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НАКАЗ
08 січня 2020 року
Про
підсумки
обласної виставки
оригамі"

м. Черкаси

№ 18

проведення
"Мистецтво

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 2019-2020 навчальний рік, відповідно до листа Департаменту
освіти
і
науки
Черкаської
обласної
державної
адміністрації
від 08.10.2019 № 02/11-02/2103 "Про проведення обласної виставки "Мистецтво
оригамі", наказу Комунального закладу "Черкаський обласний центр
науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради"
від 07.11.2019 № 176 "Про проведення обласної виставки "Мистецтво оригамі"
та з метою розвитку творчих здібностей у дітей і підлітків, популяризації
мистецтва оригамі в області, ознайомлення громадськості з мистецтвом оригамі
та сучасними напрямками його розвитку в світовій культурі, стимулювання
творчого та інтелектуального розвитку дітей і юнацтва, організації змістовного
дозвілля, залучення учнівської молоді до розуміння прекрасного в оточуючому
світі, з 03 грудня 2019 року по 08 січня 2020 року на базі Комунального закладу
"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді
Черкаської обласної ради" та комунальної установи "Обласний художній
музей" Черкаської обласної ради проходила обласна виставка "Мистецтво
оригамі" (далі – Виставка).
Виставка проводилась Комунальним закладом "Черкаський обласний
центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради"
відповідно до діючих у 2019 році Інформаційно-методичних матеріалів щодо
проведення обласної виставки "Мистецтво оригамі".
Для участі у Виставці було представлено 154 роботи від вихованців
25 закладів позашкільної освіти області у двох вікових категоріях
за номінаціями:
- класичне оригамі – 17 робіт;
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- просте композиційне оригамі – 25 робіт;
- композиційне оригамі (з будь-яких модулів) – 24 роботи;
- сувеніри на основі оригамі – 16 робіт;
- одяг, аксесуари, прикраси – 15 робіт;
- кусудами – 19 робіт;
- вироби в техніці кірігамі – 12 робіт;
- гофрування – 11 робіт;
- друге життя старої книжки – 15 робіт.
Результати Виставки підсумовані в таблицях (додаток 1, 2).
Серед закладів позашкільної освіти науково-технічного напряму
у Виставці взяли участь вихованці: Ватутінської міської станції юних техніків,
Комунального закладу "Канівська міська станція юних техніків Канівської
міської ради Черкаської області", станції юних техніків міста Умані,
комунального позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція
юних техніків", Комунального закладу "Черкаський обласний центр науковотехнічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради", комунального
закладу "Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей
та учнівської молоді Тальнівської районної ради Черкаської області",
комунального закладу "Шполянський центр науково-технічної творчості
учнівської молоді" Шполянської міської ради об’єднаної територіальної
громади Черкаської області.
Серед багатопрофільних закладів позашкільної освіти області у Виставці
взяли участь вихованці: Будинку дитячої та юнацької творчості
Монастирищенської районної ради, Будинку дитячої та юнацької творчості
Смілянської міської ради, Драбівського районного Будинку дитячої творчості,
Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської
районної ради Черкаської області, Єрківського комунального позашкільного
навчального закладу "Будинок дитячої та юнацької творчості" Єрківської
селищної ради Катеринопільського району, Золотоніського будинку дитячої
та юнацької творчості, Катеринопільського районного будинку дитячої
та юнацької творчості Катеринопільської районної ради Черкаської області,
комунального закладу "Районний Будинок дітей та юнацтва Городищенської
районної ради", комунального закладу "Хмільнянський ліцей" Межиріцької
сільської ради Черкаської області, Маньківського районного центру дитячої та
юнацької творчості, мала академія наук учнівської молоді, Смілянської дитячоюнацької спортивної школи "Олімп" Смілянської міської ради Черкаської
області, позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний
центр" Черкаської міської ради, Тальнівського Будинку дітей та юнацтва
Тальнівської міської ради Черкаської області, Центру дитячої та юнацької
творчості Смілянської районної ради, Центру художньо-естетичної та науковотехнічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради Черкаської
області, Христинівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості
Христинівської районної ради Черкаської області, Черкаського районного
центру дитячої та юнацької творчості.
Найактивнішими учасниками Виставки визнано: Ватутінську міську
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станцію юних техніків Ватутінської міської ради Черкаської області (10 робіт),
станцію юних техніків міста Умані (10 робіт), комунальний заклад
"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді"
Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади (10 робіт),
позашкільний навчальний заклад "Багатопрофільний молодіжний центр"
Черкаської міської ради (10 робіт), Тальнівський Будинок дітей та юнацтва
Тальнівської міської ради Черкаської області (10 робіт), Черкаський районний
центр дитячої та юнацької творчості (10 робіт), комунальний позашкільний
навчальний заклад м. Черкаси "Міська станція юних техніків" (9 робіт),
Будинок дитячої та юнацької творчості Монастирищенської районної ради
(9 робіт), комунальний заклад "Тальнівський районний центр науково-технічної
творчості дітей та учнівської молоді Тальнівської районної ради Черкаської
області " (8 робіт), Єрківський комунальний позашкільний навчальний заклад
"Будинок дитячої та юнацької творчості" Єрківської селищної ради
Катеринопільського району (8 робіт), Звенигородський центр дитячої та
юнацької творчості Звенигородської районної ради Черкаської області (8 робіт),
Центр художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді
Кам’янської міської ради (8 робіт).
Конкурсні роботи оцінювались згідно з основними критеріями, серед
яких: візуальне враження від експонату, трудомісткість виготовлення,
відповідність вимогам дизайну, якість виготовлення, творчий підхід,
композиційність, оригінальність та відповідність темі.
Суддівська колегія відзначила високий рівень виконання конкурсних
робіт та творчий підхід. Найбільше призових місць отримали вихованці
позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр"
Черкаської міської ради (8 нагороджених робіт), комунального закладу
"Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей та учнівської
молоді Тальнівської районної ради Черкаської області" (7 нагороджених робіт),
Будинку дитячої та юнацької творчості Монастирищенської районної ради
(7 нагороджених робіт) та Черкаського районного центру дитячої та юнацької
творчості (6 нагороджених робіт).
Високий рівень підготовки до виставки "Мистецтво оригамі"
продемонстрували вихованці:
- Дякової Олени Вікторівни, керівника гуртка Будинку дитячої
та юнацької творчості Монастирищенської районної ради (7 робіт);
- Марциненко
Ірини
Володимирівни,
керівника
гуртка
Катеринопільського районного Будинку дитячої та юнацької творчості
Катеринопільської районної ради Черкаської області (5 робіт);
- Кульбіди Наталії Павлівни, керівника гуртка Комунального закладу
"Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей та учнівської
молоді Тальнівської районної ради Черкаської області" (5 робіт);
