
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 

(КЗ "ЧОЦНТТУМ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ") 
 

НАКАЗ 
 

19 березня 2020 року м.Черкаси № 45 

 

Про підсумки проведення 
обласної виставки-конкурсу 

декоративно-ужиткового і образо-
творчого 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 2019-2020 навчальний рік, відповідно до листа Департаменту  
освіти і науки Черкаської обласної  державної адміністрації від 13.01.2020 

№ 02/11-02/70 "Про проведення обласних 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 02.03.2020 № 36 "Про організацію 
та проведення обласних виставок-конкурсів з науково-технічної творчості 

учнівської молоді, декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва 
та робіт гуртківців початкового технічного моделювання" та з метою залучення 

учнівської молоді до декоративно-ужиткового 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 березня по 19 березня 2020 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 2020 році інформаційно-методичних матеріалів щодо проведення обласної 

виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва "Знай  
і люби свій край". 
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У Виставці-конкурсі взяли участь 570 школярів з міських та районних 
закладів позашкільної освіти області, якими було представлено 563 експонати  

у трьох вікових категоріях (6-10 років; 11-15 років; 16-18 років) за розділами: 
I. Декоративно-ужиткове мистецтво – 495, з них: 

- художнє різьблення по дереву – 17 (6-10 років – 4; 11-15 років – 12; 
16-18 років – 1); 

- гончарство та художня кераміка – 19 (6-10 років – 9; 11-15 років – 7; 
16-18 років – 3); 

- художня вишивка – 25 (6-10 років – 8; 11-15 років – 13; 16-18 років – 4); 
- художнє плетіння, ткацтво – 8; 

- бісероплетіння – 35 (6-10 років – 13; 11-15 років – 17; 16-18 років – 5); 
- декоративний розпис, народний живопис – 25 (6-10 років – 9; 

11-15 років – 11; 16-18 років – 5); 
- паперова пластика та оригамі – 45 (6-10 років – 19; 11-15 років – 19; 

16-18 років – 7); 
- витинання – 31 (6-10 років – 10; 11-15 років – 17; 16-18 років – 4); 
- в’язання спицями, гачком – 38 (6-10 років – 11; 11-15 років – 17, 

16-18 років – 10); 
- вироби з природних матеріалів – 46 (6-10 років – 17; 11-15 років – 20; 

16-18 років – 9); 
- вироби з соломки – 15 (6-10 років – 5; 11-15 років – 5; 16-18 років – 5); 

- ізонитка – 15 (6-10 років – 6; 11-15 років – 7; 16-18 років – 2); 
- писанкарство – 5; 

- народна лялька – 20 (6-10 років – 7; 11-15 років – 10; 16-18 років – 3); 
- м’яка іграшка – 43 (6-10 років – 19; 11-15 років – 19; 16-18 років – 5); 

- вироби з тіста – 23 (6-10 років – 9; 11-15 років – 13; 16-18 років – 1); 
- вироби зі шкіри – 10 (6-10 років – 5; 11-15 років – 5); 

- інші техніки виконання – 75 (6-10 років – 25; 11-15 років – 39;  
16-18 років – 11). 

II. Образотворче мистецтво – 68, з них: 

- графіка – 20 (6-10 років – 2; 11-15 років – 15; 16-18 років – 3); 
- живопис – 41 (6-10 років – 10; 11-15 років – 23; 16-18 років – 8); 

- батик – 7 (6-10 років – 2; 11-15 років – 3; 16-18 років – 2). 
Результати Виставки-конкурсу підсумовані в таблицях (додатки 1-2). 

Найбільша кількість робіт була представлена учасниками Виставки- 
конкурсу у номінаціях: "Інші техніки виконання" (75 робіт) "Вироби  

з природних матеріалів" (46 робіт), "Паперова пластика та оригамі"  
(45 робіт), "М'яка іграшка" (43 роботи), "Живопис" (41 робота), "В’язання 

спицями, гачком" – (38 робіт), "Бісероплетіння" (35 робіт). 
Найактивнішими учасниками Виставки-конкурсу визнано вихованців 

станції юних техніків міста Умані – 30 робіт, Тальнівського Будинку дітей  
та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області – 30 робіт, Центру 

художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді 
Кам'янської міської ради – 30 робіт, Черкаського районного центру дитячої  

та юнацької творчості – 29 робіт, Звенигородського центру дитячої та юнацької 
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творчості Звенигородської районної ради Черкаської області – 28 робіт, 
Маньківського районного центру дитячої та юнацької творчості, мала академія 

наук учнівської молоді – 27 робіт, Корсунь-Шевченківського районного центру 
дитячої та юнацької творчості Корсунь-Шевченківської районної ради 

Черкаської області – 26 робіт, комунального закладу "Тальнівський районний 
центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді Тальнівської 

районної ради Черкаської області" – 26 робіт, Комунального закладу 
позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської 

ради Черкаської області – 25 робіт. 
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: 

- Гегельської Лілії Михайлівни, керівника гуртків комунального 
закладу "Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 
області (10 призових місць); 

- Маляренко Надії Володимирівни, керівника гуртків Тальнівського 
Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області  

(7 призових місць); 
- Безверхи Олени Миколаївни, керівника гуртків Звенигородського 

центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської районної ради 
Черкаської області (6 призових місць); 

- Горової Ольги Валеріївни, заступника директора з навчально-
методичної роботи та керівника гуртків (за суміщенням) Комунального закладу 
позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської 

ради Черкаської області (6 призових місць); 
- Дяченко Любов Володимирівни, керівника гуртків Звенигородського 

центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської районної ради 
Черкаської області (5 призових місць); 

- Новик Людмили Іванівни, керівника гуртків Золотоніського будинку 
дитячої та юнацької творчості (5 призових місць); 

- Талабанюк Тетяни Василівни, керівника гуртків Маньківського 
районного центру дитячої та юнацької творчості, мала академія наук учнівської 

молоді (5 призових місць); 
- Тимошенко Галини Володимирівни, керівника гуртків позашкільного 

навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської 
ради (5 призових місць); 

- Хоменко Ольги Іванівни, керівника гуртків Центру художньо-
естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської 
міської ради (5 призових місць); 
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- Вербовської Тетяни Вікторівни, керівника гуртків Тальнівського 
Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області  

(4 призових місця); 
- Віслобокової Валентини Іллівни, керівника гуртків Тальнівського 

Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області  
(4 призових місця); 

- Денисенко Алли Вікторівни, керівника гуртків комунального закладу 
"Канівська міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської 

області" (4 призових місця); 
- Несененко Наталії Іванівни, керівника гуртків Центру художньо-

естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської 
міської ради (4 призових місця); 

- Поліщук Надії Олександрівни, керівника гуртків Маньківського 
районного центру дитячої та юнацької творчості, мала академія наук учнівської 

молоді (4 призових місця); 
- Попик Валентини Володимирівни, керівника гуртків Корсунь-

Шевченківського районного центру дитячої та юнацької творчості Корсунь-

Шевченківської районної ради Черкаської області (4 призових місця); 
- Терещук Любов Миколаївни, керівника гуртків Христинівського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості Христинівської районної 
ради Черкаської області (4 призових місця). 

Рішенням суддівської колегії конкурсу відібрано 72 експонати 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 декоративно-
ужиткового 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 науково-
технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради". 

Витрати на завезення експонатів та відрядження працівників 
здійснювалися за рахунок відряджаючих організацій. 

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-
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" 
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керівників гуртків за якісну підготовку вихованців до обласної виставки-
конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва "Знай і люби 

свій край": 
- Безверху Олену Миколаївну, керівника гуртків Звенигородського 

центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської районної ради 
Черкаської області; 

- 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; 

- Горову Ольгу Валеріївну, заступника директора з навчально-
методичної роботи та керівника гуртків (за суміщенням) Комунального закладу 
позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської 

ради Черкаської області; 
- Денисенко Аллу Вікторівну, керівника гуртків комунального закладу 

"Канівська міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської  
області"; 

- Дяченко Любов Володимирівну, керівника гуртків Звенигородського 
центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської районної ради 

Черкаської області; 
- Маляренко Надію Володимирівну, керівника гуртків Тальнівського 

Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області; 
- Несененко Наталію Іванівну, керівника гуртків Центру художньо-

естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської 
міської ради; 

- Новик Людмилу Іванівну, керівника гуртків Золотоніського будинку 

дитячої та юнацької творчості; 
- Талабанюк Тетяну Василівну, керівника гуртків Маньківського 

районного центру дитячої та юнацької творчості, мала академія наук учнівської 
молоді; 

- Тимошенко Галину Володимирівну, керівника гуртків позашкільного 
навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської 

ради; 
- Поліщук Надію Олександрівну, керівника гуртків Маньківського 

районного центру дитячої та юнацької творчості, мала академія наук учнівської 
молоді; 

- Попик Валентину Володимирівну, керівника гуртків Корсунь-
Шевченківського районного центру дитячої та юнацької творчості Корсунь -

Шевченківської районної ради Черкаської області; 
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- Терещук Любов Миколаївну, керівника гуртків Христинівського 
районного будинку дитячої та юнацької творчості Христинівської районної 

ради Черкаської області; 
- Хоменко Ольгу Іванівну, керівника гуртків Центру художньо-

естетичної 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" 

членам суддівської колегії за якісне та коректне суддівство обласної виставки-
конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва "Знай і люби 

свій край": 
- Демиденко Тетяні Миколаївні, доценту кафедри соціальної роботи 

та соціальної педагогіки Черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницького; 

- Лємешевій Наталії Андріївні, методисту лабораторії виховної роботи 
комунального навчального закладу "Черкаський обласний інститут 
післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради"; 

- Марченко Людмилі Миколаївні, методисту комунального 
позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків"; 

- Микитченко Ользі Григорівні, культорганізатору позашкільного 
навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської 

ради; 
- Мовчан Валентині Іванівні, доценту кафедри дошкільної і початкової 

освіти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького; 
- Топчій Наталії Феодосіївні, керівнику гуртка позашкільного 

навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської 
ради; 

- Хулап Людмилі Іванівні, керівнику гуртка "Флора" Комунального 
закладу "Черкаський обласний Центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської 

обласної ради"; 
- Шепенькову Олександру Олександровичу, викладачу кафедри 

дизайну Черкаського державного технологічного університету; 
- Яненко Наталії Володимирівні, методисту Комунального закладу 

"Черкаський обласний Центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської 
обласної ради". 

