КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
(КЗ "ЧОЦНТТУМ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ")

НАКАЗ
22 квітня 2022 року

м.Черкаси

№ 42

Про
підсумки
проведення
обласного етапу Всеукраїнської
виставки-конкурсу декоративноужиткового і образотворчого
мистецтва "Знай і люби свій край"
На виконання Орієнтовного плану обласних очно-заочних масових заходів
з учнівською молоддю Комунального закладу "Черкаський обласний центр
науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради"
на 2021-2022 навчальний рік, відповідно до листа Комунального закладу
"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді
Черкаської обласної ради" № 3/01-09 від 05.01.2022 "Про проведення обласного
етапу Всеукраїнських виставок-конкурсів науково-технічної творчості,
декоративно-ужиткового мистецтва та початкового технічного моделювання
серед учнівської молоді", наказу Комунального закладу "Черкаський обласний
центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради"
від 15.03.2022 № 40 "Про організацію та проведення обласного етапу
Всеукраїнських виставок-конкурсів науково-технічної творчості, декоративноужиткового мистецтва та початкового технічного моделювання серед
учнівської молоді" та з метою залучення учнівської молоді до декоративноужиткового і образотворчого мистецтва, сприяння реалізації творчих задумів,
розвитку творчих здібностей, формування стійкого інтересу до пошукової
діяльності серед учнівської молоді, підведення підсумків роботи гуртків
декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва з 12 квітня по 22 квітня
2022 року в м. Черкаси на базі Комунального закладу "Черкаський обласний
центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради"
проходила обласна виставка-конкурс декоративно-ужиткового і образотворчого
мистецтва "Знай і люби свій край" (далі – Виставка-конкурс).
Виставку-конкурс було організовано та проведено відповідно до діючих
у 2022 році інформаційно-методичних матеріалів щодо проведення обласного
етапу
Всеукраїнської
виставки-конкурсу
декоративно-ужиткового
і образотворчого мистецтва "Знай і люби свій край".
У Виставці-конкурсі взяли участь 484 гуртківців закладів позашкільної
освіти області, якими було представлено 434 експонати у двох вікових
категоріях (6-11 років; 12-18 років) за розділами:
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I. Декоративно-ужиткове мистецтво – 371, з них:
- художнє різьблення по дереву – 16 (6-11 років – 5; 12-18 років – 11);
- гончарство та художня кераміка – 15 (6-11 років – 8; 12-18 років – 7);
- художня вишивка – 21 (6-11 років – 12; 12-18 років – 9);
- художнє плетіння, ткацтво – 18 (6-11 років – 10; 12-18 років – 8);
- бісероплетіння – 25 (6-11 років – 11; 12-18 років – 14);
- декоративний розпис, народний живопис – 19 (6-11 років – 7;
12-18 років – 12);
- паперова пластика та оригамі – 28 (6-11 років – 14; 12-18 років – 14);
- витинання – 24 (6-11 років – 9; 12-18 років – 15);
- в’язання спицями, гачком – 25 (6-11 років – 13; 12-18 років – 12);
- вироби з природних матеріалів – 35 (6-11 років – 17; 12-18 років – 18);
- вироби з соломки – 12 (6-11 років – 8; 12-18 років – 4);
- ізонитка – 10 (6-11 років – 5; 12-18 років – 5);
- писанкарство – 6; (6-11 років – 2; 12-18 років – 4);
- народна лялька – 26 (6-11 років – 14; 12-18 років – 12);
- м’яка іграшка – 24 (6-11 років – 13; 12-18 років – 11);
- вироби з тіста – 11 (6-11 років – 4; 12-18 років – 7);
- вироби зі шкіри – 7 (6-11 років – 3; 12-18 років – 4);
- інші техніки виконання – 49 (6-11 років – 23; 12-18 років – 26).
II. Образотворче мистецтво – 63, з них:
- графіка – 15 (6-11 років – 6; 12-18 років – 9);
- живопис – 40 (6-11 років – 20; 12-18 років – 20);
- батик – 8 (6-11 років – 4; 12-18 років – 4).
Результати Виставки-конкурсу підсумовані в таблицях (додатки 1-2).
Найбільша кількість робіт була представлена учасниками Виставкиконкурсу у номінаціях: "Інші техніки виконання" (49 робіт), "Живопис"
(40 робіт), "Вироби з природних матеріалів" (35 роботи), "Паперова пластика
та оригамі" (28 робіт), "Народна лялька" (26 робіт), "В’язання спицями, гачком"
(25 робіт), "Бісероплетіння" (25 робіт).
Найактивнішими учасниками Виставки-конкурсу визнано вихованців
Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської
міської ради Звенигородського району Черкаської області – 30 робіт,
Комунального закладу "Шполянський центр дитячої та юнацької творчості
учнівської молоді" Шполянської міської ради об’єднаної територіальної
громади Черкаської області – 30 робіт, Центр дитячої та молодіжної творчості
Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області – 30 робіт, Центру
художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді
Кам'янської міської ради Черкаської області – 26 робіт, Тальнівського Будинку
дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області – 26 робіт,
позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр"
Черкаської міської ради – 25 робіт, Центру дитячої та юнацької творчості
Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області – 25 робіт.
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Суддівська колегія оцінювала конкурсні роботи вихованців згідно
з основними критеріями, серед яких: композиція, складність виготовлення,
якість виготовлення, оригінальність та ступінь емоційного впливу.
Переважна більшість конкурсних робіт привертала до себе увагу
оригінальністю та високим рівнем складності.
Якісну підготовку до обласної виставки-конкурсу декоративно-ужиткового
і образотворчого мистецтва "Знай і люби свій край" продемонстрували
вихованці:
- Безверхи Олени Миколаївни, керівника гуртків Звенигородського
центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської ради
Звенигородського району Черкаської області (11 призових місць);
- Несененко Наталії Іванівни, керівника гуртків Центру художньоестетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської
міської ради Черкаської області (7 призових місць);
- Віслобокової Валентини Іллівни, керівника гуртків Тальнівського
Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області
(7 призових місць);
- Попик Валентини Володимирівни, керівника гуртків Центру дитячої та
молодіжної творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області
(7 призових місць);
- Тимошенко Галини Володимирівни, керівника гуртків позашкільного
навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської
ради (7 призових місць);
- Вербовської Тетяни Вікторівни, керівника гуртків Тальнівського
Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області
(6 призових місць);
- Каюк Таїсії Віталіївни, керівника гуртків Звенигородського центру
дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського
району Черкаської області (6 призових місць);
- Нишпори Любов Василівни, керівника гуртків комунального закладу
"Тальнівський центр науково-технічної творчості учнівської молоді
Тальнівської міської ради Черкаської області" (6 призових місць);
- Резніченко Лариси Ігорівни, керівника гуртків Центру дитячої
та молодіжної творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської
області (5 призових місць);
- Клімашевського Миколи Володимировича, керівника гуртків
Смілянської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 Смілянської міської ради
Черкаської області (5 призових місць);
- Поліщук Надії Олександрівни, керівника гуртків Маньківського центру
дитячої та юнацької творчості, Мала академія наук учнівської молоді
Маньківської селищної ради Черкаської області (5 призових місць);
- Бондаренко Тетяни Василівни, керівника гуртків Будинку дитячої
та юнацької творчості Монастирищенської міської ради (4 призових місця);
- Іванової Людмили Станіславівни, керівника гуртків комунального
закладу "Тальнівський центр науково-технічної творчості учнівської молоді
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Тальнівської міської ради Черкаської області" (4 призових місця);
- Хоменко Ольги Іванівни, керівника гуртків Центру художньоестетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської
міської ради Черкаської області (4 призових місця);
- Гегельської Лілії Михайлівни, керівника гуртків Комунального закладу
"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді"
Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської
області (3 призових місця);
- Євтушенко Надії Станіславівни, керівника гуртків Тальнівського
Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області
(3 призових місця);
- Задворської Ольги Іванівни, керівника гуртків Комунального закладу
"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді"
Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської
області (3 призових місця);
- Килимник Тетяни Василівни, керівника гуртків комунального закладу
"Канівська міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської
області" (3 призових місця);
- Міловицької Вікторії Євгенівни, керівника гуртків Центру дитячої та
юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської
області (3 призових місця);
- Сорокопудової
Людмили
Олександрівни,
керівника
гуртків
Комунального закладу "Шполянський центр дитячої та юнацької творчості
учнівської молоді" Шполянської міської ради об’єднаної територіальної
громади Черкаської області (3 призових місць);
- Павлової Алли Анатоліївни, керівника гуртків Уманського міського
Центру позашкільної освіти "Територія творчості" (3 призових місця);
- Якшової Лесі Григорівни, керівника гуртків Єрківського комунального
закладу позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької творчості"
Єрківської селищної ради Черкаської області (3 призових місця).
Рішенням суддівської колегії конкурсу відібрано 68 експонатів для
подальшої участі у Всеукраїнській виставці-конкурсі декоративно-ужиткового
і образотворчого мистецтва "Знай і люби свій край", яку проводить у м. Києві
Український державний Центр позашкільної освіти (додаток 3).
Із конкурсних робіт на обласній постійно діючій виставці декоративноужиткового і образотворчого мистецтва у Комунальному закладі "Черкаський
обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської
обласної ради" сформована експозиція, яка буде працювати протягом року.
Витрати на організацію та проведення Виставки-конкурсу здійснювалися
за рахунок Комунального закладу "Черкаський обласний центр науковотехнічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради".
Витрати на завезення експонатів та відрядження працівників
здійснювалися за рахунок відряджаючих організацій.
Враховуючи вищевказане та рішення суддівської колегії

5
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити Дипломами Комунального закладу "Черкаський обласний
центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради"
авторів робіт, які зайняли призові місця в обласній виставці-конкурсі
декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва "Знай і люби свій край"
(додаток 4).
2. Нагородити Грамотами комунального закладу "Черкаський обласний
центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради"
керівників гуртків за якісну підготовку вихованців до обласної виставкиконкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва "Знай і люби
свій край":
- Безверху Олену Миколаївну, керівника гуртків Звенигородського
центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської ради
Звенигородського району Черкаської області;
- Бондаренко Тетяну Василівну, керівника гуртків Будинку дитячої
та юнацької творчості Монастирищенської міської ради;
- Вербовську Тетяну Вікторівну, керівника гуртків Тальнівського
Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області;
- Віслобокову Валентину Іллівну, керівника гуртків Тальнівського
Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області;
- Гегельську Лілію Михайлівну, керівника гуртків Комунального закладу
"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді"
Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської
області;
- Євтушенко Надію Станіславівну, керівника гуртків Тальнівського
Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області;
- Задворську Ольгу Іванівну, керівника гуртків Комунального закладу
"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді"
Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської
області;
- Іванову Людмилу Станіславівну, керівника гуртків комунального
закладу "Тальнівський центр науково-технічної творчості учнівської молоді
Тальнівської міської ради Черкаської області";
- Каюк Таїсію Віталіївну, керівника гуртків Звенигородського центру
дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського
району Черкаської області (6 призових місць);
- Клімашевського Миколу Володимировича, керівника гуртків
Смілянської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 Смілянської міської ради
Черкаської області;
- Килимник Тетяну Василівну, керівника гуртків комунального закладу
"Канівська міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської
області";
- Міловицьку Вікторію Євгенівну, керівника гуртків Центру дитячої та
юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської

6
області;
- Несененко Наталію Іванівну, керівника гуртків Центру художньоестетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської
міської ради Черкаської області;
- Нишпору Любов Василівну, керівника гуртків комунального закладу
"Тальнівський центр науково-технічної творчості учнівської молоді
Тальнівської міської ради Черкаської області";
- Павлову Аллу Анатоліївну, керівника гуртків Уманського міського
Центру позашкільної освіти "Територія творчості";
- Поліщук Надію Олександрівну, керівника гуртків Маньківського
центру дитячої та юнацької творчості, Мала академія наук учнівської молоді
Маньківської селищної ради Черкаської області;
- Попик Валентину Володимирівну, керівника гуртків Центру дитячої
та молодіжної творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської
області;
- Резніченко Ларису Ігорівну, керівника гуртків Центру дитячої
та молодіжної творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської
області;
- Сорокопудову
Людмилу
Олександрівну,
керівника
гуртків
Комунального закладу "Шполянський центр дитячої та юнацької творчості
учнівської молоді" Шполянської міської ради об’єднаної територіальної
громади Черкаської області;
- Тимошенко Галину Володимирівну, керівника гуртків позашкільного
навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської
ради;
- Хоменко Ольгу Іванівну, керівника гуртків Центру художньоестетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської
міської ради Черкаської області;
- Якшову Лесю Григорівну, керівника гуртків Єрківського комунального
закладу позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької творчості"
Єрківської селищної ради Черкаської області.
3. Висловити Подяку комунального закладу "Черкаський обласний центр
науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради"
членам суддівської колегії за якісне та коректне суддівство обласної виставкиконкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва "Знай і люби
свій край":
- Малороду Григорію Володимировичу, заступнику директора
комунального позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція
юних техніків";
- Шепенькову Олександру Олександровичу,
керівнику гуртка
комунального позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція
юних техніків".
4. Методисту Комунального закладу "Черкаський обласний центр
науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради"
Лепетусі Ю.В.:
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4.1. Підготувати до 15.06.2022 нагородні матеріали відповідно до наказу.
4.2. Організувати доставку до м. Києва в Український державний Центр
позашкільної освіти, робіт переможців та призерів обласного етапу
Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого
мистецтва "Знай і люби свій край" для участі у фінальному етапі
Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого
мистецтва "Знай і люби свій край".
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
В.о. директора

Геннадій БРАГІНЕЦЬ

8

Додаток 1
до наказу Комунального закладу
"Черкаський обласний центр науковотехнічної творчості учнівської молоді
Черкаської обласної ради"
22.04.2022 № 42

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

16

6

-

-

-

-

-

-

1/І

2

-

11

6

1

-

-

-

-

2/ІІ

1/І

-

-

-

21

9

1/ІІ

1/І 1/ІІІ

1

1

1

-

-

1/ІІІ

4

3

-

1/ІІ

-

-

-

-

-

-

-

17

6

-

1/ІІ

-

-

-

2

2/ІІ

1

-

вироби з тіста

витинання

м’яка іграшка

живопис

графіка

батик

вироби з природних
матеріалів
в’язання спицями,
гачком
інші техніки
виконання

писанкарство

декоративний розпис,
народний живопис
паперова пластика та
оригамі

бісероплетіння

5.