- Корсун Олени Володимирівни, керівника гуртка Будинку дитячої
та юнацької творчості Смілянської міської ради Черкаської області (4 роботи);
- Нишпори Любові Василівни, керівника гуртка Тальнівського Будинку
дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області (4 роботи);
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- Григуть Зінаїди Володимирівни, керівника гуртка Черкаської
районного центру дитячої та юнацької творчості (4 роботи);
- Хоменко Ольги Іванівни, керівника гуртка Центру художньоестетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської
міської ради (4 роботи).
У рамках Виставки було проведено майстер-класи для керівників гуртків
оригамі та паперопластики:
- "Майстер-клас "Гофрування" – Григуть Зінаїда Володимирівна,
керівник гуртка Черкаської районного центру дитячої та юнацької творчості;
- "Майстер-клас "Туфелька для Попелюшки" – Людвенко Ірина
Юріївна, керівник гуртка станції юних техніків міста Умані;
- Майстер-клас "Кусудама шишка" – Корсун Олена Володимирівна,
керівник гуртка Будинку дитячої та юнацької творчості Смілянської міської
ради.
У майстер-класах взяли участь 27 керівників гуртків. На практичних
заняттях учасники майстер-класів були забезпечені необхідними матеріалами,
для подальшої роботи на місцях їм було надано схеми виготовлення виробів
та вручено сертифікати за участь в майстер-класах в рамках обласної виставки
"Мистецтво оригамі".
08 січня для призерів обласної виставки та вихованців гуртків закладів
позашкільної освіти на базі Комунального закладу "Черкаський обласний центр
науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради"
переможцями Виставки було проведено 8 майстер-класів:
- "Виготовлення квітки з трикутних модулів";
- "Виготовлення метелика з трикутних модулів";
- "Друге життя старої книги";
- "Чоловічий костюм технікою оригамі";
- "Виготовлення кажана технікою оригамі (рухома іграшка)";
- "Книга Джунглів. Тигр";
- "Виготовлення парасольки з модулів";
- "Загадковий майстер-клас".
По закінченню заходу, адміністрацією закладу проведена нарада
з представниками закладів позашкільної освіти області, на якій обговорено
організаційні питання та внесені зміни до Інформаційно-методичних матеріалів
щодо
проведення
обласної
виставки
"Мистецтво
оригамі"
у 2021 році; визначено тематику наступної виставки та її номінації.
З метою широкої популяризації мистецтва оригамі в місті Виставка
експонувалась на протязі місяця в комунальній установі "Обласний художній
музей" Черкаської обласної ради.
Впродовж цього часу Виставку відвідали вихованці закладів позашкільної
освіти, учні, студенти, керівники гуртків, батьки, відвідувачі музею.
Інформація про обласну виставку "Мистецтво оригамі" висвітлювалась
на сайті Департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної
адміністрації, на сайті Черкаської обласної ради, на сайті Комунального закладу
"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді
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Черкаської обласної ради", у випуску новин Черкаської телерадіокомпанії
"Ільдана".
Витрати на організацію та проведення виставки "Мистецтво оригамі"
здійснювалися за рахунок Комунального закладу "Черкаський обласний центр
науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради".
Враховуючи вищевказане та рішення суддівської колегії
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
"Мистецтво оригамі" (додаток 3).
2. Нагородити Грамотами Комунального закладу "Черкаський
обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської
обласної ради" керівників гуртків за якісну підготовку вихованців до обласної
виставки "Мистецтво оригамі":
Дякову Олену Вікторівну, керівника гуртка Будинку дитячої
та юнацької творчості Монастирищенської районної ради;
Марциненко
Ірину
Володимирівну,
керівника
гуртка
Катеринопільського районного Будинку дитячої та юнацької творчості
Катеринопільської районної ради Черкаської області;
Кульбіду Наталію Павлівну, керівника гуртка Комунального закладу
"Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей та учнівської
молоді Тальнівської районної ради Черкаської області";
Корсун Олену Володимирівну, керівника гуртка Будинку дитячої
та юнацької творчості Смілянської міської ради Черкаської області;
Нишпору Любов Василівну, керівника гуртка Тальнівського Будинку
дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області;
Григуть Зінаїду Володимирівну, керівника гуртка Черкаської
районного центру дитячої та юнацької творчості;
- Хоменко Ольгу Іванівну, керівника гуртка Центру художньоестетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської
міської ради.
3. Висловити Подяку Комунального закладу "Черкаський обласний
центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради"
за сприяння розвитку оригамі в області, творчий підхід та високий рівень
проведення майстер-класів на обласній виставці "Мистецтво оригамі":
Григуть Зінаїді Володимирівні, керівнику гуртка Черкаського
районного центру дитячої та юнацької творчості;
Людвенко Ірині Юріївні, керівнику гуртка станції юних техніків
міста Умані;
Корсун Олені Володимирівні, керівнику гуртка Будинку дитячої
та юнацької творчості Смілянської міської ради Черкаської області.
4. Висловити Подяку Комунального закладу "Черкаський обласний
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центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради"
за сприяння в організації та проведенні обласної виставки "Мистецтво оригамі":
Гладун Ользі Дмитрівні, директору комунальної установи "Обласний
художній музей" Черкаської обласної ради;
Cавісько Світлані Василівні, заступнику директора комунальноїавісько Світлані Василівні, заступнику директора комунальної
установи "Обласний художній музей" Черкаської обласної ради;
Алексановій Анжелі Василівні, завідуючій відділом науковоосвітньої роботи комунальної установи "Обласний художній музей" Черкаської
обласної ради.
5. Висловити Подяку Комунального закладу "Черкаський обласний
центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради"
за якісне та коректне суддівство обласної виставки "Мистецтво оригамі":
Демиденко Тетяні Миколаївні, доценту кафедри соціальної роботи та
соціальної педагогіки Черкаського національного університету імені Богдана
Хмельницького;
Мовчан Валентині Іванівні, доценту кафедри початкової освіти
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;
Микитченко Ользі Григорівні, культорганізатору позашкільного
навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської
ради;
Погребняк Жанні Володимирівні, керівнику гуртка Христинівського
районного Будинку дитячої та юнацької творчості;
Білик Наталії Іванівні, керівнику гуртка Черкаського районного
Центру дитячої та юнацької творчості.
6. Висловити Подяку Комунального закладу "Черкаський обласний
центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради"
зразковій вокальній студії "Браво" позашкільного навчального закладу "Центр
дитячої та юнацької творчості міста Черкаси" Черкаської міської ради за участь
у концертній програмі, присвяченій відкриттю обласної виставки "Мистецтво
оригамі".
7. Завідувачу відділу методичного Комунального закладу "Черкаський
обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської
обласної ради" Малород Г.М. внести зміни до Інформаційно-методичних
матеріалів щодо проведення обласної виставки "Мистецтво оригамі"
у 2020-2021 навчальному році.
8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор

П.В.Торба

7
Додаток 1
до наказу КЗ "ЧОЦНТТУМ
Черкаської обласної ради"
08.01.2020 № 18

кірігаміВироби в техніці

Гофрування

2/ІІІ

-

-

1
1/ІІІ

1/ІІ

1
-

1
2/ІІІ

1/ІІ

1
-

1/ІІІ
1/І

1/ІІІ
-

2
-

1
-

1/ІІ
-

1/ІІ
-

1/ІІІ
-

1/ІІІ
-

1
-

1
-

3

-

-

1/І

-

1

1/ІІ

-

-

10

3

1

2

1

1/ІІІ

1

2

-

-

9

7

2/ІІІ

1/ІІІ

1/ІІ

1/ІІІ

1/І

1

-

1/ІІ

1/ІІ

4
-

4
-

-

1/І
-

1/ІІІ
-

1/І
-

-

1/ІІ
-

-

-

-

6

1

1

-

1

1

-

-

-

1/ІІІ

2

8

1

1

1

1

1

1

1

1/ІІІ

-

1

8

5

1

1/ІІІ

1

1

1/ІІ

1/ІІІ

1/ІІІ

1/І

-

5
-

-

-

1
-

-

1
-

-

-

-

1
-

1
-

18. Катеринопільський районний БДЮТ

5

5

1/І

-

2/ІІ,І

-

-

1
2/
ІІІ,ІІ

-

-

-

19. КЗ "Районний БДЮ Городищенського районої

2

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

1/ІІ

1/І

-

-

-

1/ІІ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

8

-

2

1/ІІ

1/І

1/І

1/І

1/ІІІ

1/ІІ

1
10

1
4

2/ІІ

1/ІІ
1/ІІІ

2/
ІІІ,ІІ
-

2/І

2

1

-

1

1/ІІ

4
4

3
-

2/І
-

1/І
1

1/ІІІ
2

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

5

-

1

2/ІІІ

1/І

1

-

1/ІІІ

1/І

1/ІІІ

9
3
3

6
1
-

-

1
1
1

1/ІІ
1/І
1

2/ІІІ
1
-

1/І
-

1

1/І
-

1/ІІ
-

2/І
-

ради"
20. КЗПО "ЦДЮТ" Іркліївської сільської ради
21. КЗПО "ЦДЮТ" Степанецької ОТГ
22. КЗ "Шполянський ЦДЮТУМ" Шполянської
міської ради ОТГ
23. К-Шевченківський районний ЦДЮТ
24. Лисянський районний БДЮТ
25. Маньківський районний ЦДЮТ, Мала академія
наук учнівської молоді
26. Міський БДЮТ м. Умані

27. ПНЗ "БМЦ Черкаської міської ради"
28. ПНЗ "ЦДЮТ м. Черкаси"
29. Тальнівський БДЮ
30. Христинівський районний БДЮТ
31. ЦДЮТ Смілянської районної ради
32. ЦДЮТ Уманської районної ради
33. ЦДЮТ Чорнобаївської районної ради
34. ЦНПВ Жашківської районної ради
35. ЦХЕНТТУМ Кам’янської міської ради
36. Черкаський районний ЦДЮТ
37. Смілянська ДЮСШ "Олімп"
38. КЗ "Хмільнянський ліцей" Межиріцької

1

-

-

9
8

3
7

2/ІІІ
1/ІІ

10
-

5
-

4

Кількість робіт

1

1

1/ІІ
2/ІІІ,
ІІІ

книжкиДруге життя старої

прикрасиОдяг, аксесуари,

1

-

1

1

10

Кусудами

оригаміСувеніри на основі

2

1/І

Ватутінська міська СЮТ
Золотоніський районний ЦТТ та ПУ
Канівська міська СЮТ
КПНЗ м.Черкаси "Міська СЮТ"
КЗ "Тальнівський РЦНТТДУМ"
СЮТ м.Умані
Христинівська районна СЮТ
КЗ "ЧОЦНТТУМ Черкаської обласної ради"
КЗ "Шполянський ЦНТТУМ" Шполянської
9. міської ради ОТГ
10. БДЮТ Монастирищенської районної ради
11. БДЮТ Смілянської міської ради
12. БДЮТ Чигиринської міської ради
13. Драбівський районний БДТ
Єрківський КПНЗ "БДЮТ" Єрківської селищної
14. ради Катеринопільського району
15. Звенигородський ЦДЮТ
16. Золотоніський БДЮТ
17. Золотоніський районний БДЮТ

Просте композиційне

1

-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Класичне оригамі

1

-

Назва навчального закладу

місцьКількість призових

-

-

№ п/п

1

2/ІІ
1/ІІ

(з будь-яких мод.)Композиційне оригамі

Таблиця
загальної кількості експонатів та кількості призерів
обласної виставки "Мистецтво оригамі"
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сільської ради Черкаської області

Всього

Методист

154

77

17/8

25/9

24/12

16/9

15/8

19/9

12/8

11/6

Мікульська А.М.

