

Донецької області, за роботу «Червоні маки»; 
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Калашник Єлизавета, вихованка гуртка «Соняшник» Центру дитячої та 

юнацької творчості Дружківської міської ради Донецької області, за роботу 

«Молодята»; 

Каменєв Дмитро, вихованець навчально-виховного комплексу № 1 

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

Каменєв Дмитро, вихованець навчально-виховного комплексу № 1 

Лиманської міської ради Донецької області, за роботу «Чарівний дзвіночок»; 

Карась Карина, вихованка гуртка «Майстерня умілих ручок» кімнати 

школяра «Факел» Білицького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№ 10 Добропільської міської ради Донецької області, за роботу «Щира 

україночка»; 

Каретнік Вікторія, вихованка гуртка «Образотворче мистецтво»  

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

військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області, за роботу 

«Лісові красені»; 

Кліпач Роман, вихованець гуртка «Сувенір» Станції юних техніків 

Костянтинівської міської ради Донецької області, за роботу «Зачарована 

красою»; 

Коваленко Дар’я, вихованка Дмитрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Слов'янської районної ради Донецької області, за роботу «Натюрморт»; 

Коверга Анастасія, вихованка гуртка «Живопис» Донецького обласного 

центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Позич мені решето…»; 

Козир Дар’я, вихованка гуртка «Ми все зможемо» Слов’янського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Слов'янської районної ради 

Донецької області, за роботу «Лялька наша»; 

колективна робота, вихованці Бахмутського міського Центру технічної 

творчості дітей та юнацтва Донецької області, за роботу «Івасик-Телесик»; 

колективна робота, вихованці гуртка «Вовняна акварель» Бахмутського 

міського Центру технічної творчості дітей та юнацтва Донецької області, за 

роботу «Пори року»; 

колективна робота, вихованці гуртка «Майстриня» Бахмутського 

міського Центру технічної творчості дітей та юнацтва Донецької області, за 

роботу «Ангел миру та добра»; 

колективна робота, вихованці гуртка «Різьблення по дереву» Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за триптих «Матусина 

радість»;  

Коршунова Олександра, вихованка загальноосвітньої школи № 33 м. 

Маріуполь Донецької області, за роботу «Золота рибка»; 

Котович Аліса, вихованка Білозерського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів № 15 Добропільської міської ради Донецької області, за 

роботу «Ляльки-забавки»; 

Кравченко Марина, вихованка гуртка «Паперопластика» Станції юних 

техніків Управління освіти Краматорської міської ради Донецької області, за 

роботу «Весняні птахи»; 
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Кривенко Даша, вихованка гуртка «Фітодизайн» Великоновосілківського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Донецької області, за роботу 

«Лісові мешканці»; 

Кудрявцева Дар’я, вихованка гуртка «М’яка іграшка» Центру дитячої та 

юнацької творчості Дружківської міської ради Донецької області, за роботу 

«Кум і кума»; 

Кузнецова Лілія, вихованка гуртка «Гончарство» Донецького обласного 

центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Казкова рибка»; 

Кулацька Вікторія, вихованка гуртка «Паперопластика» позашкільного 

навчального закладу «Станція юних техніків відділу освіти Покровської міської 

ради Донецької області», за роботу «Дивограй»; 

Куниця Софія, вихованка дизайн-студії «Фантазія» комунального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості м. Слов'янська» Донецької області, за 

роботу «Святогірська краса»; 

Куценко Ярослава, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів» Станції 

юних техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької 

області, за роботу «Клеопатра»; 

Кучеренко Уляна, вихованка гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків відділу освіти 

Покровської міської ради Донецької області», за роботу «Сімейка Хрюнь»; 

Лашкевич Владислав, вихованець Удачненської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Покровської районної державної адміністрації Донецької області, 

за роботу «Я чекаю на тебе»; 

Леончук Дар’я, вихованка гуртка Технічний дизайн» Станції юних 

техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області, за 

роботу «Рижик»; 

Липка Олексій, вихованець гуртка «Різьблення по дереву» Донецького 

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

Слов’янська»; 

Лисецький Максим, вихованець гуртка «Флористика і живопис» Станції 

юних техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької 

області, за роботу «Лев»; 

Литвиненко Софія, вихованка гуртка «Рукодільниця» Будинку дитячої 

творчості м. Новогродівка Донецької області, за роботу «Щедра матінка – 

земля»; 

Ломова Єлизавета, вихованка гуртка «Чарівна майстерня» Лиманського 

міського центру позашкільної роботи м. Лиман, за роботу «Натюрморт червоних 

маків»; 

Ляхова Аліса, вихованка зразкової дизайн-студії «Самородок» Центру 

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

«Дружна сімейка»; 

Маліч Аліна, вихованка гуртка «Фітодизайн» Великоновосілківського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Донецької області, за роботу 

«Краю мій рідний – моя сторона, ти для мене найкращий у світі…»; 
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Малтабар Олександра, вихованка гуртка «Фітодизайн» 

Великоновосілківського районного Центру дитячої та юнацької творчості 

Донецької області, за роботу «Райський куточок»; 

Манюшкіна Діана, вихованка гуртка «Початкове технічне моделювання» 

районного позашкільного закладу «Волноваська станція юних техніків» 

Донецької області, за роботу «На галявині»; 

Масюра Дар’я, вихованка Добропільського навчально-виховного 

комплексу «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 7 – дошкільний 

навчальний заклад» Донецької області, за роботу «Спогади про літо»;  

Медякова Софія, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів» закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 військово-цивільної адміністрації 

міста Торецьк Донецької області, за роботу «Сакура»; 

Медякова Софія, вихованка гуртка «Технічний дизайн» Станції юних 

техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області, за 

роботу «Тигр»; 

Меньковська Ілона, вихованка гуртка «Природа та фантазія» Будинку 

творчості дітей та юнацтва м. Українська Донецької області, за роботу «Чарівні 

кульки»; 

Миколенко Єгор, вихованець гуртка «Студія образотворчого мистецтва» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу 

«Буря на морі вночі»; 

Миронова Аліна, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів» Станції 

юних техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької 

області, за роботу «Органайзер «Троянда»; 

Миронова Анастасія, вихованка гуртка «Паперопластика» Станції юних 

техніків Управління освіти Краматорської міської ради Донецької області, за 

диптих «Казкові птахи»; 

Натальченко Владислава, вихованка гуртка «Живопис» Донецького 

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

«Вінтажний Париж»; 

Натальченко Владислава, вихованка гуртка «Живопис» Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Несе Галя 

воду»; 

Новикова Діана, вихованка загальноосвітньої школи № 1 Дружківської 

міської ради Донецької області, за роботу «Дівчинка з парасолькою»; 

Новікова Анастасія, вихованка гуртка «Образотворче мистецтво» закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 військово-цивільної адміністрації 

міста Торецьк Донецької області, за роботу «Зимова казка»; 

Окопна Ірина, вихованка гуртка «Бісероплетіння» Центру дитячої та 

юнацької творчості військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької 

області, за роботу «Троянди в моєму саду»; 

Ольховик Олеся, вихованка гуртка «Паперовий світ» Будинку дитячої 

творчості м. Новогродівка Донецької області, за роботу «Фантастичний 

дивограй»; 
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Паєвський Михайло, вихованець гуртка «Декоративно-образотворче 

мистецтво» Станції юних техніків Управління освіти Краматорської міської ради 

Донецької області, за роботу «Квіти любій матусі»; 

Папаєв Єгор, вихованець гуртка «Студія образотворчого мистецтва» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу 

«Замріяний погляд»; 

Пелипенко Евеліна, вихованка Лиманського навчально-виховного 

комплексу № 1 Лиманської міської ради Донецької області, за роботу 

«Прекрасна дівчина – це символ України»; 

Перепадья Марія, вихованка Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Покровської районної державної адміністрації Донецької області, за 

роботу «Мрія»; 

Петров Віталій, вихованець гуртка «Технічний дизайн» Станції юних 

техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області, за 

роботу «Цуценя»; 

Пирогова Надія, вихованка Рибинської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Волноваського району Донецької області, за роботу «Принцеса 

Лебідь»; 

Питова Аліна, вихованка народної образотворчої студії «Фантазія» 

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

роботу «Кульбаби»; 

Полівець Яна, вихованка Добропільського навчально-виховного 

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

окремих предметів – дошкільний навчальний заклад», за роботу «Рідний мій 

край»; 

Полунець Світлана, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів» Станції 

юних техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької 

області, за роботу «На даху»; 

Постова Крістіна, вихованка гуртка «Попелюшка» Будинку творчості 

дітей та юнацтва м. Українська Донецької області, за роботу «Заюшка»; 

Примак Катерина, вихованка гуртка «Чарівники» комунального закладу 

«Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської 

районної ради Донецької області, за роботу «Нам наймиліша і єдина чарівна, 

рідна Україна»; 

Присяжний Єгор, вихованець гуртка «Художня обробка деревини» 

Старомлинівського Центру дитячої та юнацької творчості Донецької області, за 

роботу «Ми – нащадки козацького роду»; 

Радиш Сергій, вихованець зразкової студії паперової пластики «Папірус» 

Будинку творчості дітей та юнацтва м. Українська Донецької області, за роботу 

«Цукерниця «Українські солодощі»; 

Ракитянська Софія, вихованка Новоселівського навчально-виховного 

комплексу Лиманської міської ради Донецької області, за роботу «Чарівна 

хатинка»;  
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Рибіна Еліна, вихованка гуртка «Художня вишивка» Центру дітей та 

юнацтва Соледарської міської ради Донецької області, за роботу «Україночка»; 

Рижкова Софія, вихованка гуртка «Паперопластика» Станції юних 

техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області, за 

роботу «Дивний птах»; 

Руда Наталія, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів» Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Троянди під 

годинником»; 

Рудковська Анастасія, вихованка гуртка «Технічне моделювання» 

Станції юних техніків Костянтинівської міської ради Донецької області, за 

роботу «Годинник»; 

Савкін Владислав, вихованець гуртка «М’яка іграшка» Лиманського 

міського центру позашкільної роботи м. Лиман Донецької області, за роботу 

«Мудра сова»; 

Савкін Владислав, вихованець гуртка «Магія рукоділля» Лиманського 

міського центру позашкільної роботи м. Лиман Донецької області, за роботу 

«Українська хата на добро багата»; 

Савкін Станіслав, вихованець гуртка «Різьблення по дереву» Донецького 

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

«Ажур»; 

Сазоненко Єгор, вихованець Слов’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 12 Слов’янської міської ради Донецької області, за роботу «Ласкаво 

просимо»; 

Саприкін Віктор, вихованець Білозерського освітньо-культурного центру 

Добропільської міської ради Донецької області, за роботу «Ранок»; 