народна лялька

4.

художня вишивка

3.

гончарство та худ.
кераміка

2.

ізонитка

1.

вироби з соломи

2
КЗПО "Ватутінська
СЮТ" Ватутінської м.р.
КЗ "Канівська міська
СЮТ Канівської міської
ради Черкаської області"
КЗ "ТРЦНТТДУМ
Тальнівської м.р."
КЗ "Черкаський
обласний ЦНТТУМ
Черкаської обл. ради"
КПНЗ м. Черкаси
"Міська СЮТ"

вироби зі шкіри

1

образотворче
мистецтво

декоративно-ужиткове мистецтво

художнє різьблення
по дереву
художнє плетіння,
ткацтво

Заклад позашкільної
освіти області

кількість призових місць

№
з/п

кількість експонатів

Таблиця
загальної кількості експонатів та кількості призерів обласного етапу
Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва "Знай і люби свій край"
Всього
З них за розділами

15
2/ІІ,
3/ІІ
ІІІ

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

-

-

1

-

3

1

-

3/ІІ, ІІІ

-

-

1/ІІІ

-

-

1

1

1/І

1

1/ІІІ

1/ІІ

-

-

2/І,
ІІІ

-

-

-

2

2

-

2/ІІ

1

1

1

1/ІІ

-

-

-

-

-

-

-

1/ІІІ

-

-

1/ІІІ 1/ІІІ

-

-

1

-

4

-

1/ІІІ

2/І

1

-

14

2/І 2/ІІІ

10
Продовження додатка 1
1
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

2
СЮТ Христинівської
м.р. Черкаської обл.
УМЦПО "Територія
творчості"
ЦХЕНТТУМ Кам’янської
міськ. р.
БДЮТ
Монастирищенської
міськ.р.
БДЮТ Смілянської
міської ради
БДЮТ Христинівської
міськ. р.
БДЮТ Чигиринської
міської ради
Городищенський ЗПО
"ЦДЮТ" Городищенської
м.р. Черкаської обл.
Єрківський КЗПО
"БДЮТ" Єрківської
селищ. ради Черкаської
обл.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

7

-

1

-

2/ІІ

-

-

1/ІІІ

-

-

-

2/ІІІ

-

1/І

2

-

1

1/І

-

-

-

1

1/ІІІ 2/ІІІ 1/ІІ

-

1/ІІІ 2/І, І 2/ІІ, І

-

2/ІІІ

1

1/ІІ

-

-

26 21

2/І, 2/ІІІ,
ІІІ ІІІ

1/І 2/ІІІ

2/І, 2/ІІ,
2/ІІ,
2/ІІ
ІІІ ІІІ
ІІІ

17

7

-

1

-

-

-

-

-

2/ІІ,
ІІ

1

2

2

-

-

1/ІІІ

2/ІІІ,
ІІІ

2

-

2/ІІ, ІІ

2

-

-

8

6

-

-

-

-

-

-

-

1/І

-

2/ІІ,
ІІ

1

-

-

1/ІІ

-

1/ІІІ

-

-

2/ІІІ

-

-

3

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

2/ІІІ

-

-

5

2

2

-

-

-

-

-

1/ІІ

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/ІІІ

-

-

5

1

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

1

-

-

1

-

1/І

-

-

-

-

-

18

5

-

-

-

-

1

-

1

2

-

2/ІІ,
ІІІ

-

2/ІІІ

1

2

2

2

-

-

-

1/І

1/І

-

-

-

-

2 2/І, ІІ 2/І, І 2/І, І

2/ІІІ,
І

-

2/І, ІІ 2/ІІІ

2

2/ІІІ

2/І, 2/ІІІ,
2/ІІ, 2/ІІІ,
2/ІІІ
ІІІ
ІІІ
І
ІІІ

-

-

1/І

-

2

-

2

1

1

-

-

2/ІІІ 3/І

2/ІІ

1/ІІ

2

2

-

-

1/ІІ 1/ІІІ 2/ІІІ

-

1/І

1/І

-

-

1/ІІ 2/ІІІ

15. Звенигородський ЦДЮТ

30 23

16. Золотоніський БДЮТ
Катеринопільський
17.
БДЮТ
КЗПО "ЦДЮТ"
18. Іркліївської сільської
ради
КЗПО "ЦДЮТ"
19.
Степанецької ОТГ

22

7 1/ІІІ 2/ІІ

11

8

-

-

1/І

1/І

-

-

-

1/І

-

-

1

-

1

5

5

1/І

-

-

2/І,
ІІ

-

1/ІІ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/ІІІ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11
Продовження додатка 1
1
20.

21.
22.

23.

24.
25.

2
КЗ "Шполянський
ЦДЮТУМ"
Шполянської міської
ради ОТГ
КПНЗ "БДЮТ"
Балаклеївської с.р.
Лисянський БДЮТ
Лисянської селищної
ради
Маньківський ЦДЮТ,
МАН учнівської молоді
Маньківської селищ.
ради Черкаської обл.
ПНЗ "БМЦ" Черкаської
міськ. ради
ПНЗ "ЦДЮТ м.
Черкаси"

26. Тальнівський БДЮ

3

4

5

30 20 2/ІІІ

6

7

8

2/ІІ,
ІІ

2

2/ІІІ

9

10

11

2/ІІ,
1/І 2/ІІІ
ІІІ

12

13

14

15

16

-

2/І,
ІІ

1

-

-

17

18

2/ІІ,
2/І, І
І

19

20

21

22

23

-

2/І

1/ІІ

2

1

24

25

2/ІІІ, 2/ІІ,
ІІ
ІІ

8

2

-

1

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

1

2

1/ІІІ

-

1/ІІІ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19 10 2/ІІ

-

-

-

-

-

2/
ІІІ

1

-

-

2/І,
ІІІ

-

-

1/ІІІ 2/І, І

2

2/І,
ІІІ

2/ІІІ

1

2

-

25 17

-

-

-

-

-

2/ІІІ,
І

1

2/І

-

2/І,
І

1/
ІІІ

2/
2/ІІІ
ІІІ

2

1/ІІ

2/ІІ,
ІІІ

2/ІІ

2/
ІІ

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

2/ІІ

-

-

26 24

-

3

1/І 1/ІІІ 1/ІІІ 1/ІІІ 1/ІІ

ЦДМТ Корсунь2/ІІ,
27. Шевченківської м. р.
30 22 1/ІІІ 1
ІІ
Черкаської обл.
ЦДЮТ Березняківської
28. с.р. Черкаського р-ну
5 3
Черкаської обл.
ЦДЮТ Драбівської
29.
14 4 1/І
селищ.р. Черкаської обл.
ЦДЮТ Мошнівської с.р.
30. Черкаського р-ну
25 13 1/ІІІ 2
Черкаської обл.
ЦДЮТ Чорнобаївської
31.
8 6
- 1/ІІ
селищ. р. Черкаської обл.
1
2
3 4
5
6
7

1/ІІ 2/І, ІІ

2/ІІ, 2/ІІ,
ІІ
ІІ
-

-

2/ІІ,
1/ІІІ 1/ІІІ 1/ІІ
ІІІ

1/І

2/ІІ,
ІІ

1

2/ІІІ,
2/ІІІ 2/ІІІ 2/ІІІ
ІІІ

-

-

1/ІІІ

-

1/ІІІ 1/І

-

-

-

-

2/ІІІ

1

-

1/ІІІ

-

-

-

-

8

9

10

-

-

-

2/ІІ 2/ІІ

2/ІІІ,
1/І
ІІ

1/І 2/ІІІ, І 2/І, ІІ 1/І

2/ІІІ, 2/ІІІ, 2/ІІ,
2/ІІІ,
1/ІІ
ІІІ
ІІ
ІІ
І

2

-

1/ІІІ

-

-

-

-

1

-

1

-

-

1

2/ІІ

-

-

2

-

2/ІІІ

2

2

1/ІІ

1

-

1/І

1/ІІ

2

-

2/ІІ,
2/ІІІ 2/ІІІ
ІІІ

2/ІІІ

-

-

1/ІІ

-

-

-

1/ІІ

-

2/І 1/ІІІ

-

2/ІІ

-

-

11

12

13

15

16

17

18

19

20

22

23

24

25

14

21

2/ІІІ

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

2/ІІІ,
2/І
ІІІ

12
Продовження додатка 1
ЦПО Піщанської с.р.
32. Золотоніського р-ну
1
Черк. обл.
ЦРТ Гельмязівської с.р.
33. Золотоніського р-ну Черк. 2
обл.
Смілянська спец. школа
34. №12 Смілянської міської 5
ради. Черкаської обл.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1/ІІ

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

1/І

-

-

-

-

1/ІІ

-

-

-

-

1/ІІ

-

1/ІІІ

-

-

1/І

-

Всього 434 251 16/11 18/11 7/5 12/7 10/8 15/9 21/12 26/13 19/14 28/15 25/14 6/6 11/9 35/18 25/15 49/18 24/15 24/14 40/21 15/10 8/6
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Юлія ЛЕПЕТУХА

Додаток 2
до наказу Комунального закладу
"Черкаський обласний центр науковотехнічної творчості учнівської молоді
Черкаської обласної ради"
22.04.2022 № 42
Рейтингова таблиця
участі закладів позашкільної освіти Черкаської області
в обласному етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового
і образотворчого мистецтва "Знай і люби свій край"
№
з/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Заклад освіти
2
КЗПО "Ватутінська СЮТ"
Ватутінської м.р.
КЗ "Канівська міська СЮТ
Канівської міської ради Черкаської
області"
КЗ "ТРЦНТТДУМ Тальнівської
м.р."
КЗ "Черкаський обласний
ЦНТТУМ Черкаської обл. ради"
КПНЗ м. Черкаси "Міська СЮТ"
СЮТ Христинівської м.р.
Черкаської обл.
УМЦПО "Територія творчості"
ЦХЕНТТУМ Кам’янської міськ. р.
БДЮТ Монастирищенської міськ.р.
БДЮТ Смілянської міської ради
БДЮТ Христинівської міськ. р.
БДЮТ Чигиринської міської ради
Городищенський ЗПО "ЦДЮТ"
Городищенської м.р. Черкаської
обл.
Єрківський КЗПО "БДЮТ"
Єрківської селищ. ради Черкаської
обл.
Звенигородський ЦДЮТ
Золотоніський БДЮТ
Катеринопільський БДЮТ
КЗПО "ЦДЮТ" Іркліївської
сільської ради
КЗПО "ЦДЮТ" Степанецької ОТГ
КЗ "Шполянський ЦДЮТУМ"
Шполянської міської ради ОТГ
КПНЗ "БДЮТ" Балаклеївської с.р.
Лисянський БДЮТ Лисянської

Кількість Місце по Місце
Місце та
Кількість
Сума
призових кількості по
бал у
робіт
місць
місць
робіт якості
рейтингу
3
4
5
6
7
8
16

6

9

12

21

10/20,5

11

6

11

12

23

11/20

21

9

5

9

14

6/22,5

4

3

14

15

29

15/18

17

6

8

12

20

9/21

-

-

-

-

-

-

14
26
17
8
3
5

7
21
7
6
1
2

10
2
8
12
15
13

11
4
11
12
17
16

21
6
19
24
32
29

10/20,5
3/24
8/21,5
12/19,5
17/17
15/18

5

1

13

17

30

16/17,5

18

5

7

13

20

9/21

30
22
11

23
7
8

1
4
11

2
11
10

3
15
21

1/25
7/22
10/20,5

5

5

13

13

26

13/19

-

-

-

-

-

-

30

20

1

5

6

3/24

8
-

2
-

12
-

16
-

28
-

14/18,5
-
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Продовження додатка 2
селищної ради
1
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

2
Маньківський ЦДЮТ, МАН
учнівської молоді Маньківської
селищ. ради Черкаської обл.
ПНЗ "БМЦ" Черкаської міськ. ради
ПНЗ "ЦДЮТ м. Черкаси"
Тальнівський БДЮ
ЦДМТ Корсунь-Шевченківської м.
р. Черкаської обл.
ЦДЮТ Березняківської с.р.
Черкаського р-ну Черкаської обл.
ЦДЮТ Драбівської селищ.р.
Черкаської обл.
ЦДЮТ Мошнівської с.р.
Черкаського р-ну Черкаської обл.
ЦДЮТ Чорнобаївської селищ. р.
Черкаської обл.
ЦПО Піщанської с.р.
Золотоніського р-ну Черк. обл.
ЦРТ Гельмязівської с.р.
Золотоніського р-ну Черк. обл.
Смілянська спец. школа №12
Смілянської міської ради.
Черкаської обл.