15/8

Додаток 2

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Методист

3

1

6

7

5/17,5

9
4
6

7
4
1

2
6
4

2
5
7

4
11
11

ІІ/19,0
9/15,5
9/15,5

8

1

3

7

10

8/16,0

8
5
5
2
-

5
5
-

3
5
5
8
-

4
8
4
8
-

7
13
9
16
-

5/17,5
11/14,5
7/16,5
14/13,0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

7

6

13

11/14,5

10
1
10
4
4
8
9
3

8
1
4
3
5
6
1

1
9
1
6
6
3
2
7

1
7
5
6
8
4
3
7

2
16
6
12
14
7
5
14

І/19,5
14/13,0
4/18,0
10/15,0
12/14,0
5/17,5
ІІІ/18,5
12/14,0

3

-

7

8

15

13/13,5

1
1
3
7
5
3

1
9
2
3
1
6

Місце та бал у
рейтингу

10

10
1
9
8
10
4

Сума місць

якості робітМісце по

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

кількості робітМісце по

10.
11.
12.
13.
14.

Ватутінська міська СЮТ
Золотоніський районний ЦТТ та ПУ
Канівська міська СЮТ
КПНЗ м.Черкаси "Міська СЮТ"
КЗ "Тальнівський РЦНТТДУМ"
СЮТ м.Умані
Христинівська районна СЮТ
КЗ "ЧОЦНТТУМ Черкаської обласної ради"
КЗ "Шполянський ЦНТТУМ" Шполянської міської ради
ОТГ
БДЮТ Монастирищенської районної ради
БДЮТ Смілянської міської ради
БДЮТ Чигиринської міської ради
Драбівський районний БДТ
Єрківський КПНЗ "БДЮТ" Єрківської селищної ради
Катеринопільського району
Звенигородський ЦДЮТ
Золотоніський БДЮТ
Золотоніський районний БДЮТ
Катеринопільський районний БДЮТ
КЗ "Районний БДЮ Городищенського районої ради"
КЗПО "ЦДЮТ" Іркліївської сільської ради
КЗПО "ЦДЮТ" Степанецької ОТГ
КЗ "Шполянський ЦДЮТУМ" Шполянської міської ради
ОТГ
К-Шевченківський районний ЦДЮТ
Лисянський районний БДЮТ
Маньківський районний ЦДЮТ, Мала академія наук
учнівської молоді
Міський БДЮТ м. Умані
ПНЗ "БМЦ Черкаської міської ради"
ПНЗ "ЦДЮТ м. Черкаси"
Тальнівський БДЮ
Христинівський районний БДЮТ
ЦДЮТ Смілянської районної ради
ЦДЮТ Уманської районної ради
ЦДЮТ Чорнобаївської районної ради
ЦНПВ Жашківської районної ради
ЦХЕНТТУМ Кам’янської міської ради
Черкаський районний ЦДЮТ
Смілянська ДЮСШ "Олімп"
КЗ "Хмільнянський ліцей" Межиріцької сільської ради
Черкаської області

призовихКількість

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Назва навчального закладу

Кількість робіт

№ п/п

до наказу КЗ "ЧОЦНТТУМ
Черкаської обласної ради"
08.01.2020 № 18
Рейтингова таблиця
обласної виставки "Мистецтво оригамі"

7
7
6
2
4
6

8
16
8
5
5
12

6/17,0
14/13,0
6/17,0
ІІІ/18,5
ІІІ/18,5
10/15,0

Мікульська А.М.

Додаток 3
до наказу КЗ "ЧОЦНТТУМ
Черкаської обласної ради"
08.01.2020 № 18
Автори робіт,
які зайняли призові місця
на обласній виставці "Мистецтво оригамі"
та нагороджені Дипломами Комунального закладу "Черкаський обласний
центр науково-технічної творчості учнівської молоді
Черкаської обласної ради"
1. У розділі "Класичне оригамі".
Вікова категорія (6-10 років):
за І місце – Тупчієнко Максим, вихованець Катеринопільського районного
будинку дитячої та юнацької творчості Катеринопільської районної ради
Черкаської області, учень 4 класу комунального закладу "Катеринопільський
навчально-виховний комплекс №1 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад" Катеринопільської районної ради Черкаської
області, за роботу "Кажанчик" (керівник Марциненко І.В.);
за ІІ місце – Роженко Анна, вихованка комунального закладу
"Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей та учнівської
молоді Тальнівської районної ради Черкаської області", учениця 4 класу
Майданецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тальнівської районної
ради Черкаської області, за роботу "Царівна жаба" (керівник Кульбіда Н.П.);
за ІІ місце – Журба Анастасія, вихованка Маньківського районного
центру дитячої та юнацької творчості, мала академія наук учнівської молоді,
учениця 3 класу Маньківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1
Маньківської районної ради Черкаської області, за роботу "Черевичок
Попелюшки" (керівник Поліщук Н.О.);
за ІІІ місце – Шевчук Поліна, вихованка комунального позашкільного
навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учениця
3 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30 Черкаської
міської ради Черкаської області, за роботу "Чарівна білочка" (керівник
Григуть Ю.О.);
за ІІІ місце – Бевз Софія, вихованка Будинку дитячої та юнацької
творчості Монастирищенської районної ради, учениця 3 класу опорного
закладу загальної середньої освіти "Монастирищенська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів № 5" Монастирищенської районної ради Черкаської області,
за роботу "Фарбований лис" (керівник Дякова О.В.).
Вікова категорія (11-18 років):
за І місце – Гангуряну Анастасія, вихованка Христинівського районного
будинку дитячої та юнацької творчості Христинівської районної ради
Черкаської області, учениця 7 класу Христинівської спеціалізованої школи