4. Завідувачу відділу методичного закладу Малород Г.М. організувати 
до 12.06.2020 доставку до м. Києва в Український державний 

Центр позашкільної освіти роботи переможців та призерів Виставки-конкурсу 
для участі у Всеукраїнській виставці-конкурсі декоративно-ужиткового 

і образотворчого мистецтва "Знай і люби свій край". 
5. Методисту Комунального закладу "Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" 
Шандригось В.М. до 10.06.2020 підготувати нагородні матеріали відповідно 
до наказу. 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на Брагінця Г.М., 
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заступника директора з навчально-виховної роботи Комунального закладу 
"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради". 
 

 
Директор Торба П.В. 



Додаток 1 

до наказу Комунального закладу 
"Черкаський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді 
Черкаської обласної ради" 

19.03.2020 № 45 
 

Таблиця 

загальної кількості експонатів та кількості призерів обласної виставки-конкурсу  

декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва "Знай і люби свій край" 
 

№ 

з/п 

Заклад позашкільної 

освіти області 

Всього З них за розділами 

к
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о
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о
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и
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о
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а 

п
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а 
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о
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о
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о
м

 

ін
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в
и

к
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н
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в
и
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м
’я

к
а 
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о
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с 

гр
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ік
а 

б
ат

и
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1. 
КПНЗ "Ватутінська СЮТ" 
Ватутінської міської ради  

25 6 - - - 2 - 1/ІІІ 2/ІІ - 
2/ІІ, 
ІІІ 

3 3 - 1 3 - 3 2 - 
3/І, 
ІІ 

- - 

2. 
Золотоніський р. ЦТТ та 

ПУ 
9 3 - - - - - - 1 1/І - 1 1/ІІ - - 1 1 1 - 1/ІІІ - 1 - 

3. 
КЗ "Канівська міська 
СЮТ Канівської міської 
ради Черкаської області" 

18 13 2/ІІІ - - - - 1/ІІІ - - 1 1/ІІ 2/І - 1/ІІ - 
3/І, 
ІІ,ІІ 

1 
2/І, 
ІІІ 

3/І, 
ІІ 

- 1/ІІ - 

4. 
КПНЗ м.Черкаси "Міська 
СЮТ" 

6 2 - - - - - - - - - 2 1 - - - 1/ІІ 2/ІІІ - - - - - 

5. 
КЗ "Тальнівський 
РЦНТТДУМ Тальнів.р.р." 

26 10 - - - -        1/І - 3/ІІІ 1/ІІ 1/ІІІ 3/І 3/ІІІ - 2 3/ІІІ 3/ІІІ 3/ІІ - - 3/ІІІ - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

6. СЮТ м.Умані 30 13 - 2/ІІ 1 1/ІІ 2/ІІІ 2 1 1 2/ІІ 1 
3/ІІ, 

ІІІ 
1/ІІІ 1 2/ІІІ 2/ІІ 3/І 

3/ІІ, 

ІІІ 
2/ІІ - - - 

7. Христинівська р. СЮТ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

8. 
КЗ "ЧОЦНТТУМ 
Черкаської обласної ради" 

12 7 1/ІІІ - - - 1 1 
2/І, 
ІІ 

- - - - - - 1 - - 1/І 1/ІІ 
3/ІІ, 
ІІ 

1 - 

9. 
КЗ "Шполянський 
ЦНТТУМ" Шполянської 

міської ради ОТГ 
16 6 1 - - - - 

2/І, 

ІІІ 
1/І 1/ІІ - 2/ІІ - - 2 1 2 3/І - 1 - - - 

10. 
БДЮТ Монастирищенсь-
кої р. ради 

19 10 - - - - - - - - 1 3 
2/ІІІ, 

ІІІ 
- - 3/ІІІ 

3/І, 
ІІ,ІІ 

1/ІІ - 
3/І, 

ІІІ,ІІІ 
3 - - 

11. 
БДЮТ Смілянської 

міської ради 
6 2 - - - - - - - 1/І - 1 1/І - - 1 - 1 - - 1 - - 

12. 
БДЮТ Чигиринської 
міської ради 

5 - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - 2 - - 1 - - 

13. Драбівський р БДТ 16 2 2 - - - - - - - - 2 3/ІІІ - 1 - - 3 2 3/ІІІ - - - 

14. 
Єрківський КПНЗ "БДЮТ 

Єрківської селищ. ради" 
17 2 - - - - 2 - 1 - 2 3/І - - - 2/ІІ - 1 2 2 1 1 - 

15. Звенигородський ЦДЮТ 28 21 1/І 1/І - 
3/ІІ, 
ІІІ 

- - - 
2/ІІ, 
ІІІ 

2/І,І 
2/І, 
ІІ 

- - 1/І 3/ІІІ 3/І 
3/ІІ, 
ІІІ 

2/ІІ, 
ІІ 

2/І, 
ІІ 

2/І 1/ІІ - 

16. Золотоніський БДЮТ 18 9 1/ІІ 
2/ІІІ, 

ІІІ 
- - - - - - 

2/ІІ, 

ІІІ 
- 2 - 1/ІІ 2 1 3/І - 3/ІІ 1/ІІІ - - 

17. Золотоніський р. БДЮТ 5 2 - - - - - - - 1 - 1/ІІІ - - - 1 - 1 - - 1/ІІ - - 

18. 
Катеринопільський  
р. БДЮТ 

15 11 
2/ІІ, 
ІІІ 

- 1/І 1/ІІ - - - 1/ІІ - - 1/ІІ - 1 1/І 1/І 2/І 1 2/І,І - 1 - 

19. 
КЗ "Вільшанська ДШМ 

Городищенського району" 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

20. 
КЗ "Районний БДЮ 
Городищенської р. ради" 

8 5 - - - - - - 1/ІІІ - - 2/ІІІ - - - - 1 
2/ІІ, 
ІІ 

- - 1/І 1 - 

21. 
КЗПО "ЦДЮТ" 
Іркліївської сільської ради 

2 2 - - - 2/І, І - - - - - - - - - - - - - - - - - 

22. 

КЗПО "ЦДЮТ" 

Степанецької ОТГ 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

23. 

КЗ "Шполянський 

ЦДЮТУМ" Шполянської 
міської ради ОТГ 

23 13 - - 2 - 1/ІІІ - - - 1/ІІІ 2 2/І - - 2 - 
3/ІІ, 

ІІ,ІІІ 
2/ІІІ 2 

2/ІІ, 

ІІІ 

2/ІІІ 

ІІІ 

2/ІІ, 

ІІ 

24. 
К-Шевченківський  
р. ЦДЮТ 

26 12 1/ІІ - 2/ІІІ - - - - - 2 1 3/ІІІ  2/ІІІ 2 
2/ІІІ, 

ІІІ 
4/ІІ - 

3/ІІ, 
ІІІ 

2/ІІ, 
ІІІ 

1 1/ІІ 

25. Лисянський р. БДЮТ 10 7 - - - - 
2/І, 

ІІ 
- 1/І - - - 1 - - - 1 

4/ІІ, 

ІІІ,ІІІ 
- 1/І - - - 

26. 
Маньківський р. ЦДЮТ, 
МАН учнівської молоді 

27 14 1/ІІІ - 1 - - - 
3/ІІ, 
ІІІ,ІІІ 

2/ІІІ - 2/ІІІ 3/І - 1 1 
3/І, 

ІІІ,ІІІ 
3/ІІІ 

2/ІІ, 
ІІІ 

3 1 1/ІІІ - 

27. Міський БДЮТ м. Умані 8 6 - - - 1/І - - - 1/ІІ - - - - - 
2/ІІІ, 

ІІІ 
1/ІІ 1 - - 1/ІІ 1 - 

28. 
ПНЗ "БМЦ Черкаської 
міської ради" 

23 20 - - - - 1 
2/ІІ, 
ІІ 

- 
2/І, 
ІІІ 

3/І,І, 
ІІ 

2/ІІ, 
ІІІ 

- 1/І 2/ІІІ 
2/І, 
ІІ 

2/І, 
ІІІ 

3/І,І 1/І 
2/ІІ, 
ІІІ 

- - - 

29. ПНЗ "ЦДЮТ м. Черкаси" 3 2 - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1/ІІІ - 1/І - - 