Методист

3

4

5

6

7

8

19

10

6

8

14

6/22,5

25
3
26

17
1
24

3
15
2

6
17
1

9
32
3

4/23,5
17/17
1/25

30

22

1

3

4

2/24,5

5

3

13

15

28

14/18,5

14

4

10

14

24

12/19,5

25

13

3

7

10

5/23

8

6

12

12

24

12/19,5

1

-

17

18

35

19/16

2

1

16

17

33

18/16,5

5

5

13

13

26

13/19

Юлія ЛЕПЕТУХА

Додаток 3
до наказу Комунального закладу
"Черкаський обласний центр
науково-технічної творчості
учнівської молоді Черкаської
обласної ради"
22.04.2022 № 42
Роботи переможців та призерів
обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу
декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва
"Знай і люби свій край",
рекомендовані суддівською колегією для участі
у Всеукраїнській виставці-конкурсі декоративно-ужиткового
і образотворчого мистецтва "Знай і люби свій край"
1. "Богдан Хмельницький" – робота Луценко Юліанни, вихованки
комунального закладу позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької
творчості" Іркліївської сільської ради Черкаської області.
2. "Вітряк" – колективна робота Ніколенка Олексія та Дубінчака
Михайла, вихованців Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості
Звенигородської міської ради Звенигородського району Черкаської області.
3. "Етнокалендар" – колективна робота Андреєвої Маргаріти, Гегельської
Марії, Ібашевої Каміли та Карбівнича Варвари, вихованок комунального
закладу "Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді"
Шполянської об’єднаної територіальної громади Черкаської області.
4. "Храм святих Петра і Павла" – робота Драгана Максима, вихованця
Тальнівського Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської
області.
5. "На Великдень" – робота Кутової Марії, вихованки позашкільного
навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської
ради.
6. "Триптих "Радісні квіти" – колективна робота Ропан Яни та Щепак
Ангеліни, вихованок комунального закладу позашкільної освіти "Центр дитячої
та юнацької творчості" Іркліївської сільської ради Черкаської області.
7. "Батьківська хата, де рута і м'ята" – робота Петраковської Марії,
вихованки Тальнівського Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради
Черкаської області.
8. "Мандала" – робота Смоли Христини, вихованки Звенигородського
центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської ради
Звенигородського району Черкаської області.
9. "Серветка" – робота Білоуса Назара, вихованця комунального закладу
"Тальнівський центр науково-технічної творчості учнівської молоді
Тальнівської міської ради Черкаської області".
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10. "Корівка" – робота Кловак Маргарити, вихованки Маньківського
центру дитячої та юнацької творчості, Мала академія наук учнівської молоді
Маньківської селищної ради Черкаської області.
11. "Веселі пригоди в лісовій школі" – колективна робота Хован
Вікторії, Швець Анжели та Лавренко Маргарити, вихованок Маньківського
центру дитячої та юнацької творчості, Мала академія наук учнівської молоді
Маньківської селищної ради Черкаської області.
12. "Літня імпровізація" – колективна робота Нагонюк Анастасії
та Куруц Лілії, вихованки Уманського міського Центру позашкільної освіти
"Територія творчості".
13. "Танок метеликів" – робота Чос Вікторії, вихованки Маньківського
центру дитячої та юнацької творчості, Мала академія наук учнівської молоді
Маньківської селищної ради Черкаської області.
14. "Прийшла весна" – робота Лещенко Катерини, вихованки
Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської
міської ради Звенигородського району Черкаської області.
15. "Моя земля — то край трипілля, сонце, глечик, чарівне зілля" –
робота Басок Катерини, вихованки Тальнівського Будинку дітей та юнацтва
Тальнівської міської ради Черкаської області.
16. "Подих весни" – робота Мальченко Наталії, вихованки Центру дитячої
та молодіжної творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської
області.
17. "Український рушночок" – робота Коваленко Валентини, вихованки
комунального закладу "Канівська міська станція юних техніків Канівської
міської ради Черкаської області".
18. "Великодній рушник" – робота Сивак Марії, вихованки комунального
закладу позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської
міської ради Звенигородського району Черкаської області.
19. "Я сплету тобі віночок" – робота Ворони Вікторії, вихованки Будинку
дитячої та юнацької творчості Смілянської міської ради Черкаської області.
20. "Лялечка — весна" – робота Тицькун Віталіни, вихованки
Тальнівського Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської
області.
21. "Українка" – робота Редьки Анастасії, вихованки Звенигородського
центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської ради
Звенигородського району Черкаської області.
22. "Щедрівочка щедрувала" – робота Кравченко Анни, вихованки
Катеринопільського будинку дитячої та юнацької творчості.
23. "Дружка" – робота Пріхно Владислави, вихованки позашкільного
навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської
ради.
24. "Котик "Сніжок" – робота Свіфт Наталі, вихованки Тальнівського
Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області.
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25. "Ягуся" – робота Копаниці Ірини, вихованки Катеринопільського
будинку дитячої та юнацької творчості.
26. "Оксанка" – робота Тіхонової Анастасії, вихованки Центру дитячої
та молодіжної творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської
області.
27. "За вікном" – робота Козак Софії, вихованки Звенигородського
центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської ради
Звенигородського району Черкаської області.
28. "Черевички" – колективна робота Коваленка Михайла та Лялько
Вероніки, вихованців Уманського міського Центру позашкільної освіти
"Територія творчості".
29. "Глечик скарбу золотого" – робота Мірошніченко Анни, вихованки
комунального закладу "Шполянський центр дитячої та юнацької творчості
учнівської молоді" Шполянської об’єднаної територіальної громади Черкаської
області.
30. "Янгол" – робота Кондрамашиної Ангеліни, вихованки Центру
дитячої та юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району
Черкаської області.
31. "Я всміхаюсь сонечку: "Здрастуй, золоте!" – робота Коваленко
Дар’ї, вихованки комунального закладу "Шполянський центр дитячої
та юнацької творчості учнівської молоді" Шполянської об’єднаної
територіальної громади Черкаської області.
32.
"Жарптиця"
–
робота
Головко
Алевтини,
вихованки
Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської
міської ради Звенигородського району Черкаської області.
33. "Млин" – робота Маркіної Поліни, вихованки Звенигородського
центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської ради
Звенигородського району Черкаської області.
34. "Український танець" – робота Солодун Юлії, вихованки Центру
дитячої та юнацької творчості Березняківської територіальної громади
Черкаського району Черкаської області.
35. "Силянка "Водограй" – робота Попик Валерії, вихованки
Маньківського центру дитячої та юнацької творчості, Мала академія наук
учнівської молоді Маньківської селищної ради Черкаської області.
36. "Підвіска "Чарівний метелик" – робота Вараксіної Ангеліни,
вихованки Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості
Звенигородської міської ради Звенигородського району Черкаської області.
37. "Картина "Т.Г. Шевченко" – робота Грицевської Анни, вихованки
Центру художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді
Кам'янської міської ради Черкаської області.
38. "Весняний віночок" – колективна робота Фесенко Валерії та Щербак
Анни, вихованок Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості
Звенигородської міської ради Звенигородського району Черкаської області.
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39. "Мальви пламеніють в мами у саду" – робота Дриженко Богдани,
вихованки Центру художньо-естетичної та науково-технічної творчості
учнівської молоді Кам'янської міської ради Черкаської області.
40. "Подих весни" – робота Маркіної Поліни, вихованки
Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської
міської ради Звенигородського району Черкаської області.
41. "Україночка" – робота Журавель Маргарити, вихованки Центру
художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді
Кам'янської міської ради Черкаської області.
42. "Божий храм" – робота Білоуса Назара, вихованця комунального
закладу "Тальнівський центр науково-технічної творчості учнівської молоді
Тальнівської міської ради Черкаської області".
43. "З любов’ю до України" – робота Філоненко Софії, вихованки Центру
дитячої та молодіжної творчості Корсунь-Шевченківської міської ради
Черкаської області.
44. "Син Божий народився" – робота Чабан Юлії, вихованки
Катеринопільського будинку дитячої та юнацької творчості Черкаської області.
45. "Дідух" – робота Ісаєнко Маргарити, вихованки комунального закладу
позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" Іркліївської
сільської ради Черкаської області.
46. "Візерунки душі" – робота Левченко Олени, учениці Смілянської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 Черкаського району Черкаської
області.
47. "Мальованки" – робота Сапенко Анастасії, вихованки позашкільного
навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської
ради.
48. "Писанки" – робота Савінової Катерини, вихованки позашкільного
навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської
ради.
49. "Великодній оберіг" – колективна робота Костриці Катерини,
Чепурної Богдани та Осадчої Марії, вихованок Центру дитячої та юнацької
творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області.
50. "Квіткова пані" – робота Салєєвої Даші, вихованки комунального
закладу "Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді"
Шполянської об’єднаної територіальної громади Черкаської області.
51. "Квіти, як згадка про море" – робота Смалиус Ангеліни, вихованки
Центру художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді
Кам'янської міської ради Черкаської області.
52. "Дерево життя" – колективна робота Вдовіченка Максима та Різник
Ірини, вихованців комунального закладу "Шполянський центр дитячої
та юнацької творчості учнівської молоді" Шполянської об’єднаної
територіальної громади Черкаської області.
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53. "На узліссі" – робота Білоуса Назара, вихованця комунального закладу
"Тальнівський центр науково-технічної творчості учнівської молоді
Тальнівської міської ради Черкаської області".
54. "Великодній сувенір" – робота Потужньої Дар’ї, вихованки
комунального закладу "Канівська міська станція юних техніків Канівської
міської ради Черкаської області".
55. "Українська хата – роду берегиня!" – робота Красюк Анастасії,
вихованки Центру дитячої та юнацької творчості Чорнобаївської селищної ради
Черкаської області.
56. "Лісова хатинка" – робота Пушенко Альбіни, вихованки
Городищенського закладу позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької
творчості" Городищенської міської ради Черкаської області.
57. "Земля в таночку" – колективна робота Дзюбенко Єлизавети
та Колісник Каріни, вихованок комунального закладу "Шполянський центр
дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" Шполянської об’єднаної
територіальної громади Черкаської області.
58. "Хай розквітає дерево життя для України на щасливе майбуття" –
робота Вовк Марії, вихованки Тальнівського Будинку дітей та юнацтва
Тальнівської міської ради Черкаської області.
59. "Подорожуй Україною" – робота Харченко Ганни, вихованки
позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр"
Черкаської міської ради.
60. "Дари літа" – робота Вільчинського Артема, вихованця
Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської
міської ради Звенигородського району Черкаської області.
61. "Мальовничий Тясмин" – робота Гончарової Крістіни, учениці
Смілянської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 Черкаського району
Черкаської області.
62. "Натюрморт" – робота Каяка Данила, вихованця Звенигородського
центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської ради
Звенигородського району Черкаської області.
63. "Снігопад" – робота Барчан Даяни, вихованки Катеринопільського
будинку дитячої та юнацької творчості Черкаської області.
64. "Острів кохання" – робота Миколайчук Софії, вихованки Уманського
міського Центру позашкільної освіти "Територія творчості".
65. "На перехресті віків – мій сучасності світ. Із Трипілля легенд –
рідний край ожива…" – робота Горущенко Анни, вихованки Тальнівського
Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області.
66. "Українка" – робота Курченко Юліани, вихованки комунального
позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків".
67. "Ми сильні й сміливі і гарні на вроду, бо ми українці – козацького
роду!" – робота Горущенко Вікторії, вихованки Тальнівського Будинку дітей
та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області.
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68. "Золота моя хатина" – робота Рощепій Анни, вихованки Центру
дитячої та юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району
Черкаської області.
Методист