Свиридова Анастасія, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів» 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 10 військово-цивільної 

адміністрації міста Торецьк Донецької області, за роботу «Їжачок»; 

Севостьянова Анастасія, вихованка гуртка «Народні ремесла» районного 

позашкільного закладу «Волноваська станція юних техніків» Донецької області, 

за роботу «Блакитноока улюблениця»;  

Сердюк Тетяна, вихованка гуртка «Студія образотворчого мистецтва» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу 

«Молодість»; 

Силкіна Єва, вихованка гуртка «Фа Віта» комунального закладу 

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

Донецької області, за роботу «Крокуси»; 

Симоненко Олександра, вихованка гуртка «Образотворче мистецтво» 

Станції юних техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк 

Донецької області, за роботу «Котик»; 

Синюк Олеся, вихованка Білозерського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів № 13 Добропільської міської ради Донецької області, за 

роботу «Подушка «Маки»; 
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Скрипник Марко, вихованець гуртка «Студія образотворчого мистецтва» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу 

«Руда дівчинка»; 

Смола Вероніка, вихованка гуртка «Кедр» Мангушського районного 

центру дитячої творчості Донецької області, за роботу «Вірний друг»; 

Снітка Влада, вихованка народної образотворчої студії «Фантазія» 

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

роботу «Метелик на соняшнику»; 

Солодовников Дмитро, вихованець гуртка «Виготовлення сувенірів» 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 10 військово-цивільної 

адміністрації міста Торецьк Донецької області, за роботу «Декоративна ваза»; 

Софій Марія, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів» Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Жоржини»; 

Степанець Анна, вихованка Білозерського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів № 15 Добропільської міської ради Донецької області, за 

роботу «Лялька-травниця»; 

Стрельцова Уляна, вихованка гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за диптих 

«Нове життя старих речей»; 

Ступенко Олександра, вихованка зразкової студії паперової пластики 

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

за роботу «Гуцульський танок»; 

Суіна Віолетта, вихованка гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Станції юних техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк 

Донецької області, за роботу «Погляд»; 

Сьомушкіна Анастасія, вихованка гуртка «Бісероплетіння» Станції юних 

техніків Костянтинівської міської ради Донецької області, за роботу «Дівоча 

прикраса»; 

Татаренцев Олександр, вихованець гуртка «Різьблення по дереву» 

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

області, за роботу «Кухонна дошка для риби»; 

Тельпух Софія, вихованка гуртка «Флористика і живопис» Станції юних 

техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області, за 

роботу «Лисички»; 

Тендітна Кароліна, вихованка Дробишевської загальноосвітньої школи 

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

героїня»; 

Теслицька Анна, вихованка гуртка «Живопис» Донецького обласного 

центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Осінь така мила»; 

Тимофєєва Марія, вихованка гуртка «Образотворче мистецтво» Станції 

юних техніків Управління освіти Краматорської міської ради Донецької області, 

за роботу «Прапор моєї країни»; 
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Тимченко Дар’я, вихованка гуртка «Технічний дизайн» Донецького 

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

пташки»; 

Тіточка Маргарита, вихованка зразкової студії паперової пластики 

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

за роботу «Солодкий сон»; 

Трубіна Валерія, вихованка Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Покровської районної державної адміністрації Донецької області, за 

роботу «Метелик»; 

Труш Анастасія, вихованка загальноосвітньої школи № 4 Лиманської 

міської ради Донецької області за роботу «Українське весілля»; 

Фесенко Валерія, вихованка Ярівської загальноосвітньої школи 

Лиманської міської ради Донецької області, за роботу «Щедрий Яривець»; 

Філонов Єгор, вихованець Білозерського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів № 18 Добропільської міської ради Донецької області, за 

роботу «Ваза з квітами»; 

Фісак Мілана, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів» Донецького 

обласного центру дитячої та юнацької творчості, за роботу «Берегиня»; 

Фурсова Єлізавета, вихованка гуртка «Креативне рукоділля» Станції 

Юних Техніків Відділу освіти Добропільської міської ради Донецької області, за 

роботу «Святковий тортик»; 

Чарченко Ліза, вихованка Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Покровської районної державної адміністрації Донецької області, за 

роботу «Лялька-мотанка»; 

Чарченко Ліза, вихованка Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Покровської районної державної адміністрації Донецької області, за 

роботу «Свято»; 

Черепєніна Дар’я, вихованка гуртка «Фантазія» Мангушського районного 

центру дитячої творчості Донецької області, за роботу «В очікувані літа»; 

Чумаченко Карина, вихованка гуртка «Архітектурне моделювання» 

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

області, за роботу «Крокодил»; 

Чумейко Евеліна, вихованка гуртка «Мистецтво нашого народу» 

комунального закладу «Волноваський районний будинок дитячої та юнацької 

творчості» Волноваської районної ради Донецької області, за роботу «Символи 

любові до рідної землі»; 

Чуркін Микита, вихованець гуртка «Студія образотворчого мистецтва» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу 

«Українське село»; 

Шатохіна Катерина, вихованка гуртка «Гармонія декору» Бахмутського 

міського Центру технічної творчості дітей та юнацтва Донецької області, за 

роботу «Подарунок матусі»; 
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Шведенко Іван, вихованець гуртка «Різьблення по дереву» комунального 

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

«Козак»; 

Шведенко Іван, вихованець гуртка «Студія образотворчого мистецтва» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу 

«Троянда»; 

Шевелєва Діана, вихованка зразкової студії паперової пластики 

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

за роботу «Канікули Боніфація»; 

Шевченко Анастасія, вихованка гуртка «Флористика і живопис» Станції 

юних техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької 

області, за роботу «Орхідея»; 

Шубіна Вікторія, вихованка гуртка «Паперопластика» Станції юних 

техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області, за 

роботу «Ящірка»; 

Шулятицька Анастасія, вихованка гуртка «Гармонія декору» 

Бахмутського міського Центру технічної творчості дітей та юнацтва Донецької 

області, за роботу «Дракоша»; 

Янковицька Анастасія, вихованка Добропільського навчально-виховного 

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

окремих предметів – дошкільний навчальний заклад» Донецької області, за 

роботу «Лялька Марічка». 

 

Дипломом ІІ ступеня: 

Алексеєв Дмитро, вихованець гуртка «Гончарство» Донецького обласного 

центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Хамелеон»; 

Андріанова Поліна, вихованка загальноосвітньої школи № 4 Лиманської 

міської ради Донецької області, за роботу «Ми бажаємо щастя Вам»; 

Анікеєва Поліна, вихованка Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Покровської районної державної адміністрації Донецької області, за 

роботу «Ікона»; 

Антал Катерина, вихованка Білозерського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів № 18 Добропільської міської ради Донецької області, за 

роботу «Прикраса»; 

Барабаш Микола, вихованець Шандриголівської загальноосвітньої школи 

Лиманської міської ради Донецької області, за роботу «Цар птахів»; 

Бардашов Арсеній, вихованець гуртка «Іграшковий світ»  Будинку дитячої 

творчості м. Новогродівка Донецької області, за роботу «Берегиня врожаю»; 

Басова Крістіна, вихованка гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу 

«Запашна троянда»; 

Бітюцький Василь, вихованець гуртка «Образотворче мистецтво» закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 16 військово-цивільної адміністрації 

міста Торецьк Донецької області, за роботу «Лісова ідилія»; 
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Бондаренко Вікторія, вихованка комунального закладу «Билбасівський 

опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Слов'янської районної 

ради Донецької області, за роботу «Люба ти моя Україна!»; 

Бончева Аліна, вихованка гуртка «Бісероплетіння» Центру дитячої та 

юнацької творчості Дружківської міської ради Донецької області, за роботу 

«Селянка Ярославна»; 

Бурцева Поліна, вихованка гуртка «Рукодільниця» комунального закладу 

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

Донецької області, за роботу «Балерина»; 

Вареник Богдан, вихованець Слов’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 12 Слов’янської міської ради Донецької області, за роботу «Тризуб 

гартує»; 

Веронкіна Марія, вихованка Тернівського навчально-виховного комплексу 

Лиманської міської ради Донецької області, за роботу «Королева квітів»; 

Волошина Анна, вихованка гуртка «Палітра» комунального закладу 

«Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської 

районної ради Донецької області, за роботу «Мій рідний край»;  

Гавриш Маргарита, вихованка Шандриголівської загальноосвітньої школи 

Лиманської міської ради Донецької області, за роботу «Гуси, мої гусенята»; 

Галбай Крістіна, вихованка гуртка «Моделювання сувенірів» Станції 

Юних Техніків Відділу освіти Добропільської міської ради Донецької області, за 

роботу «Ляльки-мотанки «Зоря», «Трипільська»; 

Галкіна Анастасія, вихованка гуртка «Чарівна стрічка» Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Костянтинівка Донецької області, за роботу «Символ 

року»; 

Ганжа Єлизавета, вихованка гуртка «Бісероплетіння» Центру дитячої та 

юнацької творчості Дружківської міської ради Донецької області, за роботу 

«Квітковий рай»; 

Гвоздецька Катерина, вихованка гуртка Лиманського міського центру 

позашкільної роботи м. Лиман Донецької області, за роботу «Лиманський ліс»; 

Гладиш Вікторія, вихованка гуртка «Модульне орігамі» Станції Юних 

Техніків Відділу освіти Добропільської міської ради Донецької області, за 

роботу «Закохані»; 

Глушакова Уляна, вихованка гуртка «Різьблення по дереву» комунального 

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

«Кухонна дошка»; 

Голуб Олена, вихованка Лиманського навчально-виховного комплексу 

«гімназія – загальноосвітня школа І ступеня» Лиманської міської ради Донецької 

області, за роботу «Парасолька на квітковій галявині»; 

Гонтар Вікторія, вихованка гуртка «Бісероплетіння» Центру дитячої та 

юнацької творчості військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької 

області, за роботу «Троянди»; 
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Гончарова Юлія, вихованка гуртка «Студія дизайну» комунального 

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

«Ваза з колосками»; 

Горносталь Іван, вихованець гуртка «Цифрове фото» Донецького 

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

Грекова Вероніка, вихованка гуртка «Образотворче мистецтво» Станції 

юних техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької 

області, за роботу «Русалонька»; 

Грицюта Марія, вихованка Новоселівського навчально-виховного 

комплексу Лиманської міської ради Донецької області, за роботу «У цім краю, 

де серцю рідна пристань»;  

Гуртова Юлія, вихованка гуртка «Традиції українського мистецтва» 

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

міської ради Донецької області, за роботу «Мій рідний край»; 

Дарієнко Володимир, Кравченко Ярослав, вихованці Міньківського 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» Соледарської міської ради Донецької 

області, за роботу «Щедрий край»; 