30. Тальнівський БДЮ 30 19 1/ІІ 1/ІІ 
2/ІІ, 

ІІІ 
 2/ІІ 3/ІІІ 1/ІІІ  1/ІІІ 1/І  1/ІІІ 1/ІІ 3 

2/ІІ, 

ІІІ 
2 1 1/І 3/ІІІ 1/І 

3/І, 

І,ІІІ 

31. Христинівський р. БДЮТ 9 5 1 - - - - - 
2/І, 
ІІІ 

- - 1 - - - - 3/ІІІ 
2/ІІ, 
ІІІ 

- - - - - 

32. 
ЦДЮТ Смілянської  

р. ради 
5 3 - - - 1/І - - - 1 - - - - - - - 2/ІІІ - 1/ІІІ - - - 

33. ЦДЮТ Уманської р. ради 10 8 - 1/ІІ - - - - - 1/ІІІ 1/І - - - - - - 
3/І, 
ІІІ 

1 1/ІІІ 1/ІІІ 1/ІІІ - 

34. 
ЦДЮТ Чорнобаївської р. 
ради 

11 9 - - - - - 
2/І, 
ІІ 

1 - 1/І - - - 1/І 1 1/ІІ 
2/ІІ, 
ІІ 

2/ІІІ, 
ІІІ 

- - - - 

35. 
ЦНПВ Жашківської  

р. ради 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

36. 
ЦХЕНТТУМ Кам’янської 
міської ради 

30 19 2/І,І 1 1 1/ІІ 1/ІІІ 
3/ІІ, 
ІІІ 

1 1 1 
3/І,І, 

ІІ 
1/І - 2 

2/І, 
ІІ 

2/ІІІ, 
ІІІ 

2/ІІІ 
2/ІІ 
ІІ 

1 1 1/ІІІ 1/ІІІ 

37. Черкаський р. ЦДЮТ 29 16 1/ІІІ - - - - 2 2/ІІ 
3/І, 

ІІІ 
- 

2/І, 

ІІІ 
2/ІІ 

2/ІІ, 

ІІІ 
3/ІІ 

3/ІІ, 

ІІІ 
- 1/ІІІ 2/ІІ 2 2/ІІ 2/ІІ - 

38. 
КПНЗ "БДЮТ" Балак-
леївської сільської ради 

 

4 3 - - - - - - - - - - - - - - - 2/ІІ - 
2/ІІ, 
ІІІ 

- - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

39. Уманський ЦЕНТ 13 5 - - - 
3/ІІ, 

ІІІ,ІІІ 
- - 1 - - 3 - - - 

4/І, 

ІІІ 
- 1 1 - - - - 

40. 
Смілянська ДЮСШ 
"Олімп" 

4 3 - - -  
2/І, 
ІІ 

- - - - - - - - - - - 1/І - - 1 - 

41. 
Христинівська школа 
мистецтв 

5 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3/І, 
ІІІ 

2/ІІ, 
ІІІ 

- 

42. Медведівський ЗЗСО 9 3 - - - - - - - - 1/ІІ - 1 - - - - 4/ІІІ - 1 2/ІІІ - - 

43. 

КЗ "Черкаський 
обласний центр роботи з 
обдарованими дітьми 

Черкаської обласної 
ради" 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 

44. 
Драбівська дитяча 

музична школа 
2 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2/ІІІ - - 

Всього 563 298 
17/ 

12 

8/ 

6 

10/ 

4 

15/ 

12 

15/ 

9 

19/ 

11 

25/ 

14 

20/ 

14 

25/ 

16 

45/ 

17 

35/ 

15 

5/ 

5 

23/ 

8 

46/ 

16 

38/ 

25 

75/ 

32 

31/ 

18 

43/ 

24 

41/ 

22 

20/ 

11 

7/ 

7 

 

 
Методист Шандригось В.М. 



Додаток 2 

до наказу Комунального закладу 
"Черкаський обласний центр 
науково-технічної творчості 

учнівської молоді Черкаської 
обласної ради" 

19.03.2020 № 45 

 

Рейтингова таблиця 

участі закладів позашкільної освіти Черкаської області 

в обласній виставці-конкурсі декоративно-ужиткового  

і образотворчого мистецтва "Знай і люби свій край" 

 

№
з/

п 

Назва закладу освіти Кількість 
робіт 

Кількість 
призових 

місць 

Місце по 
кількості 

робіт 

Місце 
по якості 

Сума 
місць 

Місце 
та бал у 

рейтингу 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
КПНЗ "Ватутінська СЮТ" 
Ватутінської міської ради 

25 6 6 13 19 10/15,0 

2. Золотоніський р. ЦТТ та ПУ 9 3 17 16 33 19/10,5 

3. 

КЗ "Канівська міська СЮТ 

Канівської міської ради Черк. 
обл." 

18 13 9 6 15 8/16,0 

4. КПНЗ м.Черкаси "Міська СЮТ" 6 2 19 17 36 21/9,5 

5. 
КЗ "Тальнівський РЦНТТДУМ 

Тальнівської районної ради" 
26 10 5 9 14 7/16,5 

6. СЮТ м.Умані 30 13 1 6 7 3/18,5 

7. Христинівська районна СЮТ - - - - - - 

8. 
КЗ "ЧОЦНТТУМ Черкаської 
обласної ради" 

12 7 14 12 26 14/13,0 

9. 
КЗ "Шполянський ЦНТТУМ" 

Шполянської міської ради ОТГ 
16 6 11 13 24 12/14,0 

10. 
БДЮТ Монастирищенської 
районної ради 

19 10 8 9 17 9/15,5 

11. БДЮТ Смілянської міської ради 6 2 19 17 36 21/9,5 

12. 
БДЮТ Чигиринської міської 

ради 
5 - 20 19 39 23/8,5 

13. Драбівський районний БДТ 16 2 11 17 28 16/12,0 

14. 
Єрківський КПНЗ "БДЮТ 
Єрківської селищної ради" 

17 2 10 17 27 15/12,5 

15. Звенигородський ЦДЮТ 28 21 3 1 4 1/19,5 

16. Золотоніський БДЮТ 18 9 9 10 19 10/15,0 

17. Золотоніський р. БДЮТ 5 2 20 17 37 22/9,0 

18. Катеринопільський р. БДЮТ 15 11 12 8 20 11/14,5 

19. 
КЗ "Вільшанська ДШМ 

Городищенського району" 
- - - - - - 

20. 
КЗ "Районний БДЮ 
Городищенської р. ради" 

8 5 18 14 32 18/11,0 

21. 
КЗПО "ЦДЮТ" Іркліївської 

сільської ради 
2 2 23 17 40 24/8,0 

22. 
КЗПО "ЦДЮТ" Степанецької 
ОТГ 

- - - - - - 

23. 
КЗ "Шполянський ЦДЮТУМ" 
Шполянської міської ради ОТГ 

23 13 7 6 13 6/17,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 

24. К-Шевченківський р. ЦДЮТ 26 12 5 7 12 5/17,5 
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25. Лисянський р. БДЮТ 10 7 16 12 28 16/12,0 

26. 
Маньківський р. ЦДЮТ, МАН 
учнів. мол. 

27 14 4 5 9 4/18,0 

27. Міський БДЮТ м. Умані 8 6 18 13 31 17/11,5 

28. 
ПНЗ "БМЦ Черкаської міської 

ради" 
23 20 7 2 9 4/18,0 

29. ПНЗ "ЦДЮТ м. Черкаси" 3 2 22 17 39 23/8,5 

30. Тальнівський БДЮ 30 19 1 3 4 1/19,5 

31. Христинівський р. БДЮТ 9 5 17 14 31 17/11,5 

32. ЦДЮТ Смілянської р. ради 5 3 20 16 36 21/9,5 

33. ЦДЮТ Уманської р. ради 10 8 16 11 27 15/12,5 

34. ЦДЮТ Чорнобаївської р. ради 11 9 15 10 25 13/13,5 

35. ЦНПВ Жашківської р. ради - - - - - - 

36. 
ЦХЕНТТУМ Кам’янської 

міської ради 
30 19 1 3 4 1/19,5 

37. Черкаський р. ЦДЮТ 29 16 2 4 6 2/19,0 

38. 
КПНЗ "БДЮТ" Балаклеївської 
сільської ради 

4 3 21 16 37 22/9,0 

39. Уманський ЦЕНТ 13 5 13 14 27 15/12,5 

40. Смілянська ДЮСШ "Олімп" 4 3 21 16 37 22/9,0 

41. Христинівська школа мистецтв 5 4 20 15 35 20/10,0 

42. Медведівський ЗЗСО 9 3 17 16 33 19/10,5 

43. 

КЗ "Черкаський обласний центр 

роботи з обдарованими дітьми 
Черкаської обласної ради" 

1 1 24 19 43 26/7,0 

44. 
Драбівська дитяча музична 

школа 
2 1 23 18 41 25/7,5 

 
 

Методист Шандригось В.М. 

 



Додаток 3 

до наказу Комунального 

закладу "Черкаський обласний 
центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді 
Черкаської обласної ради" 
19.03.2020 № 45 

 
Роботи переможців та призерів 

обласної 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. "Макет "Українська світлиця" – колективна робота  
Ковальського Артура, Цехмістренка Дениса, вихованців Звенигородського 

центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської районної ради 
Черкаської області. 

2. "Природній зв’язок" – робота Ковтуна Максима, вихованця Центру 

художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді 
Кам'янської міської ради Черкаської області. 