Юлія ЛЕПЕТУХА

Додаток 4
до наказу Комунального закладу
"Черкаський обласний центр
науково-технічної творчості
учнівської молоді Черкаської
обласної ради"
22.04.2022 № 42
Автори робіт,
які зайняли призові місця в обласному етапі
Всеукраїнської виставки-конкурсу
декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва
"Знай і люби свій край"
1. У розділі "Декоративно-ужиткового мистецтва":
1.1. Художнє різьблення по дереву (вікова категорія 6-11 років):
I місце – Ісаяна Геворга, вихованець Центру дитячої та юнацької творчості
Драбівської селищної ради Черкаської області, учень 4 класу Драбівського
навчально-виховного комплексу "Заклад загальної середньої освіти
І-ІІІ ступенів імені С.В.Васильченка-гімназія" Драбівської селищної ради
Черкаської області (робота "Кухонна дощечка", керівник Ільєнко С.О.);
І місце – Корнієнко Діана, вихованка Центру художньо-естетичної
та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради
Черкаської області, учениця 5 класу Кам'янської загальноосвітньої
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих
предметів Кам'янської міської ради Черкаської області (робота "Кухонна
дощечка "Троянда", керівник Козаченко О.Ф.);
ІІ місце – Діордій Тарас, вихованець Маньківського центру дитячої
та юнацької творчості, Мала академія наук учнівської молоді Маньківської
селищної ради Черкаської області, учень 5 класу Дзензелівського закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Маньківської селищної ради
Черкаської області (робота "Котик", керівник Гутенко О О.);
ІІІ місце – Мовчан Владислав, вихованець комунального закладу
"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді"
Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської
області, учень 3 класу Шполянського ліцею № 1 Шполянської міської ради
об`єднаної територіальної громади Звенигородського району Черкаської
області (робота "Годівничка для птахів", керівник Кардаш М.М.).
Художнє різьблення по дереву (вікова категорія 12-18 років):
І місце – Луценко Юліанна, вихованка комунального закладу позашкільної
освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" Іркліївської сільської ради
Черкаської області, учениця 8 класу Кліщинського навчально-виховного
комплексу "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів" імені М.П. Старицького Іркліївської сільської ради
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Золотоніського району Черкаської області (робота "Богдан Хмельницький",
керівник Луценко М.І.);
І місце – Ніколенко Олексій та Дубінчак Михайло, вихованці
Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської
міської ради Звенигородського району Черкаської області, учні 6 класу
Звенигородської загальноосвітньої школи I-II cтупенів № 4 Звенигородської
міської ради Звенигородського району Черкаської області та Звенигородської
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів – спортивний ліцей
Звенигородської міської ради Звенигородського району Черкаської області
відповідно (колективна робота "Вітряк", керівник Поєдинок М.П.);
ІІ місце – Кравченко Віктор, вихованець Золотоніського Будинку дитячої
та юнацької творчості Золотоніської міської ради Черкаської області, учень
7 класу Золотоніської спеціалізованої школи № 5 Золотоніської міської ради
Черкаської області (робота "Сяйво", керівник Носуля В.І.);
ІІ місце – Білоус Назар, вихованець комунального закладу "Тальнівський
центр науково-технічної творчості учнівської молоді Тальнівської міської ради
Черкаської області", учень 10 класу Тальнівської загальноосвітньої школи № 2
Тальнівської міської ради Черкаської області (робота "Декоративна тарілка",
керівник Нишпора Л.В.);
ІІІ місце – Шевченко Артем, вихованець Центру дитячої та молодіжної
творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, учень
7 класу Гарбузинського навчально-виховного комплексу "Дошкільний
навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" КорсуньШевченківської міської ради Черкаської області (робота "Скринька для бісеру",
керівник Мощенський С.А.);
ІІІ місце – Ковтун Максим, вихованець Центру художньо-естетичної
та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради
Черкаської області, учень 7 класу Кам'янської загальноосвітньої спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих предметів
Кам'янської міської ради Черкаської області (робота "Щасливе дитинство",
керівник Козаченко О.Ф.);
ІІІ місце – Гречуха Ярослав, вихованець Центру дитячої та юнацької
творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області,
учень 7 класу Мошнівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області (робота
"Шкатулка", керівник Гусінський С.В.).
1.2. Гончарство та художня кераміка (вікова категорія 6-11 років):
І місце – Андреєва Маргаріта, Гегельська Марія, Ібашева Каміла
та Карбівнича Варвара, вихованки комунального закладу "Шполянський центр
дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" Шполянської міської ради
об’єднаної територіальної громади Черкаської області, учениці 1 класу
Шполянського ліцею № 1 Шполянської міської ради об'єднаної територіальної
громади
Черкаської
області
(робота
"Етнокалендар",
керівник
Сорокопудова Л.О.);
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ІІ місце – Драган Максим, вихованець Тальнівського Будинку дітей
та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учень 3 класу
Тальнівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 1-гімназія" Тальнівської міської ради Черкаської області
(робота "Храм святих Петра і Павла", керівник Віслобокова В.І.);
ІІ місце – Стовбун Анастасія, вихованка комунального закладу "Канівська
міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської області",
учениця 4 класу Канівської загальноосвітньої школи I-ІІІ ступенів № 4
Канівської міської ради Черкаської області (робота "Дивоцвіт", керівник
Барановська Ю.В.)
ІІІ місце – Сидоренко Аріна, вихованка позашкільного навчального
закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради,
учениця 4 класу Черкаської міської гімназії № 31 Черкаської міської ради
Черкаської області (робота "Українка", керівник Тимошенко Г.В.);
ІІІ місце – Овчаренко Надія, вихованка Центру дитячої та юнацької
творчості Березняківської сільської ради Черкаського району Черкаської
області, учениця 4 класу Комунального закладу "Сунківський ліцей"
Березняківської сільської ради (робота "Щасливе подружжя", керівник
Овчаренко О.І.).
Гончарство та художня кераміка (вікова категорія 12-18 років):
І місце – Кутова Марія, вихованка позашкільного навчального закладу
"Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, учениця
10 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської
міської ради Черкаської області (робота "На Великдень", керівник
Тимошенко Г.В.);
ІІ місце – Ропан Яна та Щепак Ангеліна, вихованки комунального закладу
позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" Іркліївської
сільської ради Черкаської області, учениці 6 та 10 класу відповідно
Крутьківського навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний
заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Іркліївської сільської ради
Черкаської області (колективна робота "Триптих «Радісні квіти»", керівник
Мельник Ю.А.);
ІІІ місце – Ткаченко Дарина, вихованка Центру художньо-естетичної
та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради
Черкаської області, учениця 10 класу комунального закладу "Кам'янський ліцей
№ 1 Кам'янської міської ради Черкаської області" (робота "Мій рідний край моя
земля", керівник Несененко Н.І.);
ІІІ місце – Гусінська Марія, вихованка Центру дитячої та юнацької
творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області,
учениця 9 класу Мошнівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області (робота
"Ніжні почуття", керівник Гусінський С.В.).
1.3. Художнє плетіння, ткацтво (вікова категорія 6-11 років):
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І місце – Петраковська Марія, вихованка Тальнівського Будинку дітей
та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 3 класу
Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 2 Тальнівської міської
ради Черкаської області (робота "Батьківська хата, де рута і м'ята", керівник
Вербовська Т.В.);
ІІ місце – Сорокопудова Ангеліна, вихованка комунального закладу
"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді"
Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської
області, учениця 4 класу Шполянського ліцею № 1 Шполянської міської ради
об'єднаної територіальної громади Черкаської області (робота "Квіткове
пишнобарв'я", керівник Сорокопудова Л.О.);
ІІ місце – Коваленко Надія, вихованка комунального позашкільного
навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учениця
4 класу Черкаської спеціалізованої школи I-III ступенів № 18 імені В'ячеслава
Чорновола Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Міні пано",
керівник Марченко Л.М.);
ІІ місце – Педченко Єлизавета, вихованка Комунального закладу
"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді
Черкаської обласної ради", учениця 5 класу Черкаського навчально-виховного
комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей спортивного профілю
№ 34" Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Сумочка для пані",
керівник Мікульська А.М.);
ІІІ місце – Чупак Святослав, вихованець Центру художньо-естетичної
та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради
Черкаської області, учень 1 класу комунального закладу "Кам'янський ліцей
№ 1 Кам'янської міської ради Черкаської області" (робота "Килимок", керівник
Несененко Н.І.).
Художнє плетіння, ткацтво (вікова категорія 12-18 років):
І місце – Смола Христина, вихованка Звенигородського центру дитячої
та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району
Черкаської області, учениця 5 класу Звенигородської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів № 5 Звенигородської міської ради Звенигородського району
Черкаської області (робота "Мандала", керівник Каюк Т.В.);
І місце – Білоус Назар, вихованець комунального закладу "Тальнівський
центр науково-технічної творчості учнівської молоді Тальнівської міської ради
Черкаської області", учень 10 класу Тальнівської загальноосвітньої школи № 2
Тальнівської міської ради Черкаської області (робота "Серветка", керівник
Нишпора Л.В.);
ІІ місце – Забой Анастасія, вихованка Центру дитячої та юнацької
творчості Чорнобаївської селищної ради Черкаської області, учениця 7 класу
Малобурімської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чорнобаївської
селищної ради Черкаської області (робота "Дерево життя", керівник
Погребняк Т.В.);
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ІІ місце – Авдалян Сузанна, вихованка комунального закладу
"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді"
Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської
області, учениця 8 класу Шполянського ліцею № 1 Шполянської міської ради
об'єднаної територіальної громади Черкаської області (робота "Надвечір'я",
керівник Сорокопудова Л.О.);
ІІ місце – Громова Марія, вихованка Золотоніського будинку дитячої та
юнацької творчості Золотоніської міської ради Черкаської області, учениця
7 класу Антипівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад" Новодмитрівської сільської
ради Золотоніського району Черкаської області (робота "Етносумка", керівник
Новик Л.І.);
ІІІ місце – Дюкіна Юлія, вихованка Центру художньо-естетичної
та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради
Черкаської області, учениця 6 класу комунального закладу "Кам'янський ліцей
№ 1 Кам'янської міської ради Черкаської області" (робота "Декоративний
килимок", керівник Несененко Н.І.).
1.4.В’язання спицями, гачком (вікова категорія 6-11 років):
І місце – Кловак Маргарита, вихованка Маньківського центру дитячої
та юнацької творчості, Мала академія наук учнівської молоді Маньківської
селищної ради Черкаської області, учениця 4 класу Маньківського закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Маньківської селищної ради
Черкаської області (робота "Корівка", керівник Талабанюк Т.В.);
І місце – Донець Варвара, вихованка Золотоніського будинку дитячої
та юнацької творчості Золотоніської міської ради Черкаської області, учениця
4 класу Золотоніської гімназії ім. С.Д.Скляренка Золотоніської міської ради
Черкаської області (робота "Зайчик", керівник Паранічева Л.А.);
ІІ місце – Свіфт Наталі, вихованка Тальнівського Будинку дітей
та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 4 класу
Соколівоцької гімназії Тальнівської міської ради Черкаської області (робота
"Ведмедик "Михась", керівник Свіфт О.С.);
ІІ місце – Білокінь Крістіна та Чернишенко Анастасія, вихованки Центру
художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді
Кам’янської міської ради Черкаської області, учениці 5 класу комунального
закладу "Кам'янський ліцей № 1 Кам'янської міської ради Черкаської області"
та Кам'янської загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2
з поглибленим вивченням окремих предметів Кам'янської міської ради
Черкаської області відповідно (колективна робота "Серветка "Трояндовий рай",
керівник Несененко Н.І.);
ІІІ місце – Фащевська Альбіна та Лампіка Єва, вихованки Будинку дитячої
та юнацької творчості Монастирищенської міської ради, учениці 4 класу
опорного
закладу
загальної
середньої
освіти
"Ліцей
"Ерудит"
Монастирищенської міської ради Черкаської області (колективна робота
"Символ року "Тигрики", керівник Совгира Т.Л.);
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ІІІ місце – Вишемірська Софія, вихованка позашкільного навчального
закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради,
учениця 4 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26
ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Олень",
керівник Капелюшна Т.О.);
ІІІ місце – Задирко Марія, вихованка комунального закладу "Тальнівський
центр науково-технічної творчості учнівської молоді Тальнівської міської ради
Черкаської області", учениця 4 класу Тальнівської загальноосвітньої школи № 2
Тальнівської міської ради Черкаської області (робота "Сама виростила",
керівник Нишпора Л.В.);
IІІ місце – Петрова Маргарита, вихованка Центру дитячої та молодіжної
творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, учениця
4 класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2
Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області (робота "Бджілка
Майя", керівник Попик В.В.).
В’язання спицями, гачком (вікова категорія 12-18 років):
І місце – Нагонюк Анастасія та Куруц Лілія, вихованки Уманського
міського Центру позашкільної освіти "Територія творчості", учениці 8 класу
Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14 Уманської міської ради
Черкаської області (колективна робота "Літня імпровізація", керівник
Павлова А.А.);
І місце – Хован Вікторія, Швець Анжела та Лавренко Маргарита,
вихованки Маньківського центру дитячої та юнацької творчості, Мала академія
наук учнівської молоді Маньківської селищної ради Черкаської області,
учениці 9 та 6 класу відповідно Маньківського закладу загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів № 1 Маньківської селищної ради Черкаської області
(колективна робота "Веселі пригоди в лісовій школі", керівник
Талабанюк Т.В.);
ІІ місце – Кравчук Анна, учениця 8 класу Смілянської спеціалізованої
школи I-III ступенів № 12 Смілянської міської ради Черкаської області (робота
"Чайна казка", керівник Клімашевський М.В.);
IІ місце – Жук Софія, вихованка Центру дитячої та молодіжної творчості
Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, учениця
7 класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1
Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області (робота "Пес Бровко",
керівник Попик В.В.);
IІІ місце – Германайте Каріна, вихованка Будинку дитячої та юнацької
творчості Монастирищенської міської ради Черкаської області, учениця 7 класу
Монастирищенського ліцею-інтернату "Обдарованість" Монастирищенської
міської ради Черкаської області (робота "Ловець снів", керівник
Кульчіцька Н. Є.);
ІІІ місце – Лепська Софія, вихованка Катеринопільського будинку дитячої
та юнацької творчості, учениця 6 класу Комунального закладу
"Катеринопільський навчально-виховний комплекс № 1 "Загальноосвітня