Денисенко Марина, вихованка гуртка «Чарівна майстерня» комунального 

закладу «Міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

м. Маріуполя» Донецької області, за роботу «З ялинкою на луну»; 

Дубровський Мирослав, вихованець зразкової студії паперової пластики 

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

за роботу «Кубоконик»; 

Дудняк Любов, вихованка гуртка «Робота з деревиною» Станції Юних 

Техніків Відділу освіти Добропільської міської ради Донецької області, за 

роботу «Хлібниця»; 

Єрзяшкіна Святослава, вихованка гуртка «Судномоделювання» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу 

«Українське село»; 

Желнович Олександра, вихованка дизайн-студії «Веселка» Слов’янської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Слов’янської міської ради Донецької 

області, за роботу «Берегиня нашої душі»; 

Заіка Владислава, вихованка гуртка «Декоративно-прикладної творчості» 

районного позашкільного закладу «Волноваська станція юних техніків» 

Донецької області, за роботу «Ягничка»; 

Запальська Вероніка, вихованка гуртка «Гончарство» Донецького 

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

рибка»; 

Іващенко Ксенія, вихованка гуртка «Декоративне мистецтво» 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Дружківської міської ради Донецької 

області, за роботу «Мої мрії, мій Всесвіт»; 
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Ігнатенко Олександра, вихованка Піщанського навчально-виховного 

комплексу Покровської районної державної адміністрації Донецької області, за 

роботу «Мій рідний край»; 

Ісаєва Аміна, вихованка гуртка «Соняшник» Центру дитячої та юнацької 

творчості Дружківської міської ради Донецької області, за роботу «Захисники 

природи»; 

Ісраілова Людмила, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів» Станції 

юних техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької 

області, за роботу «Запаси господині»; 

Калашник Єлизавета, вихованка гуртка «Соняшник» Центру дитячої та 

юнацької творчості Дружківської міської ради Донецької області, за роботу «Ми 

діти твої, Україно!»; 

Каракай Данило, вихованець загальноосвітньої школи № 25 м. Маріуполь 

Донецької області, за роботу «Новорічні коники»; 

Карповець Інна, вихованка гуртка Палацу дитячої та юнацької творчості 

м. Гірника Донецької області, за роботу «Мальовничий Крим»; 

Кириченко Дарина, вихованка гуртка «Чарівна майстерня» Лиманського 

міського центру позашкільної роботи м. Лиман Донецької області, за роботу 

«Синиця»; 

Китманова Вероніка, вихованка гуртка «Витинанка» комунального 

позашкільного навчального закладу «Районний будинок дитячої творчості» 

Покровської районної ради Донецької області, за роботу «Мавка»; 

Коваленко Марія, вихованка Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Покровської районної державної адміністрації Донецької області, за 

роботу «Снігури»; 

Коваленко Поліна, вихованка гуртка «Соняшник» Центру дитячої та 

юнацької творчості Дружківської міської ради Донецької області, за роботу 

«Святкові гуляння»; 

Коверга Анастасія, вихованка гуртка «Живопис» Донецького обласного 

центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Боксрум «Будуар мадам 

де Плюсі»; 

Ковтун Дар’я, вихованка гуртка «Оригамі» Станції юних техніків 

Костянтинівської міської ради Донецької області, за роботу «Кухонна 

прихватка»; 

колективна робота, вихованці гуртка «Комишуватські майстри» 

Мангушського районного центру дитячої творчості Донецької області, за роботу 

«Мішечок зі щастям»; 

колективна робота, вихованці гуртка «Перлинка» Бахмутського міського 

Центру технічної творчості дітей та юнацтва Донецької області, за роботу 

«Дівчина-Весна»; 

Колосов Даніїл, вихованець гуртка «Традиції українського мистецтва» 

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

міської ради Донецької області, за роботу «Вкрадене щастя»; 
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Комар Віолетта, вихованка Добропільського навчально-виховного 

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

окремих предметів – дошкільний навчальний заклад», за роботу «Лялька-

мотанка»; 

Котович Аліса, вихованка гуртка «Умілі рученята» Білозерського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 15 Добропільської міської ради 

Донецької області, за роботу «Аліса»;  

Крива Ангеліна, вихованка гуртка «Вовняна акварель» Бахмутського 

міського Центру технічної творчості дітей та юнацтва Донецької області, за 

роботу «Капелюх «Загадай бажання»; 

Крюков Тимофій, вихованець гуртка «Архітектурне моделювання» 

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

області, за роботу «Бокал»; 

Кулініч Артем, вихованець Добропільського навчально-виховного 

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

окремих предметів – дошкільний навчальний заклад» Донецької області, за 

роботу «Перед Різдвом»; 

Куркчі Микола, вихованець гуртка «Фітодизайн» Великоновосілківського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Донецької області, за роботу 

«Мотоцикл»; 

Лагутчева Софія, вихованка гуртка «Сувенір» Станції юних техніків 

Костянтинівської міської ради Донецької області, за роботу «Україночка»; 

Левченко Дарина, вихованка гуртка «Образотворче мистецтво» 

Часовоярського Центру дитячої та юнацької творчості м. Часів Яр Бахмутського 

району Донецької області, за роботу «Прийшло кохання навесні»; 

Лепілова Ольга, вихованка гуртка «Умілі рученята» Білозерського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 15 Добропільської міської ради, за 

роботу «Маки»; 

Логачова Софія, вихованка гуртка «Соняшник» позашкільного 

навчального закладу Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської 

ради Донецької області, за роботу «На Сорочинський ярмарок»; 

Логвиненко Анастасія, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів» 

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

області, за роботу «Веселе гарбузятко»; 

Лутицька Дар’я, вихованка Добропільського навчально-виховного 

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

окремих предметів – дошкільний навчальний заклад» Донецької області, за 

роботу «Кава для матусі»; 

Мазур Владислав, вихованець гуртка «Різьблення по дереву» Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за диптих «Подарунок 

матусі»; 

Макогон Поліна, вихованка Рубцівської загальноосвітньої школи 

Лиманської міської ради Донецької області, за роботу «Братику на свята»; 
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Мала Олександра, вихованка гуртка «Бісероплетіння» закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 військово-цивільної адміністрації міста 

Торецьк Донецької області, за роботу «Маки»; 

Манющкіна Ангеліна, вихованка гуртка «Початкове технічне 

моделювання молодших школярів» районного позашкільного закладу 

«Волноваська станція юних техніків» Донецької області, за роботу «У квітах»; 

Манющкіна Ангеліна, вихованка гуртка «Початкове технічне 

моделювання» районного позашкільного закладу «Волноваська станція юних 

техніків» Донецької області, за роботу «Казка»; 

Матвєєва Арина, вихованка загальноосвітньої школи № 6 Дружківської 

міської ради Донецької області, за роботу «Весни привіт»; 

Машурова Поліна, вихованка гуртка «Судномоделювання» Донецького 

обласного центру дитячої та юнацької творчості, за роботу «Обитель Бога»; 

Мещишина Вероніка, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів» Станції 

юних техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької 

області, за роботу «Дикі лебеді»; 

Миколенко Єгор, вихованець гуртка «Студія образотворчого мистецтва» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу 

«Зимовий ранок»; 

Мироненко Вероніка, вихованка гуртка «Паперопластика» позашкільного 

навчального закладу «Станція юних техніків відділу освіти Покровської міської 

ради Донецької області», за роботу «Янгол-охоронець»; 

Миронова Аліна, Миронов Владислав, вихованці гуртка «Виготовлення 

сувенірів» Станції юних техніків військово-цивільної адміністрації міста 

Торецьк Донецької області, за роботу «Виноградна лоза»; 

Миронюк Василіса, вихованка загальноосвітньої школи № 4 Лиманської 

міської ради Донецької області, за роботу «Обереги мого роду»; 

Михайлова Дар’я, вихованка Лиманського навчально-виховного 

комплексу «гімназія – загальноосвітня школа І ступеня» Лиманської міської ради 

Донецької області, за роботу «Пливемо назустріч мріям річками Донеччини»; 

Міма Аліна, вихованка гуртка «Живопис» Донецького обласного центру 

технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Зі святом, люба!»; 

Млот Микита, вихованець гуртка «Сувенір» Станції юних техніків 

Костянтинівської міської ради Донецької області, за роботу «Оберіг 

«Янголятко»; 

Моденко Богдана, вихованка зразкової студії декоративно-прикладного 

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

Донецької області, за роботу «У пошуках горіха»; 

Нешко Каміла, вихованка гуртка «Образотворче мистецтво» 

Старомлинівського Центру дитячої творчості Великоновосілківського району 

Донецької області, за роботу «Бабусина хатина»; 

Нікітенко Марія, вихованка Білозерського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів № 15 Добропільської міської ради Донецької області, за 

роботу «Батьківська хата»; 
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Новікова Ганна, вихованка гуртка «Бісероплетіння» Донецького обласного 

центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Чарівна орхідея»; 

Остапова Тетяна, вихованка Білозерського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів № 15 Добропільської міської ради Донецької області, за 

роботу «Черепашка»; 

Пакіж Катерина, вихованка зразкової студії «Самородок» Центру дитячої 

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

прогулянка»; 

Перепадья Марія, вихованка Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Покровської районної державної адміністрації Донецької області, за 

роботу «Свято зустрічаємо»; 

Погромська Альбіна, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів» Станції 

юних техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької 

області, за роботу «Шкатулка»; 

Полукєєва Анна, вихованка гуртка «Мистецтво нашого народу» 

комунального закладу «Волноваський районний будинок дитячої та юнацької 

творчості» Волноваської районної ради Донецької області, за роботу «Гойдають 

соняшники небо»; 

Приймак Любов, вихованка Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Покровської районної державної адміністрації Донецької області, за 

роботу «Душа метелика»; 

Прищепа Аліна, вихованка гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків відділу освіти 

Покровської міської ради Донецької області», за роботу «Гірничий дух – 

Шубін»;  

Прищепа Аліна, вихованка гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків відділу освіти 

Покровської міської ради Донецької області», за роботу «Пасхальний заєць»; 

Прокопенко Вікторія, вихованка гуртка «Студія образотворчого 

мистецтва» Центру дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради 

Донецької області, за роботу «Місячна ніч»; 

Проценко Віолетта, вихованка гуртка «Технічний дизайн» Станції юних 

техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області, за 

роботу «Гламурочка»; 

Прудіус Софія, вихованка гуртка «Традиції українського мистецтва» 

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

міської ради Донецької області, за роботу «Таця»; 

Ревинська Вікторія, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів» Станції 

юних техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької 

області, за роботу «Бджоляр»; 

Рекота В’ячеслав, вихованець гуртка «Судномоделювання» Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Риба щастя 

та багатства»; 
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Роменських Олександра, вихованка гуртка «Паперовий світ» Будинку 