3. "Рукавичка" – колективна робота Анточел Анни, Замєсової Каріни, 
Лахно Ілони, вихованок Центру дитячої та юнацької творчості Чорнобаївської 

районної ради Черкаської області. 
4. "Ріпка" – колективна робота вихованців Комунального закладу 

"Шполянський центр науково-технічної творчості учнівської молоді" 
Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області. 
5. "Вареники" – колективна робота Анточел Насті, Щепак Еліни, 

Самохатньої Олександри, вихованок Центру дитячої та юнацької творчості 
Чорнобаївської районної ради Черкаської області. 

6. "Мальви" – робота Шпильової Єви, вихованки Звенигородського 
центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської районної ради 
Черкаської області. 

7. "Їжачок Колько" – робота Ястремської Аліни, вихованки 
Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської 

районної ради Черкаської області. 
8. "Батьківська хата, рідна і свята" – колективна робота  

Запорожець Софії, Дерманчук Інни, вихованок позашкільного навчального 
закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради. 

9. "Композиція "Два півники, два півники горох молотили" – 
колективна робота Хован Вікторії, Швець Анжели, вихованок Маньківського 

районного центру дитячої та юнацької творчості, мала академія наук учнівської 
молоді Черкаської області. 

10. "Золотий ключик" – колективна робота Коваленко Анастасії, 
Глушко Світлани, вихованок комунального закладу "Канівська міська станція 

юних техніків Канівської міської ради Черкаської області". 
11. "Корабель мрій" – робота Юрлової Ангеліни, вихованки Будинку 
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дитячої та юнацької творчості Монастирищенської районної ради Черкаської 
області. 

12. "Українські мотиви" – робота Сачок Анастасії, вихованки 
Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" . 
13. "Пісня про ніжність" – робота Сліпченко Дарини, учениці 

Смілянської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 Смілянського району 
Черкаської області. 

14. "Пташиний спів" – робота Жуковської Вікторії, вихованки 
позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" 

Черкаської міської ради. 
15. "Прозелень" – робота Недоступ Вікторії, вихованки комунального 

закладу "Канівська міська станція юних техніків Канівської міської ради 
Черкаської області". 

16. "Комплект серветок "До родинного столу" – робота  
Голобородько Юлії, вихованки Комунального закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної 
ради". 

17. "Портрет Шевченка" – робота Нечипоренко Єлизавети, вихованки 

Лисянського районного Будинку дитячої та юнацької творчості Черкаської 
області. 

18. "Картина "Зустріч у полі" – робота Передрій Софії, вихованки 
Христинівського районного будинку дитячої та юнацької творчості 

Христинівської районної ради Черкаської області. 
19. "Єдина родина – єдина Україна" – робота Ворони Вікторії, 

вихованки Будинку дитячої та юнацької творчості Смілянської міської ради 
Черкаської області. 

20. "Композиція "Коло − символ неба і сонця, нескінченності  
й вічності…" – робота Пустовіт Дарини, вихованки Золотоніського районного 

Центру технічної творчості та підприємництва учнів Золотоніського району 
Черкаської області. 

21. "Наречена" – робота Пріхно Владислави, вихованки позашкільного 

навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської 
ради. 

22. "Українська берегиня" – робота Бондаренко Дар’ї, вихованки 
Черкаського районного центру дитячої та юнацької творчості Черкаського 

району Черкаської області. 
23. "Лялька "Веснушка" – робота Макарук Єлизавети, вихованки 

Лисянського районного Будинку дитячої та юнацької творчості Лисянського 
району Черкаської області. 

24. "Дівчинка-кульбабка" – робота Свіфт Наталі, вихованки 
Тальнівського Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської 

області. 
25. "Солодкий сон" – робота Гень Анни, вихованки 

Катеринопільського районного будинку дитячої та юнацької творчості 
Катеринопільської районної ради Черкаської області. 
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26. "Символ року" – робота Кучерюк Вікторії, вихованки 
Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської 

районної ради Черкаської області. 
27. "Соняхи" – робота Вовкотруб Ірини, вихованки Звенигородського 

центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської районної ради 
Черкаської області. 

28. "Прихилитися всім серцем" – робота Трюхан Наталії, вихованки 
Центру дитячої та юнацької творчості Чорнобаївської районної ради Черкаської 

області. 
29. "Забута скрипка" – робота Бадрак Вероніки, вихованки 

Катеринопільського районного будинку дитячої та юнацької творчості 
Катеринопільської районної ради Черкаської області. 

30. "Квітуча галявина" – робота Олексюк Олександри, вихованки 
позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" 

Черкаської міської ради. 
31. "Диво-квіти" – робота Новак Софії, вихованки Звенигородського 

центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської районної ради 

Черкаської області. 
32. "Триптих "Польові квіти" – робота Снісаренко Марії, вихованки 

Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської 
районної ради Черкаської області. 

33. "Благословенний рідний край" – робота Петренко Марії, 
вихованки Центру дитячої та юнацької творчості Чорнобаївської районної ради 

Черкаської області. 
34. "Різдво" – робота Костенюк Марини, вихованки позашкільного 

навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської 
ради. 

35. "Село на нашій Україні, неначе писанка, село..." – колективна 
робота Радченка Валентина, Богомаз Тетяни, вихованців Центру дитячої  
та юнацької творчості Уманської районної ради Черкаської області. 

36. "Кольє "Вечірнє" – робота Захарової Катерини, вихованки Центру 
художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді 

Кам'янської міської ради Черкаської області. 
37. "Панно "Польові квіти" – робота Медведенко Софії, вихованки 

Будинку дитячої та юнацької творчості Смілянської міської ради Черкаської 
області. 

38. "Вінок "Волошкове поле" – колективна робота  
Карпушенко Вікторії, Науменко Вікторії, вихованок комунального закладу 

"Канівська міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської 
області". 

39. "Життєва сила" – робота Тулуман Валентини, вихованки 
комунального закладу "Шполянський центр дитячої та юнацької творчості 

учнівської молоді" Шполянської міської ради об’єднаної територіальної 
громади Черкаської області. 

40. "Шипшина" – робота Букань Лілії, вихованки Маньківського 
районного центру дитячої та юнацької творчості, мала академія наук учнівської 
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молоді Черкаської області. 
41. "Гармонія квітів" – робота Скорик Валерії, вихованки Центру 

художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді 
Кам'янської міської ради Черкаської області. 

42. "Ельф і Фея" – робота Каракулі Богдана, вихованця Тальнівського 
Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області. 

43. "Квіткова ніжність" – колективна робота Маркіної Поліни, 
Снісаренко Марії, вихованок Звенигородського центру дитячої та юнацької 

творчості Звенигородської районної ради Черкаської області. 
44. "Символи України" – робота Скрипника Артема, вихованця 

Центру художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді 
Кам'янської міської ради Черкаської області. 

45. "Квіткове розмаїття" – робота Ломовцевої Ангеліни, вихованки 
Черкаського районного центру дитячої та юнацької творчості Черкаського 

району Черкаської області. 
46. "Чарівна скринька" – робота Гуляєвої Дарії, вихованки 

комунального закладу "Тальнівський районний центр науково-технічної 

творчості дітей та учнівської молоді Тальнівської районної ради" Черкаської 
області. 

47. "До млина" – робота Купчин Діани, вихованки комунального 
закладу позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" Іркліївської 

сільської ради Чорнобаївського району Черкаської області. 
48. "Казковий кінь" – робота Ємсенко Вікторії, вихованки 

комунального закладу позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької 
творчості" Іркліївської сільської ради Чорнобаївського району Черкаської 

області. 
49. "Мій песик" – робота Якуби Альони, вихованки Міського Будинку 

дитячої та юнацької творчості м. Умані Черкаської області. 
50. "Картина "Зимородок" – робота Коломієць Софії, вихованки 

Лисянського районного Будинку дитячої та юнацької творчості Черкаської 

області. 
51. "Святковий етюд" – робота Самвелян Каріни, учениці Смілянської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 Смілянського району Черкаської 
області. 

52. "Писанки" – робота Бараннік Ольги, вихованки позашкільного 
навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської 

ради. 
53. "Віночок "Квітковий" – робота Данільченко Мілани, вихованки 

позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" 
Черкаської міської ради. 

54. "Борітеся – поборете" – робота Російчука Станіслава, вихованця 
Катеринопільського районного будинку дитячої та юнацької творчості 

Катеринопільської районної ради Черкаської області. 
55. "Туман над річкою" – робота Осадчука Дініса, вихованця 

Уманського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Черкаської області. 
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56. "Козак-характерник" – робота Швагер Вікторії, вихованки Центру 
художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді 

Кам'янської міської ради Черкаської області. 
57. "Степові барви" – колективна робота Данільченко Мілани, 

Сугоняко Аліни, вихованок позашкільного навчального закладу 
"Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради. 

58. "Зимові барси" – колективна робота Талапацького Тимура, 
Подоніної Анастасії, вихованців станції юних техніків міста Умані Черкаської 

області. 
59. "Старовинний телефон" – робота Голдовської Евеліни, вихованки 

Катеринопільського районного будинку дитячої та юнацької творчості 
Катеринопільської районної ради Черкаської області. 