І-ІІІ ступенів № 1 імені О.Є. Корнійчука Христинівської районної ради
Черкаської області, за роботу "Царівна жабка" (керівник Погребняк Ж.В.);
за ІІ місце – Білоус Олеся, вихованка Тальнівського Будинку дітей
та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 6 класу
Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 2 Тальнівської міської
ради Черкаської області, за роботу "Коза-дереза" (керівник Нишпора Л.В.);
за ІІІ місце – Гонца Дар’я, вихованка станції юних техніків міста Умані,
учениця 6 класу Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4
Уманської міської ради Черкаської області, за роботу "Золота черепаха"
(керівник Каракада І.М.).
2. У розділі "Просте композиційне оригамі".
Вікова категорія (6-10 років):
за І місце – Кіщук Катерина, Роздован Катерина, вихованки
Христинівського районного будинку дитячої та юнацької творчості
Христинівської районної ради Черкаської області, учениці 1 класу
Христинівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 імені О. Є. Корнійчука
Христинівської районної ради Черкаської області, за колективну роботу
"Подорож Колобка" (керівник Погребняк Ж.В.);
за І місце – Аркуша Максим, вихованець Будинку дитячої та юнацької
творчості Смілянської міської ради Черкаської області, учень 4 класу
Смілянської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 11 Смілянської міської
ради Черкаської області, за роботу "Книга Джунглів" (керівник Корсун О.В.);
за І місце – Наумець Ірина, вихованка Маньківського районного центру
дитячої та юнацької творчості, мала академія наук учнівської молоді, учениця
5 класу Маньківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Маньківської
районної ради Черкаської області, за роботу "Карета Попелюшки" (керівник
Поліщук Н.О.);
за ІІ місце – Каліушко Єлізавета, вихованка комунального позашкільного
навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учениця
3 класу Черкаської загальноосвітної школи І-ІІІ ступенів № 30 Черкаської
міської ради Черкаської області, за роботу "Котигорошко" (керівник
Григуть Ю.О.);
за ІІ місце – Санатос Юлія, вихованка комунального закладу
"Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей та учнівської
молоді Тальнівської районної ради Черкаської області", учениця 4 класу
Майданецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тальнівської районної
ради Черкаської області, за роботу "Пан Коцький" (керівник Кульбіда Н.П.);
за ІІІ місце – Снісаренко Марія, вихованка Звенигородського центру
дитячої та юнацької творчості Звенигородської районної ради
Черкаської області, учениця 4 класу Звенигородської спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів № 1 Звенигородської районної ради Черкаської області, за роботу
"Троє поросят" (керівник Дяченко Л.В.);
за ІІІ місце – Павлюк Максим, Єжух Лара, Табунщик Аліна, вихованці
Будинку дитячої та юнацької творчості Монастирищенської районної ради, учні
3 класу Монастирищенського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
"Ліцей "Ерудит" Монастирищенської районної ради Черкаської області,
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опорного
закладу
загальної
середньої
освіти
"Монастирищенська
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5" Монастирищенської районної ради
Черкаської області відповідно, за колективну роботу "Кривенька качечка"
(керівник Дякова О.В.).
Вікова категорія (11-18 років):
за ІІ місце – колектив вихованців у складі: Левчук Олександри,
Білоус Вікторії, Вовчок Маргарити, Шило Марії, Шавлак Катерини,
Гонтар Вероніки, вихованки позашкільного навчального закладу "Центр
дитячої та юнацької творчості м. Черкаси", учениці 8 класу Черкаської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Черкаської міської ради Черкаської
області, 3 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 Черкаської
міської ради Черкаської області, 7 класу Черкаської гімназії № 9
ім. О.М.Луценка Черкаської міської ради Черкаської області, 5 класу
Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області, 4 класу
Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 Черкаської міської ради
Черкаської області, 4 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів
№ 17 Черкаської міської ради Черкаської області відповідно, за колективну
роботу "Інсталяція до казки С. Маршака "Кішкин дім" (керівник Сорока М.М.);
за ІІІ місце – Білоус Олеся, вихованка Тальнівського Будинку дітей
та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 6 класу
Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 2 Тальнівської міської
ради Черкаської області, за роботу "Казкові герої "Колосок" (керівник
Нишпора Л.В.).
3. У розділі "Композиційне оригамі (з будь-яких модулів)".
Вікова категорія (6-10 років):
за І місце – Заболотня Ольга, Журавель Маргарита, Ріхтер Наталія,
вихованки Комунального закладу "Черкаський обласний центр науковотехнічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради", учениці
3 класу Кам'янської загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2
з поглибленим вивченням окремих предметів Кам'янської міської ради
Черкаської області, за колективну роботу "Дюймовочка" (керівник
Хоменко О.І.);
за ІІ місце – Федорченко Софія, Шпаківська Юлія, вихованки
Черкаського районного центру дитячої та юнацької творчості, учениці
4 та 3 класів Шелепуської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черкаської
районної ради Черкаської області, за колективну роботу "Країна смішариків"
(керівник Білик Н.І.);
за ІІ місце – Лепська Софія, вихованка Катеринопільського районного
будинку дитячої та юнацької творчості Катеринопільської районної ради
Черкаської області, учениця 4 класу Комунального закладу "Катеринопільський
навчально-виховний комплекс № 1 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад" Катеринопільської районної ради Черкаської
області, за роботу "Котигорошко та його друзі" (керівник Марциненко І.В.);
за ІІІ місце – Ємел’янова Марія, вихованка позашкільного навчального
закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради,
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учениця 2 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8
Черкаської міської ради Черкаської області, за роботу "Колобок" (керівник
Топчій Н.Ф.);
за ІІІ місце – Кругляк Нікіта, вихованець Будинку дитячої та юнацької
творчості Смілянської міської ради Черкаської області, учень 3 класу
Смілянської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 Смілянської міської ради
Черкаської області, за роботу "Динозаври" (керівник Корсун О.В.).