дитячої творчості м. Новогродівка Донецької області, за роботу «Соняшникова 

країна»;  

Рудаченко Микита, вихованець гуртка «Орігамі» Центру дітей та юнацтва 

Соледарської міської ради Донецької області, за роботу «Книжка про Україну»; 

Савкін Владислав, вихованець Лиманського міського центру позашкільної 

роботи м. Лиман Донецької області, за роботу «Золотий дракон»; 

Свириденко Лілія, вихованка гуртка «Світ рукоділля» Центру творчості 

дітей та юнацтва м. Селидове Донецької області, за роботу «Моя Україна»; 

Севостьянова Анастасія, вихованка гуртка «Народні ремесла» районного 

позашкільного закладу «Волноваська станція юних техніків» Донецької області, 

за роботу «Солодкий сон»; 

Севостьянова Анастасія, вихованка гуртка «Народні ремесла» районного 

позашкільного закладу «Волноваська станція юних техніків» Донецької області, 

за роботу «Вишукане тріо»; 

Семенова Уляна, вихованка гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу 

«Серветка «Веселкова галявина»; 

Сєрова Дарія, вихованка гуртка «Юний дизайнер» Центру творчості дітей 

та юнацтва м. Селидове Донецької області, за роботу «Чарівна зима»; 

Скобенко Софія, вихованка гуртка «Студія образотворчого мистецтва» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу 

«Зимова ніжність»; 

Скрипник Поліна, вихованка гуртка «Технічний дизайн» позашкільного 

навчального закладу «Станція юних техніків відділу освіти Покровської міської 

ради Донецької області», за роботу «Паперова вишивка»; 

Сорока Олександра, вихованка гуртка «Асорті» комунального закладу 

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

Донецької області, за роботу «Хаскі»; 

Сорокіна Вікторія, вихованка гуртка «Технічний дизайн» Станції юних 

техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області, за 

роботу «Янгол»; 

Сорокіна Уляна, вихованка гуртка «Традиції українського мистецтва» 

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

міської ради Донецької області, за роботу «Ваза»; 

Степаненко Аліса, вихованка гуртка «Образотворче мистецтво» Станції 

юних техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької 

області, за роботу «Дівчинка з трояндами»; 

Супрун Сергій, вихованець гуртка «Флористика та живопис» 

Часовоярського Центру дитячої та юнацької творчості м. Часів Яр Бахмутського 

району Донецької області, за роботу «Перші нарциси»; 

Сухоруков Іван, вихованець гуртка «Кедр» Мангушського районного 

центру дитячої творчості Донецької області, за роботу «На узліссі»; 
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Тараненко Альона, вихованка гуртка «Кедр» Мангушського районного 

центру дитячої творчості Донецької області, за роботу «Портрет»; 

Тарасова Валерія, вихованка гуртка «Образотворче мистецтво» Станції 

юних техніків Управління освіти Краматорської міської ради Донецької області, 

за роботу «Недільний ранок»; 

Тарнопольська Софія, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів» закладу 

загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 21 військово-цивільної адміністрації 

міста Торецьк Донецької області, за роботу «Український козак»; 

Тещинська Марія, вихованка Петрівського навчально-виховного 

комплексу Покровської районної державної адміністрації Донецької області, за 

роботу «Соняшники»; 

Титар Олена, вихованка гуртка «Чарівники» комунального закладу 

«Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської 

районної ради Донецької області, за роботу «Моє найглибше джерело – село, моє 

село»; 

Харченко Єва, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів» Донецького 

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

птах»; 

Хозяінова Євгенія, вихованка гуртка «Моделювання та конструювання 

одягу» Центру дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради 

Донецької області, за роботу «Квітуча Україна»; 

Хотинська Анжеліка, вихованка гуртка «Джерельце» комунального 

закладу «Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» 

Волноваської районної ради Донецької області за роботу «Єднання з природою»; 

Черепєніна Дар’я, вихованка гуртка «Фантазія» Мангушського районного 

центру дитячої творчості Донецької області, за роботу «Поні»; 

Чігірьова Ірина, вихованка загальноосвітньої школи № 7 м. Дружківка 

Донецької області, за роботу «Дитинство»; 

Чуркін Микита, вихованець гуртка «Студія образотворчого мистецтва» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу 

«Бім та Бом»; 

Шепель Аліна, вихованка Лиманського навчально-виховного комплексу 

«гімназія – загальноосвітня школа І ступеня» Лиманської міської ради Донецької 

області, за роботу «Прикраса «Казки України»; 

Шинкаренко Василь, вихованець гуртка «Технічний дизайн» Районного 

позашкільного закладу «Волноваська станція юних техніків» Донецької області, 

за роботу «Валютне дерево»; 

Шинкаренко Василь, вихованець гуртка «Технічний дизайн» районного 

позашкільного закладу «Волноваська станція юних техніків» Донецької області, 

за роботу «Вічне кохання»; 

Шубчинський Денис, вихованець гуртка «Виготовлення сувенірів» 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 16 військово-цивільної 

адміністрації міста Торецьк Донецької області, за роботу «Квіткова композиція»; 
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Юрченко Богдан, вихованець гуртка «Акварелька» комунального закладу 

«Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської 

районної ради Донецької області, за роботу «Мандала на щастя»; 

Ямполець Анастасія, вихованка гуртка «Паперопластика» комунального 

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

«Троянди»; 

Яценко Валерія, вихованка гуртка «Художня вишивка» Станції юних 

техніків Управління освіти Краматорської міської ради Донецької області, за 

роботу «Райдужне коло»; 

Ячменьова Віка, вихованка гуртка «М’яка іграшка» Центру дитячої та 

юнацької творчості Дружківської міської ради Донецької області, за роботу 

«Веселі рибалки». 

 

Дипломом ІІІ ступеня: 

Багдасарян Ганна, вихованка гуртка «Студія образотворчого мистецтва» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу 

«На Альпійських луках»; 

Баркалов Вадим, вихованець гуртка «Оригамі» Центру технічної творчості 

дітей та юнацтва м. Селидове Донецької області, за роботу «Затишний куточок»; 

Бєліков Данило, вихованець Дружківської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів №17 Дружківської міської ради Донецької області, за роботу 

«Органайзер-скринька»; 

Бєляєва Валерія, вихованка гуртка «Зіроньки» комунального закладу 

«Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської 

районної ради Донецької області, за роботу «Лялька-лоскутниця»; 

Білоус Вікторія, вихованка гуртка «Чарівний бісер» Станції Юних Техніків 

Відділу освіти Добропільської міської ради Донецької області, за роботу «Літній 

водограй»; 

Білоус Софія, вихованка гуртка «Студія образотворчого мистецтва» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу 

«Повернення додому»; 

Білоусова Кристина, вихованка гуртка «Асорті» комунального закладу 

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

Донецької області, за роботу «Мімоза»; 

Богаченко Олександр, вихованець гуртка «Мистецтво нашого народу» 

Станції юних техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк 

Донецької області, за роботу «Кусудама «Електра»; 

Борщ Євгенія, вихованка Яковлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Соледарської міської ради Донецької області, за роботу «Українське 

подвір’я»; 

Броваренко Марина, вихованка гуртка «Народознавство» Центру туризму 

та краєзнавства учнівської молоді м. Добропілля Донецької області, за роботу 

«Парасолька-сувенір»; 
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Бурлаченко Богдан, вихованець Мелекінської загальноосвітньої школи 

Мангушського району Донецької області, за роботу «Душа козацького роду»; 

Буровцов Олег, вихованець гуртка «Образотворче мистецтво» закладу 

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

військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області, за роботу 

«Як передать, Донбас, твою красу»; 

Вареник Ілля, вихованець Слов’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 12 Слов’янської міської ради Донецької області, за роботу «Україна 

єдина»; 

Васильченко Дар’я, вихованка гуртка «Чарівний олівець» комунального 

закладу «Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» 

Волноваської районної ради Донецької області, за роботу «Рідна квітка»; 

Веліканова Анастасія, вихованка гуртка «Паперопластика»  Станції юних 

техніків Управління освіти Краматорської міської ради Донецької області, за 

роботу «Мальви коло хати»; 

Гаврилова Елеонора, вихованка Білицького закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів № 10 Добропільської міської ради Донецької області, за 

роботу «Барви осені»; 

Ганночка Світлана, вихованка гуртка «Моделювання та конструювання 

одягу» Центру дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради 

Донецької області, за роботу «Скринька «Україночка»; 

Гармаш Марія, Гармаш Катерина, вихованки гуртка «Виготовлення 

сувенірів» Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, 

за роботу «Панно «Україна»; 

Гармаш Софія, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів» закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 військово-цивільної адміністрації 

міста Торецьк Донецької області, за роботу «Чарівні кульбабки»; 

Герасименко Софія, вихованка гуртка «Чарівний клубок» комунального 

закладу «Міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

м. Маріуполя» Донецької області, за роботу «Котики»; 

Гнітійова Кароліна, вихованка гуртка «Умілі руки» Старомлинівського 

Центру дитячої творчості Великоновосілківського району Донецької області, за 

роботу «Мій рідний край»; 

Горпиненко Дар’я, вихованка гуртка «Паперопластика» Станції юних 

техніків Костянтинівської міської ради Донецької області, за роботу «Фіалки»; 

Гриценяк Поліна, вихованка гуртка «Веселка» комунального закладу 

«Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської 

районної ради Донецької області, за роботу «Маки червоні – то вічне життя»; 

Громенко Олександра, вихованка гуртка «Паперопластика» Станції юних 

техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області, за 

роботу «Дерево у квітах»; 

Губа Іван, вихованець гуртка «Акварелька» комунального закладу 

«Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської 

районної ради Донецької області, за роботу «Чудова мандала»; 
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Гущина Яна, вихованка гуртка «Паперова пластика» Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Костянтинівка Донецької області, за роботу «Україночка»; 

Джансиз Катерина, вихованка гуртка «Веселий олівець» Мангушського 

районного центру дитячої творчості Донецької області, за роботу «На 

прогулянці»; 

Донцова Дар’я, вихованка загальноосвітньої школи № 4 Лиманської 

міської ради Донецької області, за роботу «Герої українських казок»; 

Дорошенко Олеся, вихованка гуртка «Художня вишивка» комунального 

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

«Листівка «З днем народження»;  

Дубіна Віолетта, вихованка гуртка «Образотворче мистецтво» Станції 

юних техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької 

області, за роботу «Лисичка»; 

Євдокимова Тетяна, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів» закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 13 військово-цивільної адміністрації 

міста Торецьк Донецької області, за роботу «Мій рідний край»; 

Єгоян Ареадна, вихованка Шандриголівської загальноосвітньої школи 

Лиманської міської ради Донецької області, за роботу «Польові маки»; 

Жук Артемій, вихованець Новогригорівської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів – філія опорного закладу – КЗ «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» 