60. "Обійму тебе віночком, рідна Україна" – колективна робота 
Калніньш Єлизавети, Горової Анни, Грабовенко Аліни, вихованок Центру 

дитячої та юнацької творчості Уманської районної ради Черкаської області. 
61. "Панночка" – робота Молодан Дар'ї, вихованки Комунального 

закладу "Шполянський центр науково-технічної творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 
області. 

62. "Традиційний весільний "Чубатий вінок" – колективна робота 
Бараннік Ольги, Кутової Марії, Дахненко Катерини, вихованок позашкільного 

навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської 
ради. 

63. "Нічничок "Домовичок" – робота Сусли Тетяни, вихованки 
Золотоніського будинку дитячої та юнацької творчості Черкаської області. 

64. "Святий вечір – щедрий вечір" – робота Кульбіди Ілони, 
вихованки Тальнівського Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради 

Черкаської області. 
65. "Моя сім’я" – робота Руденької Ксенії, вихованки Христинівської 

школи мистецтв Христинівського району Черкаської області. 

66. "Мій куточок дитинства" – робота П'явки Софії, вихованки 
Комунального закладу позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" 

Ватутінської міської ради Черкаської області. 
67. "Україна мила промінцями сяє" – робота Маркіної Поліни, 

вихованки Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості 
Звенигородської районної ради Черкаської області. 

68. "Горнятко кави у Черкасах" – робота Дядіщевої Анастасії, 
вихованки позашкільного навчального закладу "Центр дитячої та юнацької 

творчості міста Черкаси" Черкаської міської ради. 
69. "Світанок" – робота Комиз Анастасії, вихованки Комунального 

закладу "Районний Будинок дітей та юнацтва Городищенської районної ради" 
Черкаської області. 

70. "Маківки, груші, спіле колосся, щоб в Україні щастя лилося" – 
робота Бузівської Інни, вихованки Тальнівського Будинку дітей та юнацтва 
Тальнівської міської ради Черкаської області. 

71. "Танець" – колективна робота Борис Діани, Ткач Євгенії,  
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Телятник Вікторії, вихованок комунального закладу "Шполянський центр 
дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" Шполянської міської ради 

об’єднаної територіальної громади Черкаської області. 
72. "Ромашки для Наташки" – робота Долоніної Олександри, 

вихованки Тальнівського Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради 
Черкаської області. 

 
 

Методист Шандригось В.М. 
 



Додаток 4 

до наказу Комунального 

закладу "Черкаський обласний 
центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді 
Черкаської обласної ради" 
19.03.2020 № 45 

 
Автори робіт, 

які зайняли призові місця в обласній виставці-конкурсі 
декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва 

"Знай і люби свій край" 
1. У розділі "Декоративно-ужиткового мистецтва": 

1.1. Художнє різьблення по дереву (вікова категорія 6-10 років): 
I місце – Танчинець Самуіл, вихованець Центру художньо-естетичної  

та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської міської ради, 
учень 4 класу Юрчиської філії І ступеня комунального закладу "Кам'янський  

ліцей № 1 Кам'янської міської ради Черкаської області" (робота "Вовк", 
керівник Козаченко О.Ф.); 

II місце – Сиротенко Максим, вихованець Катеринопільського районного 

будинку дитячої та юнацької творчості Катеринопільської районної ради 
Черкаської області, учень 4 класу Гончариської загальноосвітньої школи  

І-ІІ ступенів Катеринопільської районної ради (робота "Крісло-качалка", 
керівник Матухно С.Л.); 

IIІ місце – Нікіфоров Лев, вихованець Комунального закладу 
"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради", учень 4 класу Черкаської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 4 Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Моя 

Україна", керівник Торба П.В.). 
Художнє різьблення по дереву (вікова категорія 11-15 років): 

I місце – Ковальський Артур, Цехмістренко Денис, вихованці 
Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської 

районної ради Черкаської області, учні 7 класу Звенигородської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 3 Звенигородської районної ради Черкаської області 
(колективна робота "Макет "Українська світлиця", керівник  

Поєдинок М. П.); 

IІ місце – Миронюк Іван, вихованець Корсунь-Шевченківського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Корсунь-Шевченківської 
районної ради Черкаської області, учень 6 класу Гарбузинського навчально-

виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів" Корсунь-Шевченківської районної ради Черкаської області 

(робота "Алеями Корсуня", керівник Мошенський С.А.); 

IІ місце – Котюн Гліб, вихованець Золотоніського будинку дитячої  

та юнацької творчості, учень 8 класу Золотоніської гімназії ім. С.Д. Скляренка 
Золотоніської міської ради Черкаської області (робота "Птах щастя", керівник 

Носуля В.І.); 
IІ місце – Бабій Олександр, вихованець Тальнівського Будинку дітей  

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учень 7 класу 
Тальнівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа  
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І-ІІІ ступенів № 1 – гімназія" Тальнівської міської ради Тальнівського району 
Черкаської області (робота "Батьківська криниця", керівник Віслобокова В.І.); 

IIІ місце – Полянчук Арсен, вихованець комунального закладу 
"Канівська міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської 

області", учень 7 класу Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 
імені Т.Г. Шевченка Канівської міської ради Черкаської області (робота "Сирна 

насолода", керівник Гурбич В.В.); 

IІІ місце – Односум Роман, вихованець Катеринопільського районного 

будинку дитячої та юнацької творчості Катеринопільської районної ради 
Черкаської області, учень 8 класу Гончариської загальноосвітньої школи  

І-ІІ ступенів Катеринопільської районної ради (робота "Ваза "Бантик", керівник 
Матухно С.Л.); 

IIІ місце – Лисий Данило, вихованець Маньківського районного центру 
дитячої та юнацької творчості, мала академія наук учнівської молоді, учень  

8 класу Дзензелівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Маньківської 
районної ради Черкаської області (робота "Сувенірна скринька", керівник 
Воловодюк П.Д.); 

ІІI місце – Гречуха Ярослав, вихованець Черкаського районного центру 
дитячої та юнацької творчості, учень 5 класу Мошнівської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Черкаської районної ради Черкаської області (робота 
"Карета", керівник Григуть З.В.). 

Художнє різьблення по дереву (вікова категорія 16-18 років): 
І місце – Ковтун Максим, вихованець Центру художньо-естетичної  

та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської міської ради, 
учень 9 класу Кам'янської загальноосвітньої спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих предметів Кам'янської 
міської ради Черкаської області (робота "Природній зв'язок", керівник 

Козаченко О.Ф.). 

1.2. Гончарство та художня кераміка (вікова категорія 6-10 років): 
І місце – Анточел Анна, Замєсова Каріна, Лахно Ілона, вихованки Центру 

дитячої та юнацької творчості Чорнобаївської районної ради Черкаської 
області, учениці 3, 4 та 3 класу відповідно Крутьківського навчально-виховного 

комплексу "Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів" Чорнобаївської районної ради Черкаської області (колективна 

робота "Рукавичка", керівник Мельник Ю.А.); 
ІІ місце – Гапій Єлисей, учень 3 класу Черкаського колегіуму "Берегиня" 

Черкаської міської ради Черкаської області, Біць Софія, Колесникова Марія, 
Федчук Євгенія, учениці 3, 2 та 4 класу відповідно Черкаської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 Черкаської міської ради Черкаської 
області, вихованці позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний 

молодіжний центр" Черкаської міської ради, (колективна робота "Композиція 
"Букет", керівник Петрова Я.В.); 

IІІ місце – Потужня Дар'я, Науман Каміла, вихованки комунального 
закладу "Канівська міська станція юних техніків Канівської міської ради 
Черкаської області", учениці 3 та 4 класу відповідно Канівської 
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загальноосвітньої школи I-ІІІ ступенів № 4 Канівської міської ради Черкаської 
області (колективна робота "Куманці", керівник Барановська Ю.В.); 

IІІ місце – Різник Ірина, вихованка Комунального закладу "Шполянський 
центр науково-технічної творчості учнівської молоді" Шполянської міської 

ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області, учениця 4 класу 
Шполянського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 3 – гімназія" Шполянської міської ради об`єднаної 
територіальної громади Черкаської області (робота "Весна", керівник 

Сорокопудова Л.О.). 

Гончарство та художня кераміка (вікова категорія 11-15 років): 

І місце – колективна робота вихованців Комунального закладу 
"Шполянський центр науково-технічної творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 
області, учнів Шполянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської 
області (колективна робота "Ріпка", керівник Сорокопудова Л.О.); 

ІІ місце – Анточел Настя, Щепак Еліна, Самохатня Олександра, 

вихованки Центру дитячої та юнацької творчості Чорнобаївської районної ради 
Черкаської області, учениці 6, та 8 класу відповідно Крутьківського навчально-

виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів" Чорнобаївської районної ради Черкаської області (колективна 

робота "Вареники", керівник Мельник Ю.А.); 
ІІ місце – Кутова Марія, вихованка позашкільного навчального закладу 

"Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, учениця  
8 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської 

міської ради Черкаської області (робота "Керамічний баранець", керівник 
Тимошенко Г.В.); 

ІІІ місце – Півторака Юлія, вихованка Центру художньо-естетичної  
та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської міської ради,  
учениця 9 класу Кам'янської загальноосвітньої спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих предметів Кам'янської 
міської ради Черкаської області (робота "Лісова хатинка", керівник  

Несененко Н.І.); 
IІІ місце – Басок Катерина, 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 "Мені душу зігріє бабусина хата", керівник 
Вербовська Т.В.). 