Вікова категорія (11-18 років):
за І місце – Храновський Ігор, вихованець Катеринопільського районного
будинку дитячої та юнацької творчості Катеринопільської районної ради
Черкаської
області,
учень
11
класу
Катеринопільського
ліцею
Катеринопільської районної ради Черкаської області, за роботу "Герой східних
казок" (керівник Марциненко І.В.);
за І місце – Сумбулова Анастасія, учениця 5 класу Смілянської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 Смілянської міської ради Черкаської
області, за роботу "Лисичка і журавель" (керівник Клімашевський М.В.);
за ІІ місце – Ємел’янова Олександра, вихованка позашкільного
навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської
ради, учениця 7 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8
Черкаської міської ради Черкаської області, за роботу "Снігова королева"
(керівник Топчій Н.Ф.);
за ІІ місце – Щербанюк Вероніка, Івахова Анастасія, Гедзун Ілона,
вихованки Будинку дитячої та юнацької творчості Монастирищенської
районної ради, учениці 6 класу Монастирищенського закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ліцей "Ерудит" Монастирищенської районної
ради Черкаської області, за колективну роботу "Казка "Колосок" (керівник
Дякова О.В.);
за ІІІ місце – Голобородько Юлія, Ковтун Максим, вихованці Центру
художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді
Кам’янської міської ради, учні 5 класу Кам'янської загальноосвітньої
спеціалізован0ї школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих
предметів Кам'янської міської ради Черкаської області, за колективну роботу
"Три ведмеді" (керівник Хоменко О.І.);
за ІІІ місце – Чорнобой Віталій, вихованець Христинівського районного
будинку дитячої та юнацької творчості Христинівської районної ради
Черкаської області, учень з індивідуальною формою навчання Христинівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Христинівської районної ради
Черкаської області, за роботу "Пригоди Котигорошка та його друзів" (керівник
Погребняк Ж.В.);
за ІІІ місце – Самойлова Юлія, вихованка комунального закладу
"Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей та учнівської
молоді Тальнівської районної ради Черкаської області", учениця 6 класу
Майданецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тальнівської районної
ради Черкаської області, за роботу "Курочка Ряба" (керівник Кульбіда Н.П.).
4. У розділі "Сувеніри на основі оригамі".
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Вікова категорія (6-10 років):
за І місце – Cавісько Світлані Василівні, заступнику директора комунальноїкорик Валерія, вихованка Центру художньо-естетичної
та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради,
учениця 4 класу Кам'янської загальноосвітньої спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих предметів Кам'янської
міської ради Черкаської області, за роботу "Скринька "Царівна жаба" (керівник
Хоменко О.І.);
за І місце – Ножко Семен, вихованець Будинку дитячої та юнацької
творчості Смілянської міської ради Черкаської області, учень 2 класу
Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Смілянської міської
ради Черкаської області, за роботу "Підсвічник "Люм’єр" (керівник
Корсун О.В.);
за ІІ місце – Бевзюк Лілія, вихованка станції юних техніків міста Умані,
учениця 4 класу Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1
ім. О.С. Пушкіна Уманської міської ради Черкаської області, за роботу "Птах
бажань" (керівник Стрільчик Л.І.);
за ІІ місце – Олексюк Дарина, 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, за роботу
"Дракон Драко" (керівник Кулак В.М.);
за ІІІ місце – Дранко Станіслав, вихованець комунального закладу
"Шполянський центр науково-технічної творчості учнівської молоді"
Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської
області, учень 4 класу Шполянського навчально-виховного комплексу
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2-ліцей" Шполянської міської ради
об'єднаної територіальної громади, за роботу "Алмазний меч з Minecraft"
(керівник Усик Л.О.);
за ІІІ місце – Димбалюк Діана, вихованка Будинку дитячої та юнацької
творчості Монастирищенської районної ради, учениця 4 класу Аврамівської
філії опорного закладу загальної середньої освіти "Монастирищенська
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5" Монастирищенської районної ради
Черкаської області, за роботу "Туфелька Попелюшки (Підставка під мобільний
телефон)" (керівник Дякова О.В.).
Вікова категорія (11-18 років):
за І місце – Поліщук Ірина, вихованка Тальнівського Будинку дітей
та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 6 класу
Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 2 Тальнівської міської
ради Черкаської області, за роботу "Солом’яний бичок" (керівник
Нишпора Л.В.);
за ІІ місце – Лівіцька Світлана, вихованка комунального закладу
"Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей та учнівської
молоді Тальнівської районної ради Черкаської області", учениця 8 класу
Майданецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тальнівської районної
ради Черкаської області, за роботу "Півник" (керівник Кульбіда Н.П.);
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за ІІІ місце – Гіренко Яна, вихованка Черкаського районного центру
дитячої та юнацької творчості, учениця 6 класу Байбузівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради Черкаської області, за роботу
"Дюймовочка" (керівник Настенко Т.Г.).
5. У розділі "Одяг, аксесуари, прикраси".
Вікова категорія (6-10 років):
за І місце – Сніцар Анастасія, вихованка Будинку дитячої та юнацької
творчості
Монастирищенської
районної
ради,
учениця
4
класу
Монастирищенського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ліцей
"Ерудит" Монастирищенської районної ради Черкаської області, за роботу
"Корона "Снігової королеви" (керівник Дякова О.В.).
за І місце – Однорог Анастасія, вихованка Черкаського районного центру
дитячої та юнацької творчості, учениця 5 класу Мошнівської загальноосвітньої
школи I-III ступенів Черкаської районної ради Черкаської області, за роботу
"Дует" (керівник Григуть З В.);
за ІІ місце – Барановська Марія, вихованка станції юних техніків
міста Умані, учениця 4 класу Уманської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 3 Уманської міської ради Черкаської області, за роботу
"Вітрина одягу сучасних казкових героїв" (керівник Мелентьєва І.Б.);
за ІІ місце – Лепетуха Маргарита, вихованка Комунального закладу