опорна школа, за роботу «Краєвиди мого села»; 

Жук Олеся, вихованка студії «Барвінок» комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості м. Слов'янська» Донецької області, за роботу 

«Обірвав свинець твої літа»; 

Задоєв Денис, вихованець Палацу дитячої та юнацької творчості м. Гірника 

Донецької області, за роботу «Мій улюблений персонаж»; 

Заіка Владислава, вихованка гуртка «Декоративно-прикладної творчості» 

Районного позашкільного закладу «Волноваська станція юних техніків» 

Донецької області, за роботу «Чарівний черевик»; 

Заікін Бондан, вихованець гуртка «Технічне моделювання» Станції юних 

техніків Костянтинівської міської ради Донецької області, за роботу «Гніздечко 

пасхальне»; 

Звягінова Ангеліна, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів» Станції 

юних техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької 

області, за роботу «Мудра сім’я»; 

Зубкова Аліна, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів» комунального 

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

«Закохані кошенята»; 

Ігуменцева Катерина, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів» 

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

області, за роботу «В гостях у казки»; 
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Ішкова Анастасія, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Часовоярського Центру дитячої та юнацької творчості м. Часів Яр Бахмутського 

району Донецької області, за роботу «Прийшла весна»; 

Кирилов Андрій, вихованець дошкільного навчального закладу № 2 

Лиманської міської ради Донецької області, за роботу «Край свій рідний…»; 

Кіхтенко Кирило, вихованець Дружківської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів №1 Дружківської міської ради Донецької області, за роботу «Лісовий 

кошик»; 

Ключенко Яна, вихованка гуртка «Технічний дизайн» Станції юних 

техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області, за 

роботу «Пасхальний янгол»; 

Ключенко Яна, вихованка гуртка «Технічний дизайн» Станції юних 

техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області, за 

роботу «Орел»; 

Ковальова Євгенія, вихованка гуртка «Джерельце» комунального закладу 

«Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської 

районної ради Донецької області, за роботу «На пухнастій ковдрі»; 

колективна робота, вихованці гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу 

«Квітуча сакура»; 

Коломієць Поліна, вихованка Добропільського навчально-виховного 

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

окремих предметів – дошкільний навчальний заклад» Донецької області, за 

роботу «Пташиний спів»; 

Комкова Орина, вихованка етно-майстерні «Берегиня» Бахмутського 

міського Центру технічної творчості дітей та юнацтва Донецької області, за 

роботу «Домовичок»; 

Корнієнко Анастасія, вихованка гуртка «Оригамі» Центру творчості дітей 

та юнацтва м. Селидове Донецької області, за роботу «Лісова Мавка»; 

Костюков Микита, вихованець гуртка «Технічне моделювання» Станції 

юних техніків Костянтинівської міської ради Донецької області, за роботу 

«Тропічна рибка»; 

Костюкович Рената, вихованка гуртка «Бісероплетіння» Станції юних 

техніків Костянтинівської міської ради Донецької області, за роботу «Вишні»; 

Кочергіна Ольга, вихованка гуртка «Юний дизайнер» Центру творчості 

дітей та юнацтва м. Селидове Донецької області, за роботу «Материнство»; 

Кравченко Катерина, вихованка гуртка Палацу дитячої та юнацької 

творчості м. Гірника Донецької області, за роботу «Натюрморт»; 

Красюк Олександра, вихованка гуртка «Мукосолька» Будинку дитячої 

творчості м. Новогродівка Донецької області, за роботу «Грайливе кошеня»; 

Кроха Діана, вихованка гуртка «Сувенір» Центру творчості дітей та 

юнацтва м. Селидове Донецької області, за роботу «Млин мрій»; 
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Курінна Катерина, вихованка Лиманського навчально-виховного 

комплексу «гімназія – загальноосвітня школа І ступеня» Лиманської міської ради 

Донецької області, за роботу «Рідний край»; 

Куркчі Микола, вихованець гуртка «Фітодизайн» Великоновосілківського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Донецької області, за роботу 

«Радість з неба ся являє»; 

Куценко Ярослава, вихованка гуртка «Флористика і живопис» Станції 

юних техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької 

області, за роботу «Весна»; 

Левченко Крістіна, вихованка гуртка «Сувенір» комунального 

позашкільного навчального закладу «Районний Будинок дитячої творчості 

Покровської районної ради Донецької області, за роботу «Домовичок»; 

Лисянська Аліна, вихованка гуртка «Флористика та живопис» Станції 

юних техніків Управління освіти Краматорської міської ради Донецької області, 

за роботу «Дивний птах. М. Приймаченко»; 

Масюра Дар’я, вихованка Добропільського навчально-виховного 

комплексу «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 7 – дошкільний 

навчальний заклад» Донецької області, за роботу «Намисто «Малахітове диво»; 

Мацегора Діана, вихованка навчально-виховного комплексу селища Нове 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Лиманської міської ради Донецької області, за роботу «Кошик радості»; 

Миронов Микита, Бєляков Ілля, вихованці гуртка «Моделювання іграшки-

сувеніру» позашкільного навчального закладу Станції юних техніків 

Дружківської міської ради Донецької області, за роботу «Бережіть домашнє 

вогнище»; 

Наталенко Віктор, вихованець гуртка «Мистецтво нашого народу» Станції 

юних техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької 

області, за роботу «Черепаха Черемайстер»; 

Нескреба Тетяна, вихованка Волноваської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 2 Волноваської районної ради Донецької області, за роботу 

«Снігури»; 

Несчьотна Міранда, вихованка гуртка «Макраме» Станції юних техніків 

Управління освіти Краматорської міської ради, за роботу «Дерево»; 

Нікеєнко Мілена, вихованка Ялтинської загальноосвітньої школи № 2 

Мангушського району Донецької області, за роботу «Бабусина скринька»; 

Павленко Мирослава, вихованка Удачненської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Покровської районної державної адміністрації Донецької області, за 

роботу «Мрія під дощем»; 

Павлюкова Єлизавета, вихованка гуртка «Технічний дизайн» Донецького 

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

щастя»; 

Паєвський Олександр, вихованець гуртка «Декоративно-образотворче 

мистецтво» Станції юних техніків Управління освіти Краматорської міської ради 

Донецької області, за роботу «Моя люба Зорька»; 
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Пархоменко Дарина, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу 

«Чарівні візерунки»; 

Періг Марія, вихованка гуртка «Світ рукоділля» Центру творчості дітей та 

юнацтва м. Селидове Донецької області, за роботу «Маки»; 

Піддубна Вікторія, вихованка гуртка «Флористика та живопис» Станції 

юних техніків Управління освіти Краматорської міської ради Донецької області, 

за роботу «Чорнобривці для матусі»; 

Підставина Ганна, вихованка Палацу дитячої та юнацької творчості 

м. Гірника Донецької області, за роботу «Квіткова фея»; 

Поліщук Юлія, вихованка гуртка «Малюнок та живопис» Центру дитячої 

та юнацької творчості військово-цивільної адміністрації міста Торецьк 

Донецької області, за роботу «Розцвіли ромашки в полі»; 

Поляков Владислав, вихованець гуртка «Художнє моделювання» 

комунального закладу «Міський Центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді м. Маріуполя» Донецької області, за роботу «Кручені паничі»; 

Постнікова Олена, вихованка гуртка «Образотворче мистецтво» Станції 

юних техніків Управління освіти Краматорської міської ради Донецької області, 

за роботу «Казкова країна»; 

Пригода Анастасія, вихованка гуртка «Креативне рукоділля» Станції 

Юних Техніків Відділу освіти Добропільської міської ради Донецької області, за 

роботу «Іграшка котик»; 

Просоленко Альбіна, вихованка гуртка «Світ рукоділля» Центру творчості 

дітей та юнацтва м. Селидове Донецької області, за роботу «Барвінки»; 

Рипаленко Олександра, вихованка гуртка «Декоративно-образотворче 

мистецтво» Станції юних техніків Управління освіти Краматорської міської ради 

Донецької області, за роботу «На рибалці»; 

Рубан Дар’я, вихованка гуртка «Креативне рукоділля» Новоандріївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької 

області, за роботу «Різдвяні візерунки»; 

Сагірова Людмила, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Ялтинської загальноосвітньої школи № 2 смт. Ялта Мангушського району 

Донецької області, за роботу «Скатертина»; 

Самойленко Мілена, вихованка гуртка «Флористика та живопис» Станції 

юних техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької 

області, за роботу «Прикраса на голову»; 

Сафонов Михайло, вихованець гуртка «Архітектурне моделювання» 

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

області, за роботу «Чаша»; 

Севостьянова Анастасія, вихованка гуртка «Народні ремесла» районного 

позашкільного закладу «Волноваська станція юних техніків» Донецької області, 

за роботу «Господиня»; 

Сердюк Надія, вихованка гуртка «Різьблення по дереву» Донецького 

обласного центру дитячої та юнацької творчості, за роботу «Карпати»; 
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Сорока Тимур, вихованець гуртка «Виготовлення сувенірів» Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Я+ТИ»; 

Сорокіна Вікторія, вихованка гуртка «Бісероплетіння» закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів № 8 військово-цивільної адміністрації міста 

Торецьк Донецької області, за роботу «Україна моя»; 

Стрільчук Олександра, вихованка гуртка «Паперопластика» 

позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків відділу освіти 

Покровської міської ради Донецької області», за диптих «Літні спогади»; 

Сухоруков Іван, вихованець гуртка «Кедр» Мангушського районного 

центру дитячої творчості Донецької області, за роботу «Ведмідь»; 

Тараненко Альона, вихованка гуртка «Кедр» Мангушського районного 

центру дитячої творчості Донецької області, за роботу «Подружки»; 

Тітов Михайло, вихованець етно-майстерні «Берегиня» Бахмутського 

міського Центру технічної творчості дітей та юнацтва Донецької області, за 

роботу «Золоті рибки»; 

Ткачова Марія, вихованка гуртка «Петриківський розпис» Центру дітей та 

юнацтва Соледарської міської ради Донецької області, за роботу «Маки»; 

Феній Поліна, вихованка Сергіївського навчально-виховного комплексу 

Покровської районної державної адміністрації Донецької області, за роботу 

«Українська родина»;  

Філенко Марія, вихованка гуртка «Образотворче мистецтво» Станції юних 

техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області, за 

роботу «Ялинка»; 

Хабенко Олена, вихованка гуртка «Традиції українського мистецтва» 

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

міської ради Донецької області, за роботу «Лялька Натуся»; 

Ханас Олег, вихованець загальноосвітньої школи № 3 Лиманської міської 

ради Донецької області, за роботу «Квіти»; 

Хатнянська Каміла, вихованка дизайн-студії «Фантазія» комунального 

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

області, за роботу «Національний сувенір»; 