Гончарство та художня кераміка (вікова категорія 16-18 років): 
ІІ місце – Вовчанська Катерина, вихованка Центру художньо-естетичної 

та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської міської ради,  
учениця 10 Кам'янської загальноосвітньої спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих предметів Кам'янської 
міської ради Черкаської області (робота "Гончарний дует", керівник  
Несененко Н.І.); 
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ІІІ місце – Шепель Дарина, вихованка Комунального закладу 
позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської 

ради Черкаської області, учениця 10 класу Комунального закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 6 Ватутінської міської 

ради Черкаської області" (робота "Старобутній посуд", керівник Горова О.В.). 
1.3. Художнє плетіння, ткацтво: 

I місце – Шпильова Єва, вихованка Звенигородського центру дитячої  
та юнацької творчості Звенигородської районної ради Черкаської області, 

учениця 4 класу Звенигородської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 

Звенигородської районної ради Черкаської області (робота "Мальви", керівник 

Каюк Т.В.); 

IІ місце – Прокоп’юк Орест, вихованець станції юних техніків  

міста Умані, учень 4 класу Собківського ліцею Дмитрушківської сільської ради 
Уманського району Черкаської області (робота "Композиція "Хризантеми", 

керівник Горобець А.В.); 
IІ місце – Руденко Тарас, вихованець Центру дитячої та юнацької 

творчості Уманської районної ради Черкаської області, учень 3 класу 

Дмитрушківського ліцею Дмитрушківської сільської ради Уманського району 
Черкаської області (робота "Подарунок для сестрички", керівник  

Альошкіна В.Я.); 

IІ місце – Лисиця Поліна, вихованка Тальнівського Будинку дітей  

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 4 класу 
Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Тальнівської міської 

ради Черкаської області (робота "Яблунька", керівник Вербовська Т.В.); 
IIІ місце – Сусла Сергій, вихованець Золотоніського будинку дитячої  

та юнацької творчості, учень 4 класу Золотоніської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 3 Золотоніської міської ради Черкаської області (робота 

"Картина "Гарбузик", керівник Новик Л.І.); 
IIІ місце – Сусла Олексій, вихованець Золотоніського будинку дитячої  

та юнацької творчості, учень 5 класу Золотоніської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 3 Золотоніської міської ради Черкаської області (робота 
"Ряднинка "Геометричні фігури", керівник Новик Л.І.). 

1.4. В’язання спицями, гачком (вікова категорія 6-10 років): 
I місце – Ястремська Аліна, вихованка Звенигородського центру дитячої 

та юнацької творчості Звенигородської районної ради Черкаської області, 
учениця 4 класу Звенигородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

Звенигородської районної ради Черкаської області (робота "Їжачок Колько", 
керівник Марущак Л.І.); 

I 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 (робота "Всі жаби, як жаби, а я – Королівна", керівник  
Марциненко І.В.); 
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IІ місце – Васильчук Владислав, Заболотня Юліана, вихованці 
комунального закладу "Канівська міська станція юних техніків Канівської 

міської ради Черкаської області", учні 2 класу Канівської гімназії  
імені Івана Франка Канівської міської ради Черкаської області (колективна 

робота "Бім та Бом", керівник Денисенко А.В.); 

IІ місце – Михайлюк Олександр, вихованець Будинку дитячої  

та юнацької творчості Монастирищенської районної ради, учень 3 класу 
Опорного закладу загальної середньої освіти "Монастирищенська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5" Монастирищенської районної ради 
Черкаської області (робота "Пасхальний кошик", керівник Кульчіцька Н.Є.); 

IІ місце – Задорожній Артем, Задорожній Всеволод, вихованці станції 
юних техніків міста Умані, учні 4 класу Уманської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 14 Уманської міської ради Черкаської області та 1 класу 
Навчально-виховного комплексу "Уманська міська гімназія – школа 

естетичного виховання" Уманської міської ради Черкаської області відповідно 
(колективна робота "Нерозлучні друзяки", керівник Колесник М.С.); 

ІІІ місце – Онішко Євгенія, вихованка позашкільного навчального 

закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, 
учениця 4 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 

Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Пташина родина", 
керівник Величко Г.О.); 

IІІ місце – Надворна Соломія, вихованка Центру художньо-естетичної  
та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської міської ради 

Черкаської області, учениця 1 класу Комунального закладу "Кам'янський  
ліцей № 1 Кам'янської міської ради Черкаської області" (робота "Серветка 

"Веселковий килимок", керівник Сундукова Л.В.); 
IІІ місце – Лавренко Маргарита, вихованка Маньківського районного 

центру дитячої та юнацької творчості, мала академія наук учнівської молоді, 
учениця 4 класу Маньківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 
Маньківської районної ради Черкаської області (робота "Плюшевий зайчик", 

керівник Талабанюк Т.В.); 
В’язання спицями, гачком (вікова категорія 11-15 років): 

I місце – Запорожець Софія, Дерманчук Інна, вихованки позашкільного 
навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської 

ради, учениці 4 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26  
ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області та Черкаської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 28 ім. Т.Г. Шевченка Черкаської міської 
ради Черкаської області відповідно (колективна робота "Батьківська хата, рідна 

і свята", керівник Капелюшна Т.О.); 
I місце – Хован Вікторія, Швець Анжела, вихованки Маньківського 

районного центру дитячої та юнацької творчості, мала академія наук учнівської 
молоді, учениці 7 класу Маньківської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 1 Маньківської районної ради Черкаської області (колективна 
робота "Композиція "Два півники, два півники горох молотили", керівник 
Талабанюк Т.В.); 
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ІІ місце – Петреченко Євгенія, Онищенко Анна, вихованки комунального 
закладу "Канівська міська станція юних техніків Канівської міської ради 

Черкаської області", учениці 6 класу Канівської гімназії імені Івана Франка 
Канівської міської ради Черкаської області (колективна робота "Флаундер", 

керівник Денисенко А.В.); 

II місце – Мурзак Валерія, Кузьменко Лілія, Гунько Вікторія, вихованки 

Будинку дитячої та юнацької творчості Монастирищенської районної ради, 
учениці 8 класу Монастирищенського ліцею-інтернату "Обдарованість" 

Монастирищенської районної ради Черкаської області (колективна робота 
"Забута торбина", керівник Совгира Т.Л.); 

IІ місце – Бондаренко Юлія, вихованка Центру дитячої та юнацької 
творчості Чорнобаївської районної ради Черкаської області, учениця 6 класу 

Чорнобаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Чорнобаївської 
районної ради Черкаської області (робота "Моя земля багата на дари", керівник 

Бондаренко Т.М.); 
IІ місце – Сіхневич Даша, вихованка Тальнівського Будинку дітей  

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 6 класу 

Тальнівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів №1 – гімназія" Тальнівської міської ради Тальнівського району 

Черкаської області (робота "Зайчик-Валентинка", керівник Віслобокова В.І.);  
IІІ місце – Жук Софія, вихованка Корсунь-Шевченківського районного 

центру дитячої та юнацької творчості Корсунь-Шевченківської районної ради 
Черкаської області, учениця 5 класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 Корсунь-Шевченківської районної ради Черкаської 
області (робота "Просто Зайка", керівник Попик В.В.); 

IІІ місце – Іванченко Інна, вихованка Центру художньо-естетичної  
та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської міської ради 

Черкаської області, учениця 7 класу Комунального закладу "Кам'янський  
ліцей № 1 Кам'янської міської ради Черкаської області" (робота "Серветка 
"Мереживо сонця "керівник Несененко Н.І); 

IІІ місце – Кузьменко Катерина, вихованка комунального закладу 
"Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей та учнівської 

молоді Тальнівської районної ради Черкаської області" , учениця 7 класу 
Лісівської загальносвітньої школи І-ІІІ ступенів Тальнівської районної ради 

Черкаської області (робота "Я кличу тебе на каву На каву до міста Лева, 
Встрічатимем весну ласкаву, Що прийде немов королева", керівник  

Бицунь О.М.); 
IІІ місце – Ребро Юлія, вихованка Христинівського районного будинку 

дитячої та юнацької творчості Христинівської районної ради Черкаської 
області, учениця 8 класу Христинівської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 2 Христинівської районної ради Черкаської області (робота 
"Набір серветок", керівник Терещук Л.М.). 

В’язання спицями, гачком (вікова категорія 16-18 років): 
I місце – Коваленко Анастасія, Глушко Світлана, вихованки 

комунального закладу "Канівська міська станція юних техніків Канівської 

міської ради Черкаської області", учениці 10 класу Канівської гімназії  
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імені Івана Франка Канівської міської ради Черкаської області (колективна 
робота "Золотий ключик", керівник Денисенко А.В.); 

I місце – Юрлова Ангеліна, вихованка Будинку дитячої та юнацької 
творчості Монастирищенської районної ради, учениця 10 класу 

Монастирищенського ліцею-інтернату "Обдарованість" Монастирищенської 
районної ради Черкаської області (робота "Корабель мрій", керівник  

Кульчіцька Н.Є.); 
IІ місце – Копило Наталія, вихованка комунального позашкільного 

навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учениця  
11 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської 

міської ради Черкаської області (робота "Шляпка", керівник Марченко Л.М.); 
II місце – Булеца Анна, вихованка Міського Будинку дитячої та юнацької 

творчості м. Умані Черкаської області, учениця 9 класу Уманської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14 Уманської міської ради Черкаської 

області (робота "Пані Софія", керівник Павлова А.А.); 
IІІ місце – Лосінець Яна, вихованка Корсунь-Шевченківського районного 

центру дитячої та юнацької творчості Корсунь-Шевченківської районної ради 

Черкаської області, студентка Комунального вищого навчального закладу 
"Корсунь-Шевченківський педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка Черкаської 

обласної ради" (робота "Песик Гав", керівник Попик В.В.); 
IІІ місце – Андрощук Аліна, Богдан Марина, вихованки Маньківського 

районного центру дитячої та юнацької творчості, мала академія наук учнівської 
молоді, учениці 10 класу Маньківської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 1 Маньківської районної ради Черкаської області (колективна 
робота "Композиція "Новорічна", керівник Талабанюк Т.В.); 

IІІ місце – Телегань Наталя, вихованка Тальнівського Будинку дітей  
та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області,  учениця 9 класу 

Тальнівського економіко-математичного ліцею Тальнівської міської ради 
Тальнівського району Черкаської області (робота "Тунічка для сестрички", 
керівник Віслобокова В.І.). 