"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді
Черкаської обласної ради", учениця 4 класу Черкаського колегіуму "Берегиня"
Черкаської міської ради Черкаської області, за роботу "Прикраси для принцеси"
(керівник Лепетуха Ю.В.);
за ІІІ місце – Крив’якіна Маргарита, вихованка комунального закладу
"Шполянський центр науково-технічної творчості учнівської молоді"
Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської
області, учениця 5 класу Шполянського навчально-виховного комплексу
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2-ліцей" Шполянської міської ради
об'єднаної територіальної громади, за роботу "Снігова королева" (керівник
Меркотан Ю.А.).
Вікова категорія (11-18 років):
за І місце – Старовойтова Єлизавета, вихованка позашкільного
навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської
ради, учениця 5 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 32
Черкаської міської ради Черкаської області, за роботу "Сукня для королеви"
(керівник Величко Г.О.);
за ІІ місце – Кучерук Вікторія, вихованка Звенигородського центру
дитячої та юнацької творчості Звенигородської районної ради Черкаської
області, учениця 6 класу Звенигородської загальноосвітньої школи
I-II cтупенів № 4 Звенигородської районної ради Черкаської області,
за роботу"Сукня для Попелюшки" (керівник Дяченко Л.В.);
за ІІІ місце – Семашко Ірина, вихованка комунального закладу
"Шполянський центр науково-технічної творчості учнівської молоді"
Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської
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області, учениця 7 класу Сигнаївського навчально-виховного комплексу
"Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів"
Шполянської районної ради Черкаської області, за роботу "Принцеса Емелі"
(керівник Усик Л.О.).
6. У розділі "Кусудами".
Вікова категорія (6-10 років):
за І місце – Калугіна Софія, Замкова Вероніка, вихованки комунального
закладу "Канівська міська станція юних техніків Канівської міської ради
Черкаської області" , учениці 3 класу Канівської гімназії імені Івана Франка
Канівської міської ради Черкаської області, за роботу "Крижане серце"
(керівник Руденко В.М.);
за ІІ місце – Бєлова Луїза, вихованка Будинку дитячої та юнацької
творчості Смілянської міської ради Черкаської області, учениця 3 класу
Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Смілянської міської
ради Черкаської області, за роботу "Кусудама "Бджілка Майя" (керівник
Корсун О.В.);
за ІІ місце – Куліковська Мирослава, вихованка Маньківського
районного центру дитячої та юнацької творчості, мала академія наук учнівської
молоді, учениця 3 класу Маньківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 1 Маньківської районної ради Черкаської області, за роботу
"Кусудама "Дюймовочка" (керівник Поліщук Н.О.);
за ІІІ місце – Рожкова Дар’я, Волуйко Анна, вихованки станції юних
техніків міста Умані, учениці 3 та 4 класу Уманської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 4 Уманської міської ради Черкаської області, за роботу "Яйцерайце" (керівник Каракада І.М.);
за ІІІ місце – Власюк Вікторія, вихованка Звенигородського центру
дитячої та юнацької творчості Звенигородської районної ради Черкаської
області, учениця 5 класу Звенигородської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів
імені Тараса Шевченка Звенигородської райoнної ради Черкаської області,нної ради Черкаської області,
за роботу "Снігова королева" (керівник Дяченко Л.В.);
за ІІІ місце – Іванішина Юліана, вихованка Катеринопільського
районного будинку дитячої та юнацької творчості Катеринопільської районної
ради Черкаської області, учениця 4 класу Комунального закладу
"Катеринопільський навчально-виховний комплекс №1 "Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Катеринопільської районної ради
Черкаської області, за роботу "Курчатко "Ціп-ціп" (керівник Марциненко І.В.).
Вікова категорія (11-18 років):
за І місце – Томіленко Тетяна, вихованка позашкільного навчального
закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради,
учениця 5 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17
Черкаської міської ради Черкаської області, за роботу "Сонячна квітка"
(керівник Оснач Н.М.);
за ІІ місце – Іванішина Вікторія, вихованка Катеринопільського
районного будинку дитячої та юнацької творчості Катеринопільської районної
ради Черкаської області, учениця 8 класу Комунального закладу
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"Катеринопільський навчально-виховний комплекс № 1 "Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Катеринопільської районної ради
Черкаської області, за роботу "Казкова українська ніч" (керівник Марциненко
І.В.);
за ІІІ місце – Скітецька Іванна, Качуренко Карина, вихованки
комунального закладу "Тальнівський районний центр науково-технічної
творчості дітей та учнівської молоді Тальнівської районної ради Черкаської
області", учениці 7 класу Білашківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Тальнівської районної ради Черкаської області, за колективну роботу
"Смішарик" (керівник Киба С.В.).
7. У розділі "Вироби в техніці кірігамі".
Вікова категорія (6-10 років):
за І місце – Біда Анна, вихованка Черкаського районного Будинку
дитячої та юнацької творчості, учениця 5 класу Мошнівської загальноосвітньої
школи I-III ступенів Черкаської районної ради Черкаської області, за роботу
"Карета для Попелюшки" (керівник Григуть З.В);
за ІІ місце – Шандригось Марія, вихованка Комунального закладу
"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді
Черкаської обласної ради", учениця 4 класу Черкаського навчально-виховного
комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей спортивного профілю
№ 34" Черкаської міської ради Черкаської області, за роботу "Казковий замок"
(керівник Шандригось В.М.);
за ІІІ місце – Рожкова Дар’я, Волуйко Анна, вихованки станції юних
техніків міста Умані, учениці 3 та 4 класу Уманської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 4 Уманської міської ради Черкаської області, за роботу
"Червона квіточка" (керівник Каракада І.М.).
Вікова категорія (11-18 років):
за І місце – Черкій Злата, Трохименко Поліна, вихованки позашкільного
навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської
ради, учениці 4 та 6 класу Черкаської загальноосвітньої санаторної школиінтернату І-ІІ ступенів та Черкаської спеціалізованої школи I -III ступенів № 27
ім. М.К. Путейка Черкаської міської ради Черкаської області відповідно, за
колективну роботу "Мандрівка у казку" (керівник Величко Г.О.);