Хом’як Енріка, вихованка гуртка «Бісероплетіння» Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Селидове Донецької області, за роботу «Смакота»; 

Чиненова Поліна, вихованка гуртка «Технічне моделювання» Станції 

юних техніків Костянтинівської міської ради Донецької області, за роботу 

«Весняний букет»; 

Чігірьова Ірина, вихованка загальноосвітньої школи № 7 м. Дружківка 

Донецької області, за роботу «Дерево життя»; 

Чуланова Марія, вихованка студії «Барвінок» комунального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості м. Слов’янська» Донецької області, за 

роботу «У рідному краю»; 

Шауліс Олександра, вихованка Білозерського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів № 18 Добропільської міської ради Донецької області, за 

роботу «Прикраса «Український орнамент»; 
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Шашкова Тамара, вихованка гуртка «Образотворче мистецтво» закладу 

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

міста Торецьк Донецької області, за роботу «Святі місця»; 

Шейко Карина, вихованка Лиманського навчально-виховного комплексу 

«гімназія – загальноосвітня школа І ступеня» Лиманської міської ради Донецької 

області, за роботу «Чарівні сторінки Донеччини»; 

Шулик Анастасія, вихованка гуртка «Оригамі» Центру творчості дітей та 

юнацтва м. Селидове Донецької області, за роботу «Водний світ»; 

Яворський Єгор, вихованець гуртка «Гончарство» Донецького обласного 

центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Павучок на павутинні»; 

Яковенко Роман, вихованець Добропільського навчально-виховного 

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

окремих предметів – дошкільний навчальний заклад», за роботу «Охоронець 

будинку»; 

Яковлев Павло, вихованець гуртка «Виготовлення сувенірів» Донецького 

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

насіяла мати»; 

Якуба Олександр, вихованець гуртка «Судномоделювання» Донецького 

обласного центру дитячої та юнацької творчості, за роботу «Святогірська 

Лавра». 

 

2. Нагородити грамотами Донецького обласного центру технічної 

творчості дітей та юнацтва за підготовку призерів обласного етапу 

Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого 

мистецтва «Знай і люби свій край» наступних керівників гуртків: 

Ал-Джанабі Вікторія Павлівна, керівник гуртка «Декоративне мистецтво» 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Дружківської міської ради Донецької 

області; 

Аліпченкова Олександра Миколаївна, керівник гуртка «Асорті» 

комунального закладу «Міський Центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді м. Маріуполя» Донецької області; 

Арабаджи Валентина Володимирівна, учитель Ялтинської 

загальноосвітньої школи № 2 Мангушського району Донецької області; 

Ахрименко Ганна Миколаївна, керівник гуртка «Креативне рукоділля» 

Новоандріївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Волноваської районної 

ради Донецької області;  

Бабченко Ольга Володимирівна, керівник гуртка «Палітра» комунального 

закладу «Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» 

Волноваської районної ради Донецької області; 

Баженова Наталія Трохимівна, керівник гуртка «Мистецтво нашого 

народу» Станції юних техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк 

Донецької області; 

Баранов Геннадій Борисович, керівник гуртка «Кедр» Мангушського 

районного центру дитячої творчості Донецької області; 
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Бармак Ірина Петрівна, керівник гуртка «Креатив» Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Костянтинівка Донецької області; 

Безсмертна Юлія Владиславівна, керівник швейної студії «Майстриня» 

Бахмутського міського Центру технічної творчості дітей та юнацтва Донецької 

області; 

Бережна Раїса Леонідівна, керівник гуртка «Оригамі» Центру творчості 

дітей та юнацтва м. Селидове Донецької області; 

Берман Тетяна Олександрівна, учитель Міньківського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Соледарської міської ради Донецької області; 

Беспала Валентина Олександрівна, керівник гуртка «Рукодільниця» 

Будинку дитячої творчості м. Новогродівка Донецької області; 

Беспала Надія Миколаївна, керівник гуртка «Сувенір» комунального 

позашкільного навчального закладу «Районний Будинок дитячої творчості» 

Покровської районної ради Донецької області; 

Бикова Вікторія Станіславівна, керівник гуртка «Гончарство» Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва; 

Бикова Наталія Петрівна, керівник гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Станції юних техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк 

Донецької області; 

Бондар Людмила Анатоліївна, керівник гуртка «Студія образотворчого 

мистецтва» Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва; 

Бондарь Катерина Олександрівна, учитель Яковлівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Соледарської міської ради Донецької області; 

Бондаренко Зінаїда Олександрівна, учитель загальноосвітньої школи № 3 

Лиманської міської ради Донецької області;  

Бондаренко Олена Вікторівна, учитель комунального закладу 

«Билбасівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» 

Слов’янського району Донецької області; 

Близнюк Наталія Федорівна, керівник гуртка «Декоративно-прикладної 

творчості» районного позашкільного закладу «Волноваська станція юних 

техніків» Донецької області; 

Брєєва Олена Василівна, керівник гуртка «Технічне моделювання» Станції 

юних техніків Костянтинівської міської ради Донецької області;  

Буштець Оксана Вікторівна, керівник гуртка «Художня вишивка» Центру 

дітей та юнацтва Соледарської міської ради Донецької області; 

Варцаба Оксана Григорівна, керівник гуртка «Виготовлення сувенірів» 

позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків відділу освіти 

Покровської міської ради Донецької області»; 

Василенко Оксана Володимирівна, керівник гуртка «Флористика та 

живопис» Часовоярського Центру дитячої та юнацької творчості м. Часів Яр 

Бахмутського району Донецької області; 

Васильєва Анжеліка Миколаївна, керівник студії «Angel» Центру 

творчості дітей та юнацтва м. Селидове Донецької області; 
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Вишневська Марина Миколаївна, керівник гуртка «Чарівники» 

комунального закладу «Волноваський районний будинок дитячої та юнацької 

творчості» Волноваської районної ради Донецької області;  

Вовченко Віра Іванівна, керівник гуртка «Виготовлення сувенірів» закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 16 військово-цивільної адміністрації 

міста Торецьк Донецької області; 

Галбай Катерина Олександрівна, учитель Білозерського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів № 18 Добропільської міської ради Донецької 

області; 

Ганієва Оксана Ріфкатіфна, керівник зразкової дизайн-студії «Самородок» 

Центру дитячої та юнацької творчості м. Добропілля Донецької області; 

Гапєєва Ірина Олександрівна, керівник гуртка «Фантазія» Мангушського 

районного центру дитячої творчості Донецької області; 

Герасименко Олена Михайлівна, керівник гуртка «Мистецтво нашого 

народу» комунального закладу «Волноваський районний будинок дитячої та 

юнацької творчості» Волноваської районної ради Донецької області; 

Головенський Володимир Іванович, керівник гуртка «Виготовлення 

сувенірів» закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 10 військово-

цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області; 

Гончарова Наталя Миколаївна, учитель загальноосвітньої школи                    

І-ІІІ ступенів № 6 Дружківської міської ради Донецької області; 

Гордієнко Катерина Віталіївна, учитель загальноосвітньої школи № 4 

Лиманської міської ради Донецької області; 

Горносталь Валентина Петрівна, керівник гуртків «Виготовлення 

сувенірів» та «Цифрове фото» Донецького обласного центру технічної творчості 

дітей та юнацтва; 

Горпинич Любов Федорівна, керівник НХК студії ДПТ «Чарівниця» 

Приморського будинку творчості дітей та юнацької молоді м. Маріуполя 

Донецької області; 

Горячова Катерина Станіславівна, керівник гуртків «Паперопластика» та 

«Бісероплетіння» Донецького обласного центру технічної творчості дітей та 

юнацтва; 

Грицюта Світлана Миколаївна, учитель Новоселівського навчально-

виховного комплексу Лиманської міської ради Донецької області; 

Гуренко Наталя Миколаївна, керівник гуртка «Умілі рученята» 

Білозерського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 15 

Добропільської міської ради Донецької області; 

Гутнік Ольга Львівна, керівник гуртка «М’яка іграшка» позашкільного 

навчального закладу Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської 

ради Донецької області; 

Гуляєва Світлана Миколаївна, керівник гуртка «Моделювання іграшки-

сувеніру» позашкільного навчального закладу Станція юних техніків 

Дружківської міської ради Донецької області; 
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Делекторська Оксана Юріївна, керівник гуртка «Зіроньки» комунального 

закладу «Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» 

Волноваської районної ради Донецької області; 

Дорохова Світлана Валентинівна, керівник гуртка «Образотворче 

мистецтво» Часовоярського Центру Дитячої та юнацької творчості м. Часів Яр 

Бахмутського району загальноосвітньої школи № 4 Лиманської міської ради 

Донецької області; 

Дубініна Тамара Дмитрівна, учитель комунального закладу 

«Билбасівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» 

Слов’янського району Донецької області; 

Дубровіна Тетяна Павлівна, керівник гуртка «Флористика та живопис» 

Станції юних техніків Управління освіти Краматорської міської ради Донецької 

області; 

Євстигнєєва Лариса Вікторівна, керівник гуртка «Виготовлення сувенірів» 

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

адміністрації міста Торецьк Донецької області;  

Єригіна Ольга Вікторівна, керівник гуртка «Умілі руки» 

Старомлинівського Центру дитячої творчості Великоновосілківського району 

Донецької області; 

Єфанова Наталя Вікторівна, керівник гуртка «Іграшковий світ» Будинку 

дитячої творчості м. Новогродівка Донецької області; 

Жук Вікторія Геннадіївна, учитель Новогригорівської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів – філія опорного закладу – КЗ «Нікольська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради 

Донецької області» опорна школа; 

Жукотська Катерина Миколаївна, керівник гуртка «Креативне рукоділля» 

Станції Юних Техніків Відділу освіти Добропільської міської ради Донецької 

області; 

Закрева Тетяна Анатоліївна, керівник гуртка «Образотворче мистецтво» 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 16 військово-цивільної 

адміністрації міста Торецьк Донецької області; 

Захаревич Алла Анатоліївна, керівник гуртка «Юний дизайнер» Центру 

творчості дітей та юнацтва м. Селидове Донецької області; 

Зима Ірина Сергіївна, учитель Соледарської загальноосвітньої школи            

І-ІІ ступенів № 14 Солерадської міської ради Донецької області; 

Іваненко Вікторія Володимирівна, керівник гуртка «Соняшник» 

позашкільного навчального закладу Центру дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради Донецької області; 

Іванова Анна Вікторівна, керівник гуртка «Образотворче мистецтво» 

Станції юних техніків Управління освіти Краматорської міської ради Донецької 

області; 

Іванова Оксана Василівна, учитель загальноосвітньої школи № 33 

м. Маріуполь Донецької області; 
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Івкова Вікторія Миколаївна, учитель Новоселівського навчально-