27
Продовження додатка 4
школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад" Катеринопільської
районної
ради
Черкаської
області
(робота
"Тигреня",
керівник
Марциненко І.В.);
ІІІ місце – Зенкіна Анастасія, вихованка Центру художньо-естетичної
та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради
Черкаської області, учениця 11 класу Кам'янської загальноосвітньої
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих
предметів Кам'янської міської ради Черкаської області (робота "Комірець
"Весняночка", керівник Несененко Н.І.).
1.5. Витинання (вікова категорія 6-11 років):
І місце – Чос Вікторія, вихованка Маньківського центру дитячої
та юнацької творчості, Мала академія наук учнівської молоді Маньківської
селищної ради Черкаської області, учениця 3 класу Маньківського закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Маньківської селищної ради
Черкаської області (робота "Танок метеликів", керівник Поліщук Н.О.);
І місце – Лещенко Катерина, вихованка Звенигородського центру дитячої
та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району
Черкаської області, учениця 3 класу Звенигородської загальноосвітньої школи
I-II cтупенів № 4 Звенигородської міської ради Звенигородського району
Черкаської області (робота "Прийшла весна", керівник Безверха О.М.);
ІІ місце – Широкопояс Софія, вихованка Центру художньо-естетичної
та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради
Черкаської області, учениця 3 класу Кам'янської загальноосвітньої
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих
предметів Кам'янської міської ради Черкаської області (робота "Тигренята",
керівник Хоменко О.І.);
IІ місце – Шабалкіна Анна, вихованка Золотоніського будинку дитячої
та юнацької творчості Золотоніської міської ради Черкаської області, учениця
4 класу Золотоніської спеціалізованої школи № 1 Золотоніської міської ради
Черкаської області (робота "Хліб – усьому голова", керівник Шихова А.М.);
IІІ місце – Чернаєнко Ігор, вихованець комунального позашкільного
навчального закладу "Будинок дитячої та юнацької творчості" Балаклеївської
сільської ради Черкаської області, учень Балаклеївської гімназії "Берегиня" філія опорного закладу освіти "Балаклеївський ліцей імені Євгенії Гуглі"
Балаклеївської сільської ради Черкаської області (робота "Мамині квіти",
керівник Сільченко О.О.);
ІІІ місце – Устименко Богдана, вихованка Центру дитячої та юнацької
творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області,
учениця 2 класу Мошнівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області (робота
"Дерево життя", керівник Григуть З.В.).
Витинання (вікова категорія 11-18 років):
І місце – Басок Катерина, вихованка Тальнівського Будинку дітей
та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 6 класу
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Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 2 Тальнівської міської
ради Черкаської області (робота "Моя земля – то край трипілля, сонце, глечик,
чарівне зілля", керівник Вербовська Т.В.);
IІ місце – Мальченко Наталія, вихованка Центру дитячої та молодіжної
творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, учениця
8 класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1
Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області (робота "Подих
весни", керівник Дуженко М.В.);
ІІ місце – Щигорець Марія, вихованка позашкільного навчального закладу
"Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, учениця
7 класу Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області
(робота "Птахи", керівник Тимошенко Г.В.);
ІІ місце – Козачук Ангеліна, вихованка комунального закладу
"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді"
Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської
області, учениця 8 класу Шполянського ліцею № 1 Шполянської міської ради
об`єднаної територіальної громади Звенигородського району Черкаської
області (робота "Жар-птиця", керівник Черевко Л.О.);
ІІІ місце – Бєлік Дмитро, вихованець Маньківського центру дитячої
та юнацької творчості, Мала академія наук учнівської молоді Маньківської
селищної ради Черкаської області, учень 6 класу Маньківського закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Маньківської селищної ради
Черкаської області (робота "Несе Галя воду…", керівник Поліщук Н.О.);
ІІІ місце – Самбулова Анастасія, учениця 7 класу Смілянської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 Смілянської міської ради Черкаської
області (робота "Бабусина казка", керівник Клімашевський М.В.);
ІІІ місце – Ганненко Інна, вихованка Центру дитячої та юнацької
творчості Чорнобаївської селищної ради Черкаської області, учениця 10 класу
Малобурімської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чорнобаївської
селищної ради Черкаської області (робота "Берегиня", керівник
Погребняк Т.В.);
ІІІ місце – Журавель Маргарита, вихованка Центру художньо-естетичної
та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради
Черкаської області, учениця 5 класу Кам'янської загальноосвітньої
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих
предметів Кам'янської міської ради Черкаської області (робота "Ажурна мова
витинанки", керівник Хоменко О.І.);
ІІI місце – Каюк Данило, вихованець Звенигородського центру дитячої
та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району
Черкаської області, учень 7 класу Звенигородської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів № 5 Звенигородської міської ради Звенигородського району
Черкаської області (робота "Наша дума", керівник Безверха О.М.).
1.6. Художня вишивка (вікова категорія 6-11 років):
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I місце – Коваленко Валентина, вихованка комунального закладу
"Канівська міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської
області", учениця 3 класу Канівської гімназії імені Івана Франка Канівської
міської ради Черкаської області (робота "Український рушничок", керівник
Попенко І.П.);
IІ місце – Шемена Євангеліна, вихованка Будинку дитячої та юнацької
творчості Чигиринської міської ради Черкаської області, учениця 4 класу
Чигиринського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1
ім. Б. Хмельницького Чигиринської міської ради Черкаської області (робота
"Традиційний український одяг", керівник Швець Л.О.);
ІІ місце – Стогнієнко Альона, вихованка Єрківського комунального
закладу позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької творчості"
Єрківської селищної ради Черкаської області, учениця 5 класу Єрківського
закладу загальної середньої освіти I-III ступенів імені Героя України
В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області (робота
"Український орнамент", керівник Якшова Л.Г.);
ІІ місце – Смалиус Ангеліна, вихованка Центру художньо-естетичної
та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради
Черкаської області, учениця 4 класу комунального закладу "Кам'янський ліцей
№ 1 Кам'янської міської ради Черкаської області" (робота "Серветка "Квітуча
Україна", керівник Грабова Л.Ф.);
ІІ місце – Капелюшна Вероніка, вихованка комунального позашкільного
навчального закладу м.Черкаси "Міська станція юних техніків", учениця
Черкаської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 6 Черкаської міської ради
Черкаської області (робота "Рушничок", керівник Душевська Н.О.);
ІІІ місце – Пилипенко Аліна, вихованка Уманського міського Центру
позашкільної освіти "Територія творчості", учениця 4 класу Уманської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14 Уманської міської ради Черкаської
області (робота "Малюк Єдиноріг", керівник Муравейнікова О.М.);
ІІІ місце – Бурмака Дарина, вихованка Центру дитячої та молодіжної
творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, учениця
4 класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2
Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області (робота "Каченятко",
керівник Попик В.В.);
ІІІ місце – Варданян Акоп та Варданян Ріма, вихованці комунального
закладу "Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді"
Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської
області, учні 3 та 2 класу відповідно Шполянського ліцею № 3 Шполянської
міської ради об`єднаної територіальної громади Звенигородського району
Черкаської області (колективна робота "Весна", керівник Курінна З.С.).
Художня вишивка (вікова категорія 12-18 років):
І місце – Сивак Марія, вихованка комунального закладу позашкільної
освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської ради
Звенигородського району Черкаської області, учениця 5 класу Ватутінського
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ліцею № 2 ім. М.Ф.Ватутіна Ватутінської міської ради Черкаської області
(робота "Великодній рушник", керівник Поліщук І.С.);
ІІ місце – Карман Ярослава, вихованка Тальнівського Будинку дітей
та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 8 класу
комунального закладу "Тальнівська санаторна школа Черкаської обласної ради"
(робота "Набір серветок", керівник Віслобокова В.І.);
ІІІ місце – Орошкевич Інна, вихованка Маньківського центру дитячої
та юнацької творчості, Мала академія наук учнівської молоді Маньківської
селищної ради Черкаської області, учениця 10 класу Маньківського навчальновиховного комплексу "Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів гімназія" Маньківської селищної ради Черкаської області (робота "Кошик
з квітами", керівник Мельник С.С.);
ІІІ місце – Курчатова Марія, вихованка Центру дитячої та молодіжної
творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, учениця
7 класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2
Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області (робота "Соняхи",
керівник Попик В.В.).
1.7. Народна лялька (вікова категорія 6-11 років):
І місце – Ворона Вікторія, вихованка Будинку дитячої та юнацької
творчості Смілянської міської ради Черкаської області, учениця 3 класу
Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Смілянської міської
ради Черкаської області (робота "Я сплету тобі віночок", керівник
Чернай А.О.);
I місце – Тицькун Віталіна, вихованка Тальнівського Будинку дітей
та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 4 класу
Тальнівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 3 – гімназія" Тальнівської міської ради Тальнівського району
Черкаської області (робота "Лялечка – Весна", керівник Євтушенко Н.С.);
І місце – Редько Анастасія, вихованка Звенигородського центру дитячої
та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району
Черкаської області, учениця 3 класу Звенигородської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів № 5 Звенигородської міської ради Звенигородського району
Черкаської області (робота "Українка", керівник Поєдинок Т.І.);
ІІ місце – Огілько Катерина, вихованка Будинку дитячої та юнацької
творчості Монастирищенської міської ради, учениця 3 класу опорного закладу
загальної середньої освіти "Монастирищенська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів № 5" Монастирищенської міської ради Черкаської області (робота
"Дівчина – Весна", керівник Бондаренко Т.В.);
ІІІ місце – Бойко Аделіна, вихованка Центру дитячої та молодіжної
творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, учениця
4 класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1
Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області (робота "Кумоньки",
керівник Резніченко Л.І.);
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IІІ місце – Діхтярь Анастасія, вихованка Центру дитячої та юнацької
творчості Березняківської сільської ради Черкаського району Черкаської
області, учениця 4 класу комунального закладу "Сунківський ліцей"
Березняківської сільської ради Черкаської області (робота "Дівчина – весна",
керівник Сліпченко В.А.).
Народна лялька (вікова категорія 12-18 років):
I місце – Кравченко Анна, вихованка Катеринопільського будинку дитячої
та юнацької творчості Черкаської області, учениця 7 класу Комунального
закладу
"Катеринопільський
навчально-виховний
комплекс
№1
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад"
Катеринопільської районної ради Черкаської області (робота "Щедрівочка
щедрувала", керівник Тупчієнко Т.В.);
І місце – Пріхно Владислава, вихованка позашкільного навчального
закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради,
учениця 8 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12
Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Дружка", керівник
Тимошенко Г.В.);
ІІ місце – Ящук Марина та Гончар Анастасія, вихованки Будинку дитячої
та юнацької творчості Монастирищенської міської ради, учениці 6 класу
опорного
закладу загальної
середньої
освіти
"Монастирищенська
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5" Монастирищенської міської ради
Черкаської
області
( колективна
робота "Колядники",
керівник
Бондаренко Т.В.);
IІ місце – Григоренко Уляна, вихованка Тальнівського Будинку дітей
та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 10 класу
Легедзинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тальнівської міської ради
Черкаської області (робота "Лялька – Ягідка", керівник Підгірна Н.І.);
ІІ місце – Ярошевич Ярослава, вихованка Звенигородського центру
дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського
району Черкаської області, учениця 7 класу Звенигородської загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів № 5 Звенигородської міської ради Звенигородського району
Черкаської області (робота "Господарочка", керівник Поєдинок Т.І.);
ІІІ місце – Шпілька Софія, вихованка Єрківського комунального закладу
позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької творчості" Єрківської
селищної ради Черкаської області, учениця 7 класу Єрківського закладу
загальної середньої освіти I-III ступенів імені Героя України В.М. Чорновола
Єрківської селищної ради Черкаської області (робота "Українка", керівник
Козієнко В.Б.);
ІІІ місце – Тонконіг Зоя та Янко Катерина, вихованки Центру дитячої
та юнацької творчості Драбівської селищної ради Черкаської області, учениці
9 та 5 класу відповідно Драбівського навчально-виховного комплексу "Заклад
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені С.В.Васильченка-гімназія"
Драбівської селищної ради Черкаської області (робота "Лялька "Наречена",
керівник Макаренко Л.С.).
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1.8. М’яка іграшка (вікова категорія 6-11 років):
І місце – Свіфт Наталі, вихованка Тальнівського Будинку дітей та юнацтва
Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 4 класу Соколівоцької
гімназії Тальнівської міської ради Черкаської області (робота "Котик "Сніжок",
керівник Свіфт О.С.);
ІІ місце – Мандзюк Анастасія, вихованка Будинку дитячої та юнацької
творчості Монастирищенської міської ради, учениця 2 класу опорного закладу
загальної середньої освіти "Ліцей "Ерудит" Монастирищенської міської ради
Черкаської області (робота "Гном – Валентинка", керівник Бондаренко Т.В.);
ІІ місце – Лелейкіна Соломія, вихованка позашкільного навчального
закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради,
учениця 4 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 28
ім. Т.Г.Шевченка Черкаської міської ради Черкаської області (робота
"Мрійниця", керівник Величко Г.О.);
ІІІ місце – Покотило Катерина, вихованка комунального закладу
"Канівська міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської
області", учениця 3 класу Канівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 6
з поглибленим вивченням іноземних мов Канівської міської ради Черкаської
області (робота "Ведмеді", керівник Килимник Т.В.);
ІІІ місце – Шаповал Аріна, Андрущенко Софія та Чайкіна Валерія,
вихованки Маньківського центру дитячої та юнацької творчості, Мала академія
наук учнівської молоді Маньківської селищної ради Черкаської області,
учениці 2 класу Маньківського навчально-виховного комплексу "Заклад
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів - гімназія" Маньківської селищної ради
Черкаської області (колективна робота "Подарунок другові", керівник
Мельник С.С.);
ІІІ місце – Бітюкова Софія, вихованка Центру дитячої та молодіжної
творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, учениця
5 класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1
Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області (робота "Вірні друзі",
керівник Резніченко Л.І.);
ІІІ місце – Ліпська Даніелла, вихованка Звенигородського центру дитячої
та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району
Черкаської області, учениця 4 класу Звенигородської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів № 4 Звенигородської міської ради Звенигородського району
Черкаської області (робота "Новорічне совеня", керівник Безверха О.М.);
ІІІ місце – Горденко Марія, вихованка комунального позашкільного
навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учениця
4 класу Черкаської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 10 Черкаської
міської ради Черкаської області (робота "Котик", керівник Кулинич С.А.).
М’яка іграшка (вікова категорія 12-18 років):
I місце – Копаниця Ірина, вихованка Катеринопільського будинку дитячої
та юнацької творчості Черкаської області, учениця 5 класу Комунального
закладу
"Катеринопільський
навчально-виховний
комплекс
№1
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"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад"
Катеринопільської районної ради Черкаської області (робота "Ягуся", керівник
Джус А.І.);
І місце – Тіхонова Анастасія, вихованка Центру дитячої та молодіжної
творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, учениця
7 класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1
Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області (робота "Оксанка",
керівник Попик В.В.);
ІІ місце – Купець Софія, вихованка Будинку дитячої та юнацької творчості
Монастирищенської міської ради, учениця 6 класу опорного закладу загальної
середньої освіти "Монастирищенська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5"