за ІІ місце – Хавронюк Марія, вихованка комунального закладу
"Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей та учнівської
молоді Тальнівської районної ради Черкаської області", учениця 6 класу
Майданецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тальнівської районної
ради Черкаської області, за роботу "Колобок" (керівник Киба С.В.).
за ІІІ місце – Ковтун Максим, вихованець Центру художньо-естетичної
та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради,
учень 5 класу Кам'янської загальноосвітньої спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих предметів Кам'янської
міської ради Черкаської області, за роботу "Герої казок" (керівник
Хоменко О.І.);
за ІІІ місце – Скоромна Оксана, вихованка Єрківського комунального
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позашкільного навчального закладу "Будинок дитячої та юнацької творчості"
Єрківської селищної ради Катеринопільського району, учениця 7 класу
Єрківського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів імені Героя
України В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області,
за роботу "Колосок" (керівник Якшова Л.Г.);
за ІІІ місце – Скакун Анастасія, вихованка Звенигородського центру
дитячої та юнацької творчості Звенигородської районної ради Черкаської
області, учениця 8 класу Звенигородської спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів № 3 Звенигородської райoнної ради Черкаської області,нної ради Черкаської області, за роботу
"Колобок та його друзі" (керівник Безверха О.М.).
8. У розділі "Гофрування".
Вікова категорія (6-10 років):
за І місце – Лога Юлія, вихованка Центру художньо-естетичної
та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради,
учениця 3 класу Кам'янської загальноосвітньої спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих предметів Кам'янської
міської ради Черкаської області, за роботу "Колосок" (керівник Хоменко О.І.);
за ІІ місце – Єрофеєва Анастасія, вихованка Черкаського районного
Будинку дитячої та юнацької творчості, учениця 4 класу Мошнівської
загальноосвітньої школи I-III ступенів Черкаської районної ради Черкаської
області, за роботу "Вежа рапунцей" (керівник Григуть З.В);
за ІІІ місце – Смишляєва Єлізавета, вихованка позашкільного
навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської
ради, учениця 2 класу Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської
ради Черкаської області, за роботу "Дракоша" (керівник Величко Г.О.).
Вікова категорія (11-18 років):
за І місце – Колодочка Ольга, вихованка Звенигородського центру
дитячої та юнацької творчості Звенигородської районної ради Черкаської
області, учениця 6 класу Звенигородської спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів № 3 Звенигородської райoнної ради Черкаської області,нної ради Черкаської області, за роботу
"Золота рибка" (керівник Безверха О.М.);
за ІІ місце – Фартушна Поліна, Губченко Аліна, Лисинчук Антон,
вихованці Будинку дитячої та юнацької творчості Монастирищенської районної
ради, учні 6 класу Монастирищенського закладу загальної середньої освіти
І-ІІІ ступенів "Ліцей "Ерудит" Монастирищенської районної ради Черкаської
області, Монастирищенського закладу загальної середньої освіти
І-ІІІ ступенів № 2 Монастирищенської районної ради Черкаської області
відповідно, за колективну роботу "Настільний театр "Колобок" (керівник
Дякова О.В.);
за ІІІ місце – Скорик Неля, вихованка Драбівського районного будинку
дитячої творчості, учениця 6 класу Драбівського навчально-виховного
комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. С В. Васильченка-гімназія"
Драбівської районної ради Черкаської області, за роботу "Скриня скарбів"
(керівник Воловіченко Н.О.).
9. У розділі "Друге життя старої книжки".
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Вікова категорія (6-10 років):
за І місце – Боровська Тетяна, вихованка комунального закладу
"Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей та учнівської
молоді Тальнівської районної ради Черкаської області", учениця 4 класу
Білашківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Тальнівської районної ради
Черкаської області, за роботу "Бабка і Мурашка" (керівник Киба С.В.);
за ІІ місце – Холодна Аліса, вихованка позашкільного навчального
закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради,
учениця 3 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 28
ім. Т.Г. Шевченка Черкаської міської ради Черкаської області, за роботу
"Іжачок Сава" (керівник Кулак В.М.);
за ІІ місце – Кащюк Дарія, вихованка Будинку дитячої та юнацької
творчості
Монастирищенської
районної
ради,
учениця
3
класу
Монастирищенського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ліцей
"Ерудит" Монастирищенської районної ради Черкаської області, за роботу
"Червона шапочка" (керівник Дякова О.В.);
за ІІІ місце – Хоменко Влада, вихованка комунального позашкільного
навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учениця
3 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 33 ім. В. Симоненка
Черкаської міської ради Черкаської області, за роботу "Казкова карусель"
(керівник Поломаренко Н.В.);
за ІІІ місце – Майстренко Валерія, вихованка Центру художньоестетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської
міської ради, учениця 4 класу Комунального закладу "Кам'янський ліцей № 1
Кам'янської міської ради Черкаської області", за роботу "Маленька відьма"
(керівник Швагер Н.П.).
Вікова категорія (11-18 років):
за І місце – Бабич Валентина, вихованка Черкаського районного Будинку
дитячої та юнацької творчості, учениця 6 класу Мошнівської загальноосвітньої
школи I-III ступенів Черкаської районної ради Черкаської області, за роботу
"Ми тут живем" (керівник Григуть З.В);
за ІІ місце – Білоус Назар, вихованець Тальнівського Будинку дітей
та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учень 4 класу
Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 2 Тальнівської міської
ради Черкаської області, за роботу "Веселий кролик" (казка "Аліса в країні
чудес") (керівник Нишпора Л.В.);
за ІІІ місце – Стукало Поліна, вихованка Ватутінської міської станції
юних техніків Ватутінської міської ради Черкаської області, учениця 6 класу
комунального закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський
ліцей № 1 Ватутінської міської ради Черкаської області", за роботу "Аліса
в країні чудес" (керівник Горова О.В.).
Методист

Мікульська А.М.
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