виховного комплексу Лиманської міської ради Донецької області; 

Ігнатенко Ірина Володимирівна, учитель Білозерського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів № 18 Добропільської міської ради Донецької 

області; 

Іноземцева Наталія Олександрівна, керівник гуртка «Малюнок та 

живопис» Центру дитячої та юнацької творчості військово-цивільної 

адміністрації міста Торецьк Донецької області; 

Ільченко Таїсія Василівна, керівник гуртка «Петриківський розпис» 

Центру дітей та юнацтва Соледарської міської ради Донецької області; 

Каданцева Олена Олексіївна, керівник гуртка «Рукодільниця», 

комунального закладу «Міський Центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді м. Маріуполя» Донецької області;  

Казановська Кетеван Тамазівна, керівник швейної майстерні «Перлинка» 

Бахмутського міського Центру технічної творчості дітей та юнацтва Донецької 

області; 

Кайда Людмила Іллівна, керівник гуртка «Комишуватські майстри» 

Мангушського районного центру дитячої творчості Донецької області; 

Каліберда Тетяна Михайлівна, керівник студії «Барвінок» комунального 

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

області; 

Калігаєва Олена Павлівна, керівник гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва; 

Кальна Галина Михайлівна, керівник гуртка «Чарівний клубок» 

комунального закладу «Міський Центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді м. Маріуполя» Донецької області; 

Караянова Наталія Валеріївна, керівник гуртка «Веселий олівець» 

Мангушського районного центру дитячої творчості Донецької області; 

Кирилова Наталя Миколаївна, учитель Добропільського навчально-

виховного комплексу «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №7 – 

дошкільний навчальний заклад» Донецької області; 

Кириченко Наталя Володимирівна, керівник гуртка «Мукосолька» 

Будинку дитячої творчості м. Новогродівка Донецької області; 

Киркач Наталья Вячеславівна, учитель Лиманського навчально-виховного 

комплексу «гімназія – загальноосвітня школа І ступеня» Лиманської міської ради 

Донецької області; 

Кімеріна Алла Миколаївна, керівник народної образотворчої студії 

«Фантазія» Центру дитячої та юнацької творчості м. Добропілля Донецької 

області; 

Клейно Любов Григорівна, керівник гуртка «Виготовлення сувенірів» 

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

адміністрації міста Торецьк Донецької області; 
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Клименко Алла Вікторівна, педагог-організатор Волноваської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Волноваської районної ради 

Донецької області; 

Клименко Ганна Максимівна, керівник гуртка «Художня вишивка» 

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

області; 

Клименко Максим Сергійович, керівник гуртка «Паперопластика» 

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

області; 

Клименко Сергій Леонідович, керівник гуртка «Архітектурне 

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

Донецької області; 

Кобзєва Олена Анатоліївна, керівник гуртка «Технічний дизайн» 

позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків відділу освіти 

Покровської міської ради Донецької області»; 

Кожухова Тетяна Геннадіївна, керівник гуртка «Виготовлення сувенірів» 

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

області; 

Колиганова Валентина Анатоліївна, керівник гуртка «Художнє 

моделювання» комунального закладу «Міський Центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді м. Маріуполя» Донецької області; 

Колодочка Віталіна Ігорівна, керівник гуртка «Студія дизайну» 

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

області; 

Колотова Ірина Миколаївна, керівник гуртка Палацу дитячої та юнацької 

творчості м. Гірника Донецької області; 

Колпак Олена Михайлівна, керівник гуртка «Майстерня умілих ручок» 

кімнати школяра «Факел» Білицького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів № 10 Добропільської міської ради Донецької області; 

Копил Надія Миколаївна, керівник гуртка «Моделювання сувенірів» 

Станція Юних Техніків відділу освіти Добропільської міської ради Донецької 

області; 

Корнєєва Олена Миколаївна, керівник гуртка «Орігамі» Центру дітей та 

юнацтва Соледарської міської ради Донецької області; 

Костів Катерина Миколаївна, керівник гуртка «Світ рукоділля» Центру 

творчості дітей та юнацтва м. Селидове Донецької області; 

Костюк Ірина Володимирівна, учитель Удачненської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Покровської районної державної адміністрації Донецької 

області; 

Кравченко Ольга Миколаївна, керівник гуртка «Паперопластика» Станції 

юних техніків Управління освіти Краматорської міської ради Донецької області; 

Красильнікова Людмила Вікторівна, керівник гуртка «Народознавство» 

Центру туризму та краєзнавства учнівської молоді м. Добропілля Донецької 

області; 



35 

 

Кузнецова Наталя Євгенівна, керівник гуртка «Вовняна акварель» 

Бахмутського міського Центру технічної творчості дітей та юнацтва Донецької 

області; 

Кузьміна Віолетта Володимирівна, керівник гуртка «Чарівний бісер» 

Станції Юних Техніків Відділу освіти Добропільської міської ради Донецької 

області; 

Куркчі Тетяна Миколаївна, керівник гуртка «Фітодизайн» 

Великоновосілківського районного Центру дитячої та юнацької творчості 

Донецької області; 

Лагутчева Анна Володимирівна, керівник гуртка «Сувенір» Станції юних 

техніків Костянтинівської міської ради Донецької області; 

Лазарева Яна Петрівна, керівник гуртка «Декоративно-прикладної 

творчості» районного позашкільного закладу «Волноваська станція юних 

техніків» Донецької області; 

Лаптєва Тетяна Сергіївна, керівник етно-майстерні «Берегиня» 

Бахмутського міського Центру технічної творчості дітей та юнацтва Донецької 

області; 

Ленко Ірина Семенівна, учитель Білицького закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів № 10 Добропільської міської ради Донецької області; 

Леонтьєва Ольга Олексіївна, керівник гуртка «Попелюшка» Будинку 

творчості дітей та юнацтва м. Українська Донецької області; 

Лєпілєна Лілія Чеславівна, керівник Білозерського освітньо-культурного 

центру Добропільської міської ради Донецької області; 

Лисенко Надія Іванівна, учитель Дружківської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 1 Дружківської міської ради Донецької області; 

Літвінова Альбіна Олександрівна, учитель Дробишевської 

загальноосвітньої школи Лиманської міської ради Донецької області;  

Лугова Тетяна Олександрівна, керівник дизайн-студії «Веселка» 

Слов’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Слов’янської міської 

ради Донецької області; 

Ляш Ольга Іванівна, керівник гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Часовоярського Центру дитячої та юнацької творчості м. Часів Яр Бахмутського 

району Донецької області; 

Марна Інна Вікторівна, заступник директора з ВР Вільненської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької 

області; 

Махітко Дмитро Володимирович, керівник гуртка Лиманського міського 

центру позашкільної роботи м. Лиман Донецької області; 

Мацакова Валентина Іванівна, керівник гуртка «Чарівна стрічка» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Костянтинівка Донецької області;  

Мацвей Юлія Олександрівна, керівник гуртка «Паперопластика» Станції 

юних техніків Костянтинівської міської ради Донецької області; 
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Медведєва Анжеліка Миколаївна, керівник гуртка «Образотворче 

мистецтво» опорного закладу «Торецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 6» військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області; 

Милованова Надія Володимирівна, учитель Добропільського навчально-

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

вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний заклад» Донецької 

області; 

Мельникова Тетяна Іванівна, учитель Дружківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ № 1 Дружківської міської ради Донецької області; 

Милютинова Марина Федорівна, керівник гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Донецького обласного центру технічної творчості дітей та 

юнацтва; 

Миронова Тетяна Олександрівна, керівник гуртка «Образотворче 

мистецтво» закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів «Художньо-

естетична гімназія» військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької 

області; 

Мироненко Вікторія Миколаївна, керівник гуртка «Паперопластика» 

позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків відділу освіти 

Покровської міської ради Донецької області»; 

Мирошниченко Катерина Юріївна, керівник гуртка «Бісероплетіння» 

Станції юних техніків Костянтинівської міської ради Донецької області; 

Мігульова Ганна Вадимівна, керівник гуртка «Бісероплетіння» Центру 

творчості дітей та юнацтва м. Селидове Донецької області; 

Мозгова Людмила Миколаївна, керівник дизайн-студії «Фантазія» 

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

Донецької області; 

Мордвінова Лідія Валеріївна, учитель Лиманської загальноосвітньої 

школи № 4 Лиманської міської ради Донецької області; 

Морозова Олена Сергіївна, керівник гуртка «Художня вишивка» Станції 

юних техніків Управління освіти Краматорської міської ради Донецької області; 

Некрасова Марія Іванівна, керівник гуртка «Технічне моделювання» 

Станції юних техніків Костянтинівської міської ради Донецької області; 

Некрасова Лілія Григорівна, керівник гуртка «Природа та фантазія» 

Будинку творчості дітей та юнацтва м. Українська Донецької області; 

Немченко Антоніна Олексіївна, керівник зразкової студії паперової 

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

Донецької області; 

Ніколаєнко Олег Валентинович, керівник гуртка «Обробка деревини на 

токарному верстаті» комунального закладу «Станція юних техніків 

м. Слов'янська» Донецької області; 

Нічіпорова Лариса Миколаївна, керівник гуртка «Паперовий світ» 

Будинку дитячої творчості м. Новогродівка Донецької області; 
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Новіков Анатолій Вікторович, керівник гуртка «Художня обробка 

деревини» Старомлинівського Центру дитячої творчості 

Великоновосілківського району Донецької області; 

Отняткіна Світлана Валентинівна, керівник гуртка «Сувенір» Станції 

юних техніків Костянтинівської міської ради Донецької області;  

Павленко Інна Вячеславівна, учитель Лиманської загальноосвітньої школи 

№ 4 Лиманської міської ради Донецької області; 

Палевська Лариса Едуардівна, учитель Мелекінської загальноосвітньої 

школи Мангушського району Донецької області; 

Пасічник Тетяна Іванівна, керівник гуртка «Бісероплетіння» закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 8 військово-цивільної адміністрації 

міста Торецьк Донецької області; 

Пащенко Тетяна Іванівна, учитель навчально-виховного комплексу 

«Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих 

предметів – дошкільний навчальний заклад» Добропільської міської ради 

Донецької області; 

Педенко Лариса Миколаївна, учитель Дмитрівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Слов’янського району Донецької області; 

Петренко Ірина Олександрівна, керівник гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Станції юних техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк 

Донецької області; 

Петрова Олена Василівна, керівник гуртка «Макраме» Станції юних 

техніків Управління освіти Краматорської міської ради Донецької області; 

Пимонова Тетяна Петрівна, керівник гуртка «Моделювання та 

конструювання одягу» Центру дитячої та юнацької творчості Дружківської 

міської ради Донецької області; 

Позднякова Анжела Володимирівна, керівник гуртка «Технічний дизайн» 