1.5. Витинання (вікова категорія 6-10 років): 
I місце – Сачок Анастасія,  вихованка Комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 
обласної ради", учениця 3 класу Кам'янської загальноосвітньої спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих предметів 
Кам'янської міської ради Черкаської області (робота "Українські мотиви", 

керівник Хоменко О.І.); 
IІ місце – Соломашенко Софія, вихованка Центру художньо-естетичної 

та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської міської ради,  
учениця 2 класу Кам'янської загальноосвітньої спеціалізованої школи 

І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих предметів Кам'янської 
міської ради Черкаської області (робота "Як у хаті витинанка, то й добро стоїть 

на ганку", керівник Хоменко О.І.); 
IІ місце – Явтух Вікторія, вихованка Звенигородського центру дитячої  

та юнацької творчості Звенигородської районної ради Черкаської області, 

учениця 3 класу Звенигородської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 



27 
 

 

Звенигородської районної ради Черкаської області (робота "Політ метеликів", 
керівник Безверха О.М.); 

IIІ місце – Мілько Вікторія, вихованка комунального закладу 
"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 
області, учениця 4 класу Шполянської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 1 Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади 
Черкаської області (робота "Дизайненрський одяг", керівник Черевко Л.О.); 

IІІ місце – Онищенко Наталія, вихованка Центру дитячої та юнацької 
творчості Чорнобаївської районної ради Черкаської області, учениця 5 класу 

Лукашівського навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний 
заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Чорнобаївської районної ради 

Черкаської області (робота "Щедра українська земля", керівник Журавель Л.В.). 
Витинання (вікова категорія 11-15 років): 

І місце – Сліпченко Дарина, учениця 9 класу Смілянської спеціалізованої 
школи I-III ступенів № 12 (робота "Пісня про ніжність", керівник 
Клімашевський М.В.); 

I місце – Жуковська Вікторія, вихованка позашкільного навчального 
закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради,  

учениця 9 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 
Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Пташиний спів", керівник 

Тимошенко Г.В.); 
IІ 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 (робота "Червоні троянди", керівник  

Хоменко О.І.);  
ІІ 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 (робота "Козацькі думи", керівник 
Каракада І.М.); 

IІ 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 районної ради Черкаської області (робота "Кобзареві думи", 

керівник Безверха О.М.); 
ІІ місце – Ломовцева Ангеліна, вихованка Черкаського районного центру 

дитячої та юнацької творчості, учениця 6 класу Мошнівської загальноосвітньої 
школи I-III ступенів Черкаської районної ради Черкаської області (робота "Інь  

і Янь", керівник Григуть З.В.); 
IІІ місце – Коноваленко Руслана, вихованка комунального закладу 

"Канівська міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської 
області", учениця 9 класу Канівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 6  
з поглибленим вивченням іноземних мов Канівської міської ради Черкаської 

області (робота "Рожева мрія", керівник Дехтяренко О.Ю.); 
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ІІІ місце – Шавлак Вікторія, вихованка позашкільного навчального 
закладу "Центр дитячої та юнацької творчості міста Черкаси" Черкаської 

міської ради, учениця 6 класу Черкаської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 29 Черкаської міської ради Черкаської області (робота 

"Українські мотиви", керівник Сорока М.М.); 
IІІ місце – Ігнатенко Олександра, вихованка Центру дитячої та юнацької 

творчості Чорнобаївської районної ради Черкаської області, учениця 9 класу 
Лукашівського навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний 

заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Чорнобаївської районної ради 
Черкаської області (робота "Любов до Батьківщини", керівник Журавель Л.В.); 

IІІ місце – Бєлік Дмитро, вихованець Маньківського районного центру 
дитячої та юнацької творчості, мала академія наук учнівської молоді, учень  

4 класу Маньківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Маньківської 
районної ради Черкаської області (робота "Квітуча дівчинка", керівник 

Поліщук Н.О.). 
Витинання (вікова категорія 16-18 років): 
I місце – Недоступ Вікторія, вихованка комунального закладу "Канівська 

міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської області", 
учениця 11 класу Канівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 6  

з поглибленим вивченням іноземних мов Канівської міської ради Черкаської 
області (робота "Прозелень", керівник Дехтяренко О.Ю.); 

IІ місце – Шейко Альона, вихованка Маньківського районного центру 
дитячої та юнацької творчості, мала академія наук учнівської молоді, учениця  

7 класу Маньківського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – гімназія" Маньківської районної ради Черкаської області 

(робота "Зачарований замок", керівник Поліщук Н.О.); 
IІІ місце – Кукуруза Анастасія, вихованка станції юних техніків  

міста Умані, учениця 11 класу Уманського навчально-виховного комплексу 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 – колегіум" Уманської міської ради 
Черкаської області (робота "Два метелика", керівник Харишук О.А.). 

1.6. Художня вишивка (вікова категорія 6-10 років): 
I місце – Нікітченко Юлія, вихованка Комунального закладу 

"Шполянський центр науково-технічної творчості учнівської молоді" 
Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області, учениця 3 класу Шполянської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 1 Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади 

Черкаської області (робота "Декоративна подушка "Райська пташка", керівник 
Популях Я.О.); 

IІ місце – Герасименко Вікторія, вихованка Комунального закладу 
позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської 

ради Черкаської області, учениця 3 класу Комунального закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 6 Ватутінської міської 

ради Черкаської області" (робота "Рідний затишний куточок", керівник  
Горова О.В.); 

IІ місце – Заболотня Ольга, вихованка Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 
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Черкаської обласної ради", учениця 3 класу Кам'янської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих 

предметів Кам'янської міської ради Черкаської області (робота "Прилетіли 
снігурі у наші краї", керівник Хоменко О.І.); 

IІІ місце – Борсенко Іванна, вихованка Маньківського районного центру 
дитячої та юнацької творчості, мала академія наук учнівської молоді, учениця  

1 класу Маньківського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – гімназія" Маньківської районної ради, Черкаської області 

(робота "Друзі", керівник Мельник С.С.). 
Художня вишивка (вікова категорія 11-15 років): 

I місце – Нечипоренко Єлизавета, вихованка Лисянського районного 
Будинку дитячої та юнацької творчості, учениця 7 класу Комунального 

опорного закладу "Лисянський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 1 – гімназія – дошкільний навчальний заклад" 

Лисянської селищної ради Черкаської області (робота "Портрет Шевченка", 
керівник Левківська Т.І.); 

I місце – Голобородько Юлія, вихованка Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 
Черкаської обласної ради", учениця 5 класу Кам'янської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих 
предметів Кам'янської міської ради Черкаської області  (робота "Комплект 

серветок "До родинного столу", керівник Хоменко О.І.); 
IІ місце – Талан Єлизавета, вихованка Маньківського районного центру 

дитячої та юнацької творчості, мала академія наук учнівської молоді, учениця  
4 класу Вікторівської загальноосвітньої школи I-III ступенів імені Героя 

Радянського Союзу С.П. Кобця (робота "Весняна пташка", керівник  
Веретільник Л.В.); 

ІІ місце – Буканова Марія, вихованка Черкаського районного центру 
дитячої та юнацької творчості, учениця 5 класу Тубільцівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради Черкаської 

області (робота "Зимовий вечір", керівник Ткаченко Н.М.); 
IІІ місце – Панько Вікторія, вихованка комунального закладу "Районний 

Будинок дітей та юнацтва Городищенської районної ради", учениця 5 класу 
Петропавлівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа  

І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад" Городищенської районної ради, 
Черкаської області (робота "Українське село", керівник Різник І.В.); 

IІІ місце – Сакалюк Лілія, вихованка Христинівського районного 
будинку дитячої та юнацької творчості Христинівської районної ради 

Черкаської області, учениця 9 класу Христинівської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 2 Христинівської районної ради Черкаської області (робота 

"Рушничок "Христос Воскрес", керівник Терещук Л.М.); 

IІІ місце – Карман Ярослава, вихованка Тальнівського Будинку дітей  

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 6 класу 
Комунального закладу "Тальнівська санаторна школа Черкаської обласної 
ради" (робота "А найрідніший серцю – рідний край", керівник  

Віслобокова В.І.). 
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Художня вишивка (вікова категорія 16-18 років): 
I місце – Передрій Софія, вихованка Христинівського районного будинку 

дитячої та юнацької творчості Христинівської районної ради Черкаської  
області, учениця 9 класу Христинівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 2 Христинівської районної ради Черкаської області (робота 
"Картина "Зустріч у полі", керівник Терещук Л.М.); 

IІ місце – Пересунько Анастасія, вихованка комунального закладу 
"Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей та учнівської 

молоді Тальнівської районної ради Черкаської області", учениця 9 класу 
Тальянківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Тальнівської районної 

ради Черкаської області (робота "Дикі качечки", керівник Цимбал Я.С.); 

IІІ місце – Мельніченко Анна, вихованка Маньківського районного 

центру дитячої та юнацької творчості, мала академія наук учнівської молоді,  
учениця 11 класу Маньківського навчально-виховного комплексу 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія" Маньківської районної ради, 
Черкаської області (робота "Зимова ніч", керівник Мельник С.С.). 