Монастирищенської міської ради Черкаської області (робота "Заєць-хвалько",
керівник Бондаренко Т.В.);
ІІІ місце – Забудько Ірина, вихованка позашкільного навчального закладу
"Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, учениця
8 класу Черкаська спеціалізована школа № 27 I-III ступенів ім.М.К.Путейка
Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Казкарик", керівник
Величко Г.О.);
ІІІ місце – Туяхова Дарина, вихованка Звенигородського центру дитячої
та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району
Черкаської області, учениця 6 класу Звенигородської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів № 4 Звенигородської міської ради Звенигородського району
Черкаської області (робота "Дівчинка-україночка", керівник Безверха О.М.);
IІІ місце – Дараган Альбіна, вихованка Центру дитячої та юнацької
творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області,
учениця 6 класу Будищенського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ
ступенів Будищенської сільської ради Черкаської області (робота "Котофей.
Подушка – обіймашка", керівник Колесник Л.П.).
1.9. Вироби з тіста (вікова категорія 6-11 років):
І місце – Козак Софія, вихованка Звенигородського центру дитячої
та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району
Черкаської області, учениця 3 класу Звенигородської спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів № 1 Звенигородської міської ради Звенигородського району
Черкаської області (робота "За вікном", керівник Каюк Т.В.);
ІІ місце – Ліпко Дарина, вихованка комунального закладу "Шполянський
центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" Шполянської міської
ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області, учениця 3 класу
Шполянського ліцею № 5 Шполянської міської ради об`єднаної територіальної
громади Звенигородського району Черкаської області (робота "Символ року",
керівник Курінна З.С.);
ІІІ місце – Жовтухіна Ярослава, вихованка Центру дитячої та молодіжної
творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, учениця
5 класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5
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Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області (робота "Оберіг",
керівник Лісова Л.Й.).
Вироби з тіста (вікова категорія 12-18 років):
І місце – Коваленко Михайло та Лялько Вероніка, вихованці Уманського
міського Центру позашкільної освіти "Територія творчості", учні 5 класу
Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 Уманської міської ради
Черкаської області (колективна робота "Черевички", керівник Павлова А.А.);
І місце – Мірошніченко Анна, вихованка комунального закладу
"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді"
Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської
області, учениця 6 класу Шполянського ліцею № 2 Шполянської міської ради
об'єднаної територіальної громади Черкаської області (робота "Глечик скарбу
золотого", керівник Борутенко С.М.);
ІІ місце – Кондрамашина Ангеліна, вихованка Центру дитячої та юнацької
творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області,
учениця 7 класу комунального закладу "Степанецький ліцей - опорний заклад
загальної середньої освіти" Степанецької сільської ради об'єднаної
територіальної громади Черкаської області (робота "Янгол", керівник
Кондрамашина А.М.);
ІІ місце – Рудань Олена, вихованка Звенигородського центру дитячої
та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району
Черкаської області, учениця 5 класу Звенигородської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів № 5 Звенигородської міської ради Звенигородського району
Черкаської області (робота "Мамині соняхи", керівник Каюк Т.В.);
ІІІ місце – Мельник Майя, вихованка позашкільного навчального закладу
"Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, учениця
6 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 13 Черкаської
міської ради Черкаської області (робота "Пташиний спів", керівник
Коваленко А.О.);
ІІІ місце – Сіра Юліана, вихованка Центру художньо-естетичної
та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради
Черкаської області, учениця 6 класу комунального закладу "Кам'янський ліцей
№ 1 Кам'янської міської ради Черкаської області" (робота "Буде мир над
Україною, буде мир і будем ми", керівник Несененко Н.І.).
1.10. Вироби зі шкіри (вікова категорія 6-11 років):
ІІ місце – Яківченко Олександра, вихованка Центру дитячої та молодіжної
творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, учениця
5 класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1
Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області (робота "Квіти для
тебе, солдате!", керівник Резніченко Л.І.);
IІІ місце – Каракуля Богдан, вихованець Тальнівського Будинку дітей
та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учень 5 класу
Тальнівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 3 – гімназія" Тальнівської міської ради Тальнівського району
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Черкаської області (робота "Троянда – рамка для фото", керівник
Євтушенко Н.С.).
Вироби зі шкіри (вікова категорія 12-18 років):
I місце – Бадрак Вероніка, вихованка Катеринопільського будинку дитячої
та юнацької творчості Черкаської області, учениця 9 класу Комунального
закладу
"Катеринопільський
навчально-виховний
комплекс
№2
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад"
Катеринопільської районної ради Черкаської області (робота "Павлін", керівник
Піщана О.П.);
ІІ місце – Свята Діана, вихованка Центру дитячої та молодіжної творчості
Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, учениця
5 класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1
Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області (робота "Захід сонця",
керівник Резніченко Л.І.);
ІІІ місце – Білоус Назар, вихованець комунального закладу "Тальнівський
центр науково-технічної творчості учнівської молоді Тальнівської міської ради
Черкаської області", учень 10 класу Тальнівської загальноосвітньої школи № 2
Тальнівської міської ради Черкаської області (робота "Лілії", керівник
Нишпора Л.В.).
1.11. Декоративний розпис, народний живопис (вікова категорія
6-11 років):
І місце – Коваленко Дар’я, вихованка комунального закладу
"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді"
Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської
області, учениця 4 класу Шполянського ліцею № 3 Шполянської міської ради
об'єднаної територіальної громади Звенигородського району Черкаської області
(робота "Я всміхаюсь сонечку: "Здрастуй, золоте!", керівник Гегельська Л.М.);
І місце – Головко Алевтина, вихованка Звенигородського центру дитячої
та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району
Черкаської області, учениця 4 класу Звенигородської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів № 5 Звенигородської міської ради Звенигородського району
Черкаської області (робота "Жарптиця", керівник Безверха О.М.);
ІІ місце – Шевченко Ліза, вихованка Тальнівського Будинку дітей
та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 5 класу
Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 2 Тальнівської міської
ради Черкаської області (робота "Птаха чарівна між квітів літає, серце і душу
вона звеселяє", керівник Вербовська Т.В.);
ІІ місце – Готко Іван, вихованець позашкільного навчального закладу
"Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, учень 3 класу
Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 20 Черкаської міської ради
Черкаської області (робота "Квітка у вазоні", керівник Монько Л.М.);
ІІІ місце – Мирошніченко Варвара, вихованка Центру дитячої
та молодіжної творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської
області, учениця 5 класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи
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І-ІІІ ступенів № 1 Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області
(робота "Квіти і колібрі", керівник Мартинова В.Ю.);
ІІІ місце – Шумаєв Денис, вихованець Центру художньо-естетичної
та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради
Черкаської області, учень 5 класу комунального закладу "Кам'янський ліцей
№ 1 Кам'янської міської ради Черкаської області" (робота "Квіти нашого краю",
керівник Дмитрієва І.Ю.).
Декоративний розпис, народний живопис (вікова категорія
12-18 років):
І місце – Маркіна Поліна, вихованка Звенигородського центру дитячої та
юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району
Черкаської області, учениця 6 класу Звенигородської спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів № 1 Звенигородської міської ради Звенигородського району
Черкаської області (робота "Млин", керівник Безверха О.М.);
І місце – Солодун Юлія, вихованка Центру дитячої та юнацької творчості
Березняківської сільської ради Черкаського району Черкаської області, учениця
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Березняки Березняківської
сільської ради (робота "Український танець", керівник Розумна Н.О.);
ІІ місце – Лобода Олена, вихованка Центру дитячої та юнацької творчості
Чорнобаївської селищної ради Черкаської області, учениця 5 класу
Чорнобаївської гімназії Чорнобаївської селищної ради Черкаської області
(робота "Вірю в світле майбутнє твоє, Україно!", керівник Стеблина О.П.);
ІІ місце – Дахненко Катерина, вихованка позашкільного навчального
закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради,
учениця 10 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17
Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Розквіт", керівник
Тимошенко Г.В.);
ІІ місце – Задорожня Ольга, вихованка комунального закладу
"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді"
Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської
області, учениця 6 класу Шполянського ліцею № 1 Шполянської міської ради
об'єднаної територіальної громади Черкаської області (робота "Від джерел до
джерел", керівник Задворська О.І.);
ІІ місце – Пустова Єлизавета, вихованка Центру дитячої та юнацької
творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області,
учениця 8 класу Шелепуського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області (робота
"Віночок польових квітів", керівник Кравець М.Ф.);
IІІ місце – Кулик Ольга, вихованка Тальнівського Будинку дітей
та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 9 класу
Тальнівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 3 – гімназія" Тальнівської міської ради Тальнівського району
Черкаської області (робота "Дощечка закоханих", керівник Віслобокова В.І.);
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ІІІ місце – Журба Юлія, вихованка комунального закладу "Тальнівський
центр науково-технічної творчості учнівської молоді Тальнівської міської ради
Черкаської області", учениця 10 класу Тальнівського навчально-виховного
комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 – гімназія" Тальнівської
міської ради Тальнівського району Черкаської області (робота "Жар-птицясимвол Бога", керівник Іванова Л.С.).
1.12. Бісероплетіння (вікова категорія 6-11 років):
І місце – Попик Валерія, вихованка Маньківського центру дитячої
та юнацької творчості, Мала академія наук учнівської молоді Маньківської
селищної ради Черкаської області, учениця 5 класу Маньківського навчальновиховного комплексу "Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів гімназія" Маньківської селищної ради Черкаської області (робота "Силянка
"Водограй", керівник Поліщук Н.О.);
IІ місце – Гончаренко Єгор, вихованець Комунального закладу
позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської
ради Черкаської області, учень 2 класу Комунального закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 5 Ватутінської міської
ради Черкаської області" (робота "Рідний край", керівник Гончаренко Л.О.);
ІІ місце – Ніколенко Поліна, вихованка Центру художньо-естетичної
та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради
Черкаської області, учениця 2 класу комунального закладу "Кам'янський ліцей
№1 Кам'янської міської ради Черкаської області" (робота "Рожеве розмаїття",
керівник Сундукова Л.В.);
ІІІ місце – Скляренко Вероніка, вихованка комунального закладу
"Канівська міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської
області", учениця 3 класу Канівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 6
з поглибленим вивченням іноземних мов Канівської міської ради Черкаської
області (робота "Сакура", керівник Килимник Т.В.);
ІІІ місце – Музиченко Софія, вихованка Звенигородського центру дитячої
та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району
Черкаської області, учениця 3 класу Звенигородської спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів № 1 Звенигородської міської ради Звенигородського району
Черкаської області (робота "Комплект прикрас «Ромашки»", керівник
Безверха О.М.);
ІІІ місце – Мовчан Валерія, вихованка комунального позашкільного
навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учениця
4 класу Черкаської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 10 Черкаської
міської ради Черкаської області (робота "Сувеніри від Валерії", керівник
Кулинич С.А.).
Бісероплетіння (вікова категорія 12-18 років):
І місце – Вараксіна Ангеліна, вихованка Звенигородського центру дитячої
та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району
Черкаської області, учениця 8 класу Звенигородської загальноосвітньої школи
I-II cтупенів № 4 Звенигородської міської ради Звенигородського району
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Черкаської області (робота "Підвіска «Чарівний метелик»", керівник
Безверха О.М.);
І місце – Грицевська Анна, вихованка Центру художньо-естетичної
та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради
Черкаської області, учениця 6 класу комунального закладу "Кам'янський ліцей
№1 Кам'янської міської ради Черкаської області" (робота "Картина
"Т.Г. Шевченко", керівник Грабова Л.Ф.);
ІІ місце – Ільченко Ірина, вихованка Центру дитячої та юнацької творчості
Драбівської селищної ради Черкаської області, учениця 7 класу Драбівського
навчально-виховного комплексу "Заклад загальної середньої освіти
І-ІІІ ступенів імені С.В.Васильченка-гімназія" Драбівської селищної ради
Черкаської
області
(робота
"Гривна
"Родове
дерево",
керівник
Лолашвілі Л.П.);
ІІ місце – Стрельнікова Ельвіра, вихованка Комунального закладу
"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді
Черкаської обласної ради", учениця 9 класу Черкаської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 11 Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Ранок
у Венеції", керівник Кікоть В.М.);
ІІІ місце – Бушина Діана, вихованка Уманського міського Центру
позашкільної освіти "Територія творчості", учениця 6 класу Уманської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14 Уманської міської ради Черкаської
області (робота "Дівочі мрії", керівник Муравейнікова О.М.);
ІІІ місце – Мельник Анастасія, вихованка Маньківського центру дитячої
та юнацької творчості, Мала академія наук учнівської молоді Маньківської
селищної ради Черкаської області, учениця 8 класу Маньківського навчальновиховного комплексу "Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів - гімназія"
Маньківської селищної ради Черкаської області (робота "Ірис", керівник
Поліщук Н.О.);
ІІІ місце – Карман Ярослава, вихованка Тальнівського Будинку дітей
та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 8 класу
комунального закладу "Тальнівська санаторна школа Черкаської обласної ради"
(робота "Ягідка – калинка", керівник Віслобокова В.І.);
IІІ місце – Костроміна Лілія, вихованка Комунального закладу
позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської
ради Черкаської області, учениця 7 класу Комунального закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 5 Ватутінської міської
ради Черкаської області" (робота "Дивне місто Сакур", керівник
Гончаренко Л.О.).
1.13. Паперова пластика та оригамі (вікова категорія 6-11 років):
I місце – Дриженко Богдана, вихованка Центру художньо-естетичної та
науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської міської ради
Черкаської області, учениця 4 класу Кам'янської загальноосвітньої
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих
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предметів Кам'янської міської ради Черкаської області (робота "Мальви
пламеніють в мами у саду", керівник Хоменко О.І.);
I місце – Фесенко Валерія та Щербак Анна, вихованки Звенигородського
центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської ради
Звенигородського району Черкаської області, учениці 4 класу Звенигородської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – спортивний ліцей Звенигородської
міської ради Звенигородського району Черкаської області (колективна робота
"Весняний вінок", керівник Дяченко Л.В.);
ІІ місце – Ховряк Софія, вихованка Будинку дитячої та юнацької творчості
Смілянської міської ради Черкаської області, учениця 3 класу навчальновиховного
комплексу
"Загальноосвітня
школа
І-ІІІ
ступенів
№ 3-колегіум" Смілянської міської ради Черкаської області (робота "Поляна
весняного зайця", керівник Єрмолаєва В.Ю.);
ІІ місце – Зайвенко Нікіта, учень 3 класу Смілянської спеціалізованої
школи I-III ступенів № 12 Смілянської міської ради Черкаської області (робота
"Любій мамі", керівник Клімашевський М.В.);
ІІ місце – Шрамко Марія, Наконечна Євангеліна та Орлова Анна,
вихованки позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний
центр" Черкаської міської ради, учениці 5, 4 та 5 класів Черкаської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 Черкаської міської ради Черкаської
області, Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської
області, Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 Черкаської
міської ради Черкаської області відповідно (робота "Козак", керівник
Топчій Н.Ф.);
IІ місце – Скрипник Кіра, вихованка Комунального закладу позашкільної
освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської ради
Черкаської області, учениця 1 класу Комунального закладу загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 1 Ватутінської міської ради
Черкаської області" (робота "Сонячні квіти", керівник Поліщук І.С.);
ІІІ місце – Зізіменко Поліна та Мальська Альона, вихованки комунального
позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків",
учениці 2 та 3 класів відповідно Черкаської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 30 Черкаської міської ради Черкаської області (колективна
робота "Білочка – лісова красуня", керівник Григуть Ю.О.);
IІІ місце – Кузьменко Катерина, вихованка комунального закладу
"Тальнівський центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді
Тальнівської міської ради Черкаської області", учениця 5 класу Лісівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тальнівської міської ради Черкаської
області (робота "Чашка цукерниця", керівник Величко Н.С.).
Паперова пластика та оригамі (вікова категорія 12-18 років):
I місце – Журавель Маргарита, вихованка Центру художньо-естетичної та
науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської міської ради
Черкаської області, учениця 5 класу Кам'янської загальноосвітньої
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих
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предметів Кам'янської міської ради Черкаської області (робота "Україночка",
керівник Хоменко О.І.);
I місце – Маркіна Поліна, вихованка Звенигородського центру дитячої
та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району
Черкаської області, учениця 6 класу Звенигородської спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів № 1 Звенигородської міської ради Звенигородського району
Черкаської області (робота "Подих весни", керівник Дяченко Л.В.);
І місце – Білоус Назар, вихованець комунального закладу "Тальнівський
центр науково-технічної творчості учнівської молоді Тальнівської міської ради
Черкаської області", учень 10 класу Тальнівської загальноосвітньої школи № 2
Тальнівської міської ради Черкаської області (робота "Божий храм", керівник
Нишпора Л.В.);
IІ місце – Нарожна Дарія, вихованка Будинку дитячої та юнацької
творчості Смілянської міської ради Черкаської області, учениця 5 класу
Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Смілянської міської
ради Черкаської області (робота "Піщане місто", керівник Корсун О.В.);
ІІ місце – Левченко Аліна, вихованка позашкільного навчального закладу
"Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, учениця
5 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 28 ім. Т.Г. Шевченка
Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Козак", керівник
Кулак В.М.);
ІІІ місце – Павлюк Кіра, вихованка Тальнівського Будинку дітей
та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 9 класу
Тальнівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 1-гімназія" Тальнівської міської ради Черкаської області
(робота "Соняхи до сонечка личка повертали", керівник Іванова Л.С.);
IІІ місце – Рудніцька Юлія, вихованка Центру дитячої та молодіжної
творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, учениця
6 класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2
Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області (робота "Квітковий
годинник", керівник Топчій О.М.).
1.14. Вироби з соломки (вікова категорія 6-11 років):
І місце – Філоненко Софія, вихованка Центру дитячої та молодіжної
творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, учениця
4 класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1
Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області (робота "З любов’ю
до України", керівник Дуженко М.В.);
ІІ місце – Бондаренко Марія, вихованка комунального закладу
позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" Іркліївської
сільської ради Черкаської області, учениця 4 класу Комунального закладу
"Іркліївський ліцей" Іркліївської сільської ради Черкаської області (робота
"Мама і я", керівник Кириченко С.О.);
ІІІ місце – Загородня Марія, вихованка Тальнівського Будинку дітей
та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 5 класу
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Тальнівської гімназії № 3 Тальнівської міської ради Черкаської області (робота
"Магія соломки", керівник Віслобокова В.І.).
Вироби з соломки (вікова категорія 12-18 років):
І місце – Ісаєнко Маргарита, вихованка комунального закладу
позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" Іркліївської
сільської ради Черкаської області, учениця 7 класу Комунального закладу
"Іркліївський ліцей" Іркліївської сільської ради Черкаської області (робота
"Дідух", керівник Кириченко С.О.);
I місце – Чабан Юлія, вихованка Катеринопільського будинку дитячої та
юнацької творчості Черкаської області, учениця 8 класу Вікнинської гімназії
Катеринопільської селищної ради Черкаської області (робота "Син Божий
народився", керівник Сущенко Л.В.);
ІІ місце – Чубань Матвій та Коган Анастасія, вихованці Уманського
міського Центру позашкільної освіти "Територія творчості", учні 8 класу
Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 ім. М.П.Бажана
Уманської міської ради Черкаської області (колективна робота "Екотуризм
Черкащини", керівник Павлова А.А.);
ІІІ місце – Шевчук Анна, вихованка комунального закладу "Шполянський
центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" Шполянської міської
ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області, учениця 7 класу
Шполянського ліцею № 1 Шполянської міської ради об'єднаної територіальної
громади Черкаської області (робота "Диво – троянди", керівник Перемот С.М.);
1.15. Ізонитка (вікова категорія 6-11 років):
I місце – Харченко Мар'яна, вихованка Золотоніського будинку дитячої
та юнацької творчості Золотоніської міської ради Черкаської області, учениця
4 класу Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Золотоніської
міської ради Черкаської області (робота "Картинка "Букет квітів", керівник
Шихова А.М.);
ІІ місце – Бабенко Варвара, вихованка комунального закладу
"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді"
Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської
області, учениця 3 класу Шполянського ліцею № 3 Шполянської міської ради
об'єднаної територіальної громади Звенигородського району Черкаської області
(робота "Чарівна поні", керівник Бабенко А.А.);
ІІ місце – Маляренко Софія, вихованка Центру дитячої та молодіжної
творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, учениця
4 класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2
Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області (робота "Ромашки",
керівник Попик В.В.);
ІІІ місце – Коваленко Владислав, вихованець Центру художньо-естетичної
та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради
Черкаської області, учень 5 класу комунального закладу "Кам'янський ліцей
№ 1 Кам'янської міської ради Черкаської області" (робота "Вітрильник",
керівник Несененко Н.І.).
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Ізонитка (вікова категорія 12-18 років):
І місце – Левченко Олена, учениця 7 класу Смілянської спеціалізованої
школи I-III ступенів № 12 Смілянської міської ради Черкаської області (робота
"Візерунки душі", керівник Клімашевський М.В.);
ІІ місце – Сидорова Анастасія, вихованка Центру дитячої та молодіжної
творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, учениця
7 класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2
Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області (робота "Срібний
кінь", керівник Попик В.В.);
ІІІ місце – Шантарович Діана, вихованка комунального закладу
"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді"
Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської
області, учениця 7 класу Шполянського ліцею № 1 Шполянської міської ради
об'єднаної територіальної громади Черкаської області (робота "Там, на дні
морському…", керівник Бабенко А.А.);
ІІІ місце – Завірюха Вікторія, вихованка Тальнівського Будинку дітей
та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 7 класу
комунального закладу "Тальнівська санаторна школа Черкаської обласної ради"
(робота "Ялиночка", керівник Віслобокова В.І.).
1.16. Писанкарство (вікова категорія 6-11 років):
І місце – Сапетко Анастасія, вихованка позашкільного навчального
закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради,
учениця 3 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8
Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Мальованки", керівник
Топчій Н.Ф.);
ІІ місце – Димид Каріна, вихованка Єрківського комунального закладу
позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької творчості" Єрківської
селищної ради Черкаської області, учениця 3 класу Єрківського закладу
загальної середньої освіти I-III ступенів імені Героя України В.М. Чорновола
Єрківської селищної ради Черкаської області (робота "Рідні мотиви", керівник
Козієнко В.Б.).
Писанкарство (вікова категорія 12-18 років):
I місце – Костриця Катерина, Чепурна Богдана та Осадча Марія,
вихованки Центру дитячої та юнацької творчості Мошнівської сільської ради
Черкаського району Черкаської області, учениці 9, 8 та 7 класів відповідно
Яснозірського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Мошнівської
сільської ради Черкаського району Черкаської області (колективна робота
"Великодній оберіг", керівник Литвяк К.П.);
І місце – Савінова Катерина, вихованка позашкільного навчального
закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради,
учениця 7 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 33
ім. В. Симоненка Черкаської міської ради Черкаської області (робота
"Писанки", керівник Тимошенко Г.В.);
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ІІ місце – Журба Юлія, вихованка Тальнівського Будинку дітей та юнацтва
Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 10 класу Тальнівського
навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 1-гімназія" Тальнівської міської ради Черкаської області (робота "Яйце –
райце", керівник Іванова Л.С.);
ІІІ місце – Колісник Іванка, вихованка Єрківського комунального закладу
позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької творчості" Єрківської
селищної ради Черкаської області, учениця 7 класу Єрківського закладу
загальної середньої освіти I-III ступенів імені Героя України В.М. Чорновола
Єрківської селищної ради Черкаської області (робота "Весняна писанка",
керівник Якшова Л.Г.).
1.17. Вироби з природних матеріалів (вікова категорія 6-11 років):
І місце – Смалиус Ангеліна, вихованка Центру художньо-естетичної
та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради
Черкаської області, учениця 4 класу комунального закладу "Кам'янський ліцей
№1 Кам'янської міської ради Черкаської області" (робота "Квіти, як згадка про
море", керівник Швагер Н.П.);
І місце – Салєєва Даша, вихованка комунального закладу "Шполянський
центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" Шполянської міської
ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області, учениця 4 класу
Шполянського ліцею № 3 Шполянської міської ради об'єднаної територіальної
громади Звенигородського району Черкаської області (робота "Квіткова пані",
керівник Варяниця М.В.);
IІ місце – Марченко-Третякова Людмила, вихованка Будинку дитячої
та юнацької творчості Смілянської міської ради Черкаської області, учениця
3 класу Смілянського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа
І ступеня – гімназія імені В.Т.Сенатора" Смілянської міської ради Черкаської
області (робота "Зустріч", керівник Бондар Л.О.);
ІІІ місце – Прошко Аліна, вихованка Центру дитячої та молодіжної
творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, учениця
5 класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2
Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області (робота "Декор до
Великодня", керівник Топчій О.М.);
ІІІ місце – Педан Ірина, вихованка Звенигородського центру дитячої
та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району
Черкаської області, учениця 3 класу Звенигородської спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів № 1 Звенигородської міської ради Звенигородського району
Черкаської області (робота "Хатина у лісі", керівник Каюк Т.В.);
IІІ місце – Іванишина Марія та Матюшка Софія, вихованки
Золотоніського будинку дитячої та юнацької творчості Золотоніської міської
ради Черкаської області, учениці 4 класу Золотоніської спеціалізованої школи
№ 1 Золотоніської міської ради Черкаської області (робота "Лелеча сім’я",
керівник Дроздовська С.М.);
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ІІІ місце – Бєлік Данило, вихованець Маньківського центру дитячої
та юнацької творчості, Мала академія наук учнівської молоді Маньківської
селищної ради Черкаської області, учень 2 класу Маньківського закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Маньківської селищної ради
Черкаської області (робота "Смак літа", керівник Поліщук Н.О.);
IІІ місце – Марчук Анастасія, вихованка Будинку дитячої та юнацької
творчості Монастирищенської міської ради Черкаської області, учениця 5 класу
опорного
закладу загальної
середньої
освіти
"Монастирищенська
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5" Монастирищенської міської ради
Черкаської області (робота "Снігурі", керівник Дякова О.В.).
Вироби з природних матеріалів (вікова категорія 12-18 років):
І місце – Вдовіченко Максим та Різник Ірина, вихованці комунального
закладу "Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді"
Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської
області, учні 9 та 6 класів Шполянського ліцею № 5 Шполянської міської ради
об'єднаної територіальної громади Черкаської області та Шполянського ліцею
№ 3 Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади
Звенигородського району Черкаської області відповідно (колективна робота
"Дерево життя", керівник Варяниця М.В.);
І місце – Білоус Назар, вихованець комунального закладу "Тальнівський
центр науково-технічної творчості учнівської молоді Тальнівської міської ради
Черкаської області", учень 10 класу Тальнівської загальноосвітньої школи № 2
Тальнівської міської ради Черкаської області (робота "На узліссі", керівник
Нишпора Л.В.);
IІ місце – Російчук Станіслав, вихованець Катеринопільського будинку
дитячої та юнацької творчості Черкаської області, учень 8 класу Вікнинської
гімназії Катеринопільської селищної ради Черкаської області (робота "Україна
вишивана", керівник Російчук Г.В.);
IІ місце – Асланова Ольга, вихованка Центру розвитку творчості
та роботи з обдарованими дітьми Гельмязівської сільської ради, учениця
6 класу Гельмязівського опорного закладу загальної середньої освіти
І-ІІІ ступенів Гельмязівської сільської ради Золотоніського району Черкаської
області (робота "Щасливі зайчики", керівник Воропай В.І.);
IІ місце – Самойлова Марія, вихованка Тальнівського Будинку дітей
та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 6 класу
Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Тальнівської міської
ради Черкаської області (робота "Маленька україночка", керівник
Віслобокова В.І.);
ІІ місце – Месропян Жанна, вихованка Центру дитячої та юнацької
творчості Чорнобаївської селищної ради Черкаської області, учениця 9 класу
Чорнобаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Чорнобаївської
селищної ради Черкаської області (робота "На околиці", керівник
Стеблина О.П.);
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ІІІ місце – Степаненко Данііл, вихованець Центру дитячої та молодіжної
творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, учень
4 класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1
Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області (робота "Квітковий
рай", керівник Резніченко Л.І.);
ІІI місце – Данільченко Мілана, вихованка позашкільного навчального
закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради,
учениця 6 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26
ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Ялинка –
веселика", керівник Капелюшна Т.О.);
ІІІ місце – Городецька Ірина, вихованка Центру художньо-естетичної
та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради
Черкаської області, учениця 6 класу комунального закладу "Кам'янський ліцей
№1 Кам'янської міської ради Черкаської області" (робота "Яблуневий спас",
керівник Швагер Н.П.);
ІІІ місце – Ревуцька Наталя, вихованка Єрківського комунального закладу
позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької творчості" Єрківської
селищної ради Черкаської області, учениця 5 класу Єрківського закладу
загальної середньої освіти I-III ступенів імені Героя України В.М. Чорновола
Єрківської селищної ради Черкаської області (робота "Мальовничі квіти",
керівник Якшова Л.Г.).
1.18. Інші техніки виконання (вікова категорія 6-11 років):
І місце – Потужня Дар’я, вихованка комунального закладу "Канівська
міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської області",
учениця 5 класу Канівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 6
з поглибленим вивченням іноземних мов Канівської міської ради Черкаської
області (робота "Великодній сувенір", керівник Килимник Т.В.);
І місце – Красюк Анастасія, вихованка Центру дитячої та юнацької
творчості Чорнобаївської селищної ради Черкаської області, учениця 6 класу
Лукашівського навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний
заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Чорнобаївської селищної ради
Черкаської області (робота "Українська хата-роду берегиня!", керівник
Журавель Л.В.);
ІІ місце – Невгод Марія, вихованка Центру дитячої та юнацької творчості
Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, учениця
4 класу комунального закладу "Степанецький ліцей - опорний заклад загальної
середньої освіти" Степанецької сільської ради об'єднаної територіальної
громади Черкаської області (робота "Проліски", керівник Кондрамашина А.М.);
ІІ місце – Антонюк Андрій, вихованець Центру дитячої та молодіжної
творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, учень
5 класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1
Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області (робота "Малятко",
керівник Карпенко О.В.);
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ІІІ місце – Закота Вероніка, вихованка Уманського міського Центру
позашкільної освіти "Територія творчості", учениця 4 класу початкової школи
№1 м.Умань Черкаської області (робота "Герб міста Умань", керівник
Загоруйко О. П.);
ІІІ місце – Костровська Анна, вихованка комунального закладу
позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" Іркліївської
сільської ради Черкаської області, учениця 2 класу Москаленківського
навчально-виховного
комплексу
"Дошкільний
навчальний
закладзагальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Іркліївської сільської ради Золотоніського
району Черкаської області (робота "Моя квітуча Україна", керівник
Шостак Л.Г.);
ІІІ місце – Марущак Максим, вихованець Звенигородського центру
дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського
району Черкаської області, учень 2 класу Звенигородської загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів № 2 Звенигородської міської ради Звенигородського району
Черкаської області (робота "Їжачок-мандрівничок", керівник Марущак Л.І.);
ІІІ місце – Каракуля Максим, вихованець Тальнівського Будинку дітей
та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учень 5 класу
Тальнівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 1-гімназія" Тальнівської міської ради Черкаської області
(робота "У ласкавої господині, усе ладно у родині", керівник Євтушенко Н.С.);
IІІ місце – Руденька Ксенія, вихованка Будинку дитячої та юнацької
творчості Христинівської міської ради Черкаської області, учениця 4 класу
опорного закладу освіти "Христинівський ліцей" Христинівської міської ради
Черкаської області (робота "Храни, Боже, Україну!", керівник Безверхня Т.В.).
Інші техніки виконання (вікова категорія 12-18 років):
І місце – Дзюбенко Єлизавета та Колісник Каріна, вихованки
комунального закладу "Шполянський центр дитячої та юнацької творчості
учнівської молоді" Шполянської міської ради об’єднаної територіальної
громади Черкаської області, учениці 7 та 6 класів Шполянського ліцею № 2
Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської
області та Шполянського ліцею № 1 Шполянської міської ради об'єднаної
територіальної громади Черкаської області відповідно (робота "Земля
в таночку", керівник Задворська О.І.);
І місце – Пушенко Альбіна, вихованка Городищенського закладу
позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" Городищенської
міської ради Черкаської області, учениця Городищенського закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 імені С.С.Гулака-Артемовського
Городищенської міської ради Черкаської області (робота "Лісова хатинка",
керівник Скорик О.В.);
IІ місце – Мороз Олександра, вихованка Тальнівського Будинку дітей
та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 6 класу
Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Тальнівської міської
ради Черкаської області (робота "Я з-за столу не вставала. Я писанку вишивала.
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Роду нашого святиню – Українську Берегиню!", керівник Орехівська Т.В.);
ІІ місце – Путіліна Власта, вихованка Центру художньо-естетичної
та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради
Черкаської області, учениця 5 класу комунального закладу "Кам'янський ліцей
№1 Кам'янської міської ради Черкаської області" (робота "Снігурі на гілці, мов
яскраві квіти", керівник Чупак М.В.);
ІІ місце – Тищенко Діана, вихованка Центру дитячої та молодіжної
творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, учениця
5 класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1
Корсунь-Шевченківської
міської
ради
Черкаської
області
(робота
"Господарочка", керівник Карпенко О.В.);
IІ місце – Безгуба Надія, вихованка Золотоніського будинку дитячої
та юнацької творчості Золотоніської міської ради Черкаської області, учениця
9 класу Золотоніської гімназії ім. С.Д.Скляренка Золотоніської міської ради
Черкаської області (робота "Лісова фея", керівник Безгуба Т.Б.);
IІІ місце – Гречуха Ярослав, вихованець Центру дитячої та юнацької
творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області,
учень 7 класу Мошнівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області (робота
"Ялинка чудес", керівник Григуть З.В.);
IІІ місце – Саєнко Анастасія, вихованка Будинку дитячої та юнацької
творчості Смілянської міської ради Черкаської області, учениця 6 класу
Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Смілянської міської
ради Черкаської області (робота "Подорож Україною", керівник Саєнко В.А.);
IІІ місце – Гень Анна, вихованка Катеринопільського будинку дитячої
та
юнацької
творчості
Черкаської
області,
учениця
10
класу
Катеринопільського ліцею Катеринопільської селищної ради Черкаської області
(робота "Пташина абетка", керівник Джус А.І.);
ІІІ місце – Жила Владислава та Овдієнко Тамара, вихованки Центру
дитячої та юнацької творчості Драбівської селищної ради Черкаської області,
учениці 10 класу Драбівського навчально-виховного комплексу "Заклад
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені С.В. Васильченка-гімназія"
Драбівської селищної ради Черкаської області (робота "Берегиня", керівник
Івко О.М.).
2. У розділі "Образотворче мистецтво":
2.1. Графіка (вікова категорія 6-11 років):
I місце – Вовк Марія, вихованка Тальнівського Будинку дітей та юнацтва
Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 5 класу Тальнівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Тальнівської міської ради
Черкаської області (робота "Хай
розквітає дерево життя для України
на щасливе майбуття", керівник Вербовська Т.В.);
ІІ місце – Вільчинський Артем, вихованець Звенигородського центру
дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського
району Черкаської області, учень 5 класу Звенигородської загальноосвітньої
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школи І-ІІ ступенів № 5 Звенигородської міської ради Звенигородського району
Черкаської області (робота "Дари літа", керівник Каюк Т.В.);
ІІ місце – Харченко Ганна, вихованка позашкільного навчального закладу
"Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, учениця
4 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 13 Черкаської
міської ради Черкаської області (робота "Подорожуй Україною!", керівник
Коваленко А.О.);
ІІІ місце – Крикотненко Денис, вихованець комунального закладу
"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді"
Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської
області, учень 4 класу Шполянського ліцею № 1 Шполянської міської ради
об'єднаної територіальної громади Черкаської області (робота "Іде весна",
керівник Задворська О.І.);
IІІ місце – Дзюба Меланія, вихованка Центру дитячої та юнацької
творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області,
учениця 4 класу Мошнівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області (робота
"Околиця мого села", керівник Міловицька В.Є.).
Графіка (вікова категорія 12-18 років):
І місце – Гончарова Крістіна, учениця 7 класу Смілянської спеціалізованої
школи I-III ступенів № 12 Смілянської міської ради Черкаської області (робота
"Мальовничий Тясмин", керівник Клімашевський М.В.);
І місце – Каюк Данило, вихованець Звенигородського центру дитячої
та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району
Черкаської області, учень 7 класу Звенигородської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів № 5 Звенигородської міської ради Звенигородського району
Черкаської області (робота "Натюрморт", керівник Каюк Т.В.);
ІІ місце – Крижанівська Вероніка, вихованка комунального закладу
"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді"
Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської
області, учениця 7 класу Шполянського ліцею № 3 Шполянської міської ради
об'єднаної територіальної громади Звенигородського району Черкаської області
(робота "Щасливе дитинство", керівник Борутенко С.М.);
ІІ місце – Кульбіда Ілона, вихованка Тальнівського Будинку дітей
та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 11 класу
Тальнівського економіко-математичного ліцею Тальнівської міської ради
Тальнівського району Черкаської області (робота "Українська Берегиня",
керівник Маляренко Н.В.);
IІІ місце – Гусінська Марія, вихованка Центру дитячої та юнацької
творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області,
учениця 9 класу Мошнівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області (робота
"Весняні аромати", керівник Міловицька В.Є.).
2.2. Живопис (вікова категорія 6-11 років):
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I місце – Барчан Даяна, вихованка Катеринопільського будинку дитячої
та юнацької творчості Черкаської області, учениця 3 класу Комунального
закладу
"Катеринопільський
навчально-виховний
комплекс
№1
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад"
Черкаської області (робота "Снігопад", керівник Кіяніченко В.М.);
ІІ місце – Шумакова Аліна, вихованка Центру художньо-естетичної
та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради
Черкаської області, учениця 5 класу комунального закладу "Кам'янський ліцей
№1 Кам'янської міської ради Черкаської області" (робота "Берегиня", керівник
Дмитрієва І.Ю.);
ІІ місце – Макаренко Анастасія, вихованка позашкільного навчального
закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради,
учениця 4 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 33
ім. В. Симоненка Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Україна
моя", керівник Тимошенко Г.В.);
ІІ місце – Здоровило Анна, вихованка комунального закладу позашкільної
освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської ради
Звенигородського району Черкаської області, учениця 4 класу Ватутінського
ліцею № 2 ім. М.Ф. Ватутіна Ватутінської міської ради Черкаської області
(робота "Сучасна україночка", керівник Здоровило Ю.А.);
IІІ місце – Гудзенко Софія, вихованка Тальнівського Будинку дітей
та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 2 класу
Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Тальнівської міської
ради Черкаської області (робота "Взувся півник в черевички і біжить мерщій
до річки", керівник Вербовська Т.В.);
IІІ місце – Борисюк Альбіна, вихованка Будинку дитячої та юнацької
творчості Чигиринської міської ради Черкаської області, учениця 6 класу
Чигиринського опорного закладу загальної середньої освіти Чигиринської
міської ради Черкаської області (робота "Козацький хутір", керівник
Філоненко Д.С.);
IІІ місце – Петряк Максим, вихованець комунального позашкільного
навчального закладу "Будинок дитячої та юнацької творчості" Балаклеївської
сільської ради Черкаської області, учень Балаклеївської гімназії "Берегиня" філія опорного закладу освіти "Балаклеївський ліцей імені Євгенії Гуглі"
Балаклеївської сільської ради Черкаської області (робота "З Україною в серці",
керівник Сільченко О. О.);
IІІ місце – Роздован Катерина, вихованка Будинку дитячої та юнацької
творчості Христинівської міської ради Черкаської області, учениця 3 класу
Христинівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 ім. О.Є. Корнійчука
Христинівської міської ради Черкаської області (робота "Мій рідний край – моя
земля!", керівник Барило О.С.).
Живопис (вікова категорія 12-18 років):
I місце – Горущенко Анна, вихованка Тальнівського Будинку дітей
та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 10 класу
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Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Тальнівської міської
ради Черкаської області (робота "На перехресті віків – мій сучасності світ.
Із Трипілля легенд – рідний край ожива…", керівник Маляренко Н.В.);
І місце – Миколайчук Софія, вихованка Уманського міського Центру
позашкільної освіти "Територія творчості", учениця 6 класу Уманської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Уманської міської ради Черкаської
області (робота "Острів кохання", керівник Строй Р.Л.);
І місце – Курченко Юліана, вихованка комунального позашкільного
навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учениця
8 класу Черкаської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 25 Черкаської
міської ради Черкаської області (робота "Українка", керівник Малород Г.В.);
ІІ місце – Журба Юлія, вихованка комунального закладу "Тальнівський
центр науково-технічної творчості учнівської молоді Тальнівської міської ради
Черкаської області", учениця 10 класу Тальнівського навчально-виховного
комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 – гімназія" Тальнівської
міської ради Тальнівського району Черкаської області (робота "Козак Мамай",
керівник Іванова Л.С.).
IІ місце – Нефьодова Дар’я, вихованка позашкільного навчального закладу
"Центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді м. Черкаси", учениця 9
класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 28 Черкаської
міської ради Черкаської області (робота "Черкаси – місто закоханих людей",
керівник Булаженко Н.В.);
ІІ місце – Червінська Олена, вихованка комунального закладу "Канівська
міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської області",
учениця 10 класу Канівської загальноосвітньої школи I-ІІІ ступенів № 4
Канівської міської ради Черкаської області (робота "Канівські яри. Перший
сніг", керівник Дехтяренко О.Ю.);
ІІ місце – Трюхан Наталія, вихованка Центру дитячої та юнацької
творчості Чорнобаївської селищної ради Черкаської області, учениця 11 класу
Лукашівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – дитячий садок" Баришівської селищної ради (робота "Усе моє.
Все зветься Україна!", керівник Журавель Л.В.);
ІІІ місце – Трутень Дар’я, вихованка Центру дитячої та молодіжної
творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, учениця
9 класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1
Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області (робота "Вітряк",
керівник Мартинова В.Ю.);
ІІІ місце – Повстенко Олена, вихованка Звенигородського центру дитячої
та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району
Черкаської області, учениця 6 класу Звенигородської загальноосвітньої школи
I-II cтупенів № 4 Звенигородської міської ради Звенигородського району
Черкаської області (робота "Ніжність", керівник Безверха О.М.);
ІІІ місце – Сивак Марія, вихованка комунального закладу позашкільної
освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської ради
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Звенигородського району Черкаської області, учениця 5 класу Ватутінського
ліцею № 2 ім. М.Ф.Ватутіна Ватутінської міської ради Черкаської області
(робота "Квіти сонця", керівник Здоровило Ю.А.);
ІІІ місце – Пустова Єлизавета, вихованка Центру дитячої та юнацької
творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області,
учениця 8 класу Шелепуського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області (робота
"Зимовий вечір крізь вікно", керівник Кравець М.Ф.);
IІІ місце – Хоменко Дар’я, вихованка Будинку дитячої та юнацької
творчості Смілянської міської ради Черкаської області, учениця 9 класу
Смілянської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 Смілянської міської ради
Черкаської області (робота "Захід сонця над Тясмином", керівник
Корсунь Н.В.);
IІІ місце – Шандригось Марія, вихованка Комунального закладу
"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді
Черкаської обласної ради", учениця 6 класу Черкаської гімназії № 31
Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Натюрморт", керівник
Шандригось В.М.).
2.3. Батик (вікова категорія 6-10 років):
I місце – Горущенко Вікторія, вихованка Тальнівського Будинку дітей
та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 3 класу
Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Тальнівської міської
ради Черкаської області (робота "Ми сильні й сміливі і гарні на вроду, бо ми
українці – козацького роду!", керівник Вербовська Т.В.);
ІІ місце – Лісовська Марія, вихованка комунального закладу
"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді"
Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської
області, учениця 3 класу Шполянського ліцею № 1 Шполянської міської ради
об'єднаної територіальної громади Черкаської області (робота "Весна квітами
сміється", керівник Гегельська Л.М.);
ІІІ місце – Янишевський Тимур, вихованець Звенигородського центру
дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського
району Черкаської області, учень 4 класу Звенигородської спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів № 1 Звенигородської міської ради Звенигородського
району Черкаської області (робота "Папуги", керівник Безверха О.М.).
Батик (вікова категорія 12-18 років):
I місце – Рощепій Аня, вихованка Центру дитячої та юнацької творчості
Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, учениця
6 класу Мошнівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області (робота
"Золота моя хатина", керівник Міловицька В.Є.);
ІІ місце – Василенко Анна, вихованка комунального закладу
"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді"
Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської
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області, учениця 6 класу Шполянського ліцею № 3 Шполянської міської ради
об'єднаної територіальної громади Звенигородського району Черкаської області
(робота "Кульбабок в небо рушать парашути", керівник Гегельська Л.М.);
ІІІ місце – Колодочка Ольга, вихованка Звенигородського центру дитячої
та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району
Черкаської області, учениця 8 класу Звенигородської загальноосвітньої школи
I-II cтупенів № 4 Звенигородської міської ради Звенигородського району
Черкаської області (робота "Нарциси", керівник Безверха О.М.).
Методист
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