Станції юних техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк 

Донецької області;  

Полікарпова Людмила Геннадіївна, керівник гуртка «Витинанка» 

комунального позашкільного навчального закладу «Районний Будинок дитячої 

творчості» Покровської районної ради Донецької області; 

Полова Ірина Миколаївна, керівник зразкового гуртка «М’яка іграшка» 

Центру дитячої та юнацької творчості м. Костянтинівки Донецької області; 

Полукєєва Марина Федорівна, керівник гуртка «Веселка» комунального 

закладу «Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» 

Волноваської районної ради Донецької області; 

Прищепа Наталя Валеріївна, керівник гуртка «Моделювання іграшок-

сувенірів» позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків відділу 

освіти Покровської міської ради Донецької області»; 

Прокопенко Олександра Вікторівна, керівник гуртка «Студія 

образотворчого мистецтва» позашкільного навчального закладу Центр дитячої 

та юнацької творчості Дружківської міської ради Донецької області; 
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Радович Олена Михайлівна, учитель Білозерського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів № 13 Добропільської міської ради Донецької 

області; 

Рева Олена Петрівна, учитель Добропільського навчально-виховного 

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

окремих предметів – дошкільний навчальний заклад» Донецької області;  

Римар Наталія Євгеніївна, учитель Лиманського навчально-виховного 

комплексу «гімназія – загальноосвітня школа І ступеня» Лиманської міської ради 

Донецької області; 

Рижих Наталя Олександрівна, керівник гуртка «Технічний дизайн» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва; 

Рожненко Олена Владиславівна, керівник гуртка «Технічний дизайн» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва; 

Савкіна Світлана Юріївна, учитель Шандриголівської загальноосвітньої 

школи Лиманської міської ради Донецької області; 

Савчук Лариса Моісіївна, учитель Ялтинської загальноосвітньої школи 

№ 2 Мангушського району Донецької області; 

Сагірова Світлана Федорівна, учитель Ялтинської загальноосвітньої 

школи № 2 Мангушського району Донецької області; 

Саглай Світлана Вікторівна, учитель Піщанського навчально-виховного 

комплексу Покровської районної державної адміністрації Донецької області; 

Сай Тетяна Миколаївна, керівник гуртка «Фа Віта» комунального закладу 

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

Донецької області; 

Севостьянова Марина Михайлівна, керівник гуртка «Народні ремесла» 

районного позашкільного закладу «Волноваська станція юних техніків» 

Донецької області; 

Селезньова Світлана Миколаївна, учитель Сергіївського навчально-

виховного комплексу Покровської районної державної адміністрації Донецької 

області; 

Семікоз Оксана Анатоліївна, керівник гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва; 

Серба Діана Миколаївна, керівник гуртка «Образотворче мистецтво» 

Старомлинівського Центру дитячої та юнацької творчості Донецької області;  

Сергеєва Олена Миколаївна, керівник гуртка «Виготовлення сувенірів» 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 13 військово-цивільної 

адміністрації міста Торецьк Донецької області; 

Синельникова Ірина Миколаївна, керівник гуртка Палацу дитячої та 

юнацької творчості м. Гірника Донецької області; 

Сладких Світлана Олексіївна, учитель Удачненської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Покровської районної державної адміністрації Донецької 

області; 

Слєпцова Людмила Вікторівна, вихователь дошкільного навчального 

закладу № 2 Лиманської міської ради Донецької області; 
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Солодухова Лілія Вікторівна, керівник гуртка «Чарівна майстерня» 

комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості м. Слов'янська» 

Донецької області; 

Сорокіна Людмила Миколаївна, керівник гуртка «Образотворче 

мистецтво» закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 військово-

цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області; 

Старовойтова Наталія Анатоліївна, керівник гуртків «Флористика і 

живопис» та «Образотворче мистецтво» Станції юних техніків військово-

цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області; 

Стратулат Ольга Михайлівна, керівник гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва; 

Стрельцова Олена Олександрівна, керівник гуртка «Моделювання 

іграшок-сувенірів» Донецького обласного центру технічної творчості дітей та 

юнацтва; 

Стрілецький Валерій Олександрович, керівник гуртків «Різьблення по 

дереву» та «Судномоделювання» Донецького обласного центру технічної 

творчості дітей та юнацтва;  

Суровцова Яна Володимирівна, учитель Ярівської загальноосвітньої 

школи Лиманської міської ради Донецької області;  

Сухомлін Наталя Валентинівна, керівник гуртка «Робота з деревиною» 

Станції Юних Техніків Відділу освіти Добропільської міської ради Донецької 

області; 

Сьомкіна Яна Сергіівна, керівник гуртка «Модульне орігамі» Станції 

Юних Техніків Відділу освіти Добропільської міської ради Донецької області; 

Теліус Володимир Іванович, керівник гуртка «Різьблення по дереву» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва; 

Тещинська Вікторія Миколаївна, учитель Петрівського навчально-

виховного комплексу Покровської районної державної адміністрації Донецької 

області; 

Тєрентьєв Володимир Олександрович, керівник гуртка «Різьблення по 

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

Донецької області; 

Тертична Марина Василівна, учителя Рибинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області; 

Ткаченко Юлія Іванівна, керівник гуртка «Виготовлення сувенірів» 

закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 21 військово-цивільної 

адміністрації міста Торецьк Донецької області;  

Травіна Олена Володимирівна, керівник зразкової студії декоративно-

прикладної творчості «Стиль» Центру дитячої та юнацької творчості 

м. Добропілля Донецької області; 

Тригуб Олена Миколаївна, керівник гуртка «Виготовлення сувенірів» 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 10 військово-цивільної 

адміністрації міста Торецьк Донецької області; 
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Триценко Сергій Васильович, керівник гуртка «Декоративно-образотворче 

мистецтво» Станції юних техніків Управління освіти Краматорської міської ради 

Донецької області; 

Трохименко Сергій Вікторович, учитель Тернівського навчально-

виховного комплексу Лиманської міської ради Донецької області; 

Трунова Оксана Олександрівна, керівник гуртка «Паперова пластика» 

Центру дитячої та юнацької творчості м. Костянтинівки Донецької області; 

Удовіченко Світлана Володимирівна, керівник гуртка «Технічне 

моделювання» Станції юних техніків Костянтинівської міської ради Донецької 

області; 

Улитич Олексій Михайлович, керівник гуртка «Художня обробка 

деревини» районного позашкільного закладу «Волноваська станція юних 

техніків» Донецької області; 

Умарова Ніна Анатоліївна, керівник гуртків «Флористика та живопис»  та 

«Декоративно-ужиткове мистецтво» Станції юних техніків Управління освіти 

Краматорської міської ради Донецької області; 

Федорова Наталія Леонідівна, керівник гуртка «Ми все зможемо» 

Слов’янського районного Центру дитячої та юнацької творчості Донецької 

області; 

Філіппова Олена Іванівна, керівник гуртка «Традиції українського 

мистецтва» Білицького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 9 

Добропільської міської ради Донецької області; 

Філоненко Тетяна Олександрівна, керівник гуртка «Чарівний олівець» 

комунального закладу «Волноваський районний будинок дитячої та юнацької 

творчості» Волноваської районної ради Донецької області; 

Фіщук Віра Феофанівна, керівник гуртка «Чарівна майстерня» 

комунального закладу «Міський Центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді м. Маріуполя» Донецької області; 

Фурдіяка Тетяна Володимирівна, керівник гуртка «Сувенір» Центру 

творчості дітей та юнацтва м. Селидове Донецької області; 

Холод Людмила Василівна, учитель Білозерського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №18 Добропільської міської ради Донецької 

області; 

Хремльова Ольга Сергіївна, керівник гуртка «Бісероплетіння» Центру 

дитячої та юнацької творчості військово-цивільної адміністрації міста Торецьк 

Донецької області;  

Цисюк Олена Дмитрівна, керівник гуртка «Сувенір» Будинку дитячої 

творчості м. Новогродівка Донецької області; 

Чала Ольга Вікторівна, керівник гуртка «Оригамі» Станції юних техніків 

Костянтинівської міської ради Донецької області; 

Чернишова Ірина Едуардівна, учитель Дружківської загальноосвітньої 

школи № 7 Дружківської міської ради Донецької області;  

Чернишова Оксана Анатоліївна, учитель Лиманської загальноосвітньої 

школи № 4 Лиманської міської ради Донецької області; 



41 

 

Чернікова Оксана Миколаївна, учитель Дробишевської загальноосвітньої 

школи Лиманської міської ради Донецької області; 

Шаповалова Олена Олександрівна, керівник гуртка «Моделювання 

іграшок-сувенірів» Донецького обласного центру технічної творчості дітей та 

юнацтва; 

Шепель Валентина Євгеніївна, учитель Лиманського навчально-виховного 

комплексу «гімназія – загальноосвітня школа І ступеня» Лиманської міської ради 

Донецької області; 

Шилова Людмила Олександрівна, керівник гуртка «Чарівна майстерня» 

Лиманського міського центру позашкільної роботи м. Лиман Донецької області; 

Шинкаренко Надія Володимирівна, керівник гуртка «Технічний дизайн» 

районного позашкільного закладу «Волноваська станція юних техніків» 

Донецької області; 

Шпіньова Людмила Олексіївна, керівник гуртка «Акварелька» 

комунального закладу «Волноваський районний будинок дитячої та юнацької 

творчості» Волноваської районної ради Донецької області; 

Шуть Микола Якович, учитель загальноосвітньої школи № 25 

м. Маріуполь Донецької області;  

Щербина Зоя Кирилівна, учитель Дружківської загальноосвітньої школи I-

III ступенів №17 Дружківської міської ради Донецької області; 

Яворська Тетяна Станіславівна, керівник гуртків «Живопис» та 

«Моделювання іграшок-сувенірів» Донецького обласного центру технічної 

творчості дітей та юнацтва; 

Яцукевич Олена Іванівна, керівник гуртка «Бісероплетіння» закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 військово-цивільної адміністрації 

міста Торецьк Донецької області. 

3. Завідувачу відділу початкового технічного моделювання та 

декоративно-ужиткової творчості Стрельцовій О.О.: 

3.1. Проаналізувати підсумки участі у Виставці-конкурсі та недоліки, 

вжити заходи до їх усунення. 

3.2. Вжити заходів щодо активізації роботи закладів позашкільної освіти 

області у залученні учнівської молоді до активної діяльності з вивчення 

історичної спадщини, народних промислів та традицій українського народу 

методами декоративно-ужиткової творчості та образотворчого мистецтва. 

3.3. Забезпечити участь робіт переможців у Всеукраїнській виставці-

конкурсі декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій 

край». 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Калігаєву О.П. 

 

 

 

Директор         І.В. Борисенко 