1.7. Народна лялька (вікова категорія 6-10 років): 

І місце – Ворона Вікторія, вихованка Будинку дитячої та юнацької 
творчості Смілянської міської ради Черкаської області, учениця 2 класу 

Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Смілянської міської 
ради Черкаської області (робота "Єдина родина – єдина Україна", керівник 

Чернай А.О.); 
IІ місце – Топорівська Дарія, вихованка комунального закладу 

"Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей та учнівської 
молоді Тальнівської районної ради Черкаської області", учениця 3 класу 

Білашківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Тальнівської районної ради 
Черкаської області (робота "Матуся й доня дуже схожі! От тільки доля в кожної 

своя…", керівник Галіцька В.Д.); 
IІ місце – Гранцерт Кіра, вихованка Звенигородського центру дитячої  

та юнацької творчості Звенигородської районної ради Черкаської області, 

учениця 2 класу Звенигородської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 5 
Звенигородської районної ради Черкаської області (робота "Українська 

гостинність", керівник Поєдинок Т.І.); 
ІІІ місце – Даниленко Ірина, вихованка позашкільного навчального 

закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, 
учениця 2 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 

Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Лялька-травниця", 
керівник Сухина Н.Ф.). 

Народна лялька (вікова категорія 11-15 років): 
І місце – Пустовіт Дарина, вихованка Золотоніського районного Центру 

технічної творчості та підприємництва учнів, учениця 6 класу Піщанської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золотоніської районної ради Черкаської 

області (робота "Композиція "Коло – символ неба і сонця, нескінченності  
й вічності", керівник Шандра О.І.); 

І місце – Пріхно Владислава, вихованка позашкільного навчального 

закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, 
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учениця 7 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 
Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Наречена", керівник 

Тимошенко Г.В.); 

IІ місце – Пономаренко Евеліна, вихованка Катеринопільського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості Катеринопільської районної 
ради Черкаської області, учениця 6 класу Комунального закладу 

"Катеринопільський навчально-виховний комплекс № 1 "Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад" Катеринопільської 

районної ради Черкаської області (робота "Лісова пісня", керівник  
Топчієнко Т.В.); 

IІ місце – Дегтяр Вікторія, вихованка Комунального закладу 
"Шполянський центр науково-технічної творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 
області, учениця 7 класу Шполянської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 5 Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади 
Черкаської області (робота "Лялька-мотанка Катруся", керівник Курінна З.С.); 

IІІ місце – Гром Валерія, вихованка Звенигородського центру дитячої  

та юнацької творчості Звенигородської районної ради Черкаської області, 
учениця 5 класу Звенигородської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 5 

Звенигородської районної ради Черкаської області (робота "На Великдень", 
керівник Поєдинок Т.І.); 

IІІ місце – Вороткова Діана, вихованка Маньківського районного центру 
дитячої та юнацької творчості, мала академія наук учнівської молоді,  учениця  

5 класу Маньківського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – гімназія" Маньківської районної ради, Черкаської області 

(робота "Янгол надії", керівник Мельник С.С.); 

ІІІ місце – Кондрамашина Ангеліна, вихованка Черкаського районного 

центру дитячої та юнацької творчості, учениця 6 класу Степанківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Степанківської сільської ради Черкаської 
області (робота "Лялька мотанка", керівник Кондрамашина А.М.). 

Народна лялька (вікова категорія 16-18 років): 
І місце – Бондаренко Дар’я, вихованка Черкаського районного центру 

дитячої та юнацької творчості, учениця 9 класу Мошнівської загальноосвітньої 
школи I-III ступенів Черкаської районної ради Черкаської області (робота 

"Українська берегиня", керівник Григуть З.В.); 
II місце – Кузема Ганна, вихованка Міського Будинку дитячої  

та юнацької творчості м. Умані Черкаської області, учениця 10 класу 
Комунального закладу "Уманський навчально-реабілітаційний центр 

Черкаської обласної ради" (робота "Берегиня пам'яті", керівник Шпортко Л.В.); 
IІІ місце – Супрун Аліна, вихованка Центру дитячої та юнацької 

творчості Уманської районної ради Черкаської області, учениця 9 класу 
Полянецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Уманської районної ради 

Черкаської області (робота "Нічого кращого немає, як тая мати молодая…", 
керівник Утяніна І.П.). 

1.8. М’яка іграшка (вікова категорія 6-10 років): 
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I місце – Макарук Єлизавета, вихованка Лисянського районного Будинку 
дитячої та юнацької творчості, учениця 4 класу Погибляцької філії 

комунального опорного закладу "Бужанський навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад" 

Бужанської сільської ради" (робота "Лялька "Веснушка", керівник  
Макарук Л.М.); 

I місце – Свіфт Наталі, вихованка Тальнівського Будинку дітей  
та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 4 класу 

Соколівоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тальнівської міської ради 
Тальнівського району Черкаської області (робота "Дівчинка-кульбабка", 

керівник Свіфт О.С.); 
I місце – Копаниця Ірина, вихованка Катеринопільського районного 

будинку дитячої та юнацької творчості Катеринопільської районної ради 
Черкаської області, учениця 3 класу Комунального закладу "Катеринопільський 

навчально-виховний комплекс № 1 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад" Катеринопільської районної ради Черкаської 
області (робота "Дух і хранитель лісу", керівник Джус А.І.); 

ІІ місце – Грабова Вікторія, Чернушенко Світлана, вихованки 
позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" 

Черкаської міської ради, учениці 4 класу Черкаської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 29 Черкаської міської ради Черкаської області та Черкаської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30 Черкаської міської ради Черкаської 
області відповідно (колективна робота "Смачна страва", керівник  

Усіченко І.Е.); 
ІІ місце – Ліснічук Олена, вихованка станції юних техніків міста Умані, 

учениця 3 класу Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 
Уманської міської ради Черкаської області (робота "Давні друзі", керівник 

Каракада І.М.); 
IІ місце – Осауленко Анна, Коваль Софія, вихованки Звенигородського 

центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської районної ради 

Черкаської області, учениці 4 та 3 класу відповідно Звенигородської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Звенигородської районної ради 

Черкаської області та Звенигородської загальноосвітньої школи-інтернату  
І-ІІІ ступенів – спортивний ліцей Звенигородської районної ради Черкаської 

області відповідно (колективна робота "Дві сестрички", керівник Дяченко Л.В.); 
IІ місце – Гаркавенко Анна, Шандригось Марія, вихованки 

Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної 
творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради", учениці 2 та 4 класу 

Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради 
Черкаської області та Черкаського навчально-виховного комплексу 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей спортивного профілю № 34" 
Черкаської міської ради Черкаської області відповідно (колективна робота 

"Давайте жити дружно", керівник Шандригось В.М.); 
ІІІ місце – Єфремова Анна, Нестеровська Дарина, вихованки 

Золотоніського районного Центру технічної творчості та підприємництва учнів, 

учениці 4 та 5 класу відповідно Новодмитрівської загальноосвітньої школи  
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І-ІІІ ступенів Золотоніської районної ради Черкаської області (колективна 
робота "Лялька "Маленька Софійка", керівник Трачук Д.В.); 

ІІІ місце – Люлява Катерина, вихованка Будинку дитячої та юнацької 
творчості Монастирищенської районної ради, учениця 4 класу Опорного 

закладу "Монастирищенський заклад загальної середньої освіти  
І-ІІІ ступенів № 2" Монастирищенської районної ради Черкаської області 

(робота "Мишка з сиром", керівник Бондаренко Т.В.); 
IІІ місце – Передерій Мілана, вихованка комунального позашкільного 

навчального закладу "Будинок дитячої та юнацької творчості" Балаклеївської 
сільської ради Смілянського району Черкаської області, учениця 3 класу 

Закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів села Мале Старосілля 
Балаклеївської сільської ради (робота "Гусінь", керівник Олійник Л.В.); 

ІІI місце – Шевчук Дарія, Гнідко Вероніка, вихованки Центру дитячої 
та юнацької творчості Уманської районної ради, учениці 2 класу 

Дмитрушківського ліцею Дмитрушківської сільської ради Уманського району 
Черкаської області (колективна робота "Весела ферма", керівник  
Ткаченко О.І.). 

М’яка іграшка (вікова категорія 11-15 років): 
I місце – Гень Анна, вихованка Катеринопільського районного будинку 

дитячої та юнацької творчості Катеринопільської районної ради Черкаської 
області, учениця 8 класу Комунального закладу "Катеринопільський навчально-

виховний комплекс № 1 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад" Катеринопільської районної ради Черкаської області 

(робота "Солодкий сон", керівник Джус А.І.); 
I місце – Кучерюк Вікторія, вихованка Звенигородського центру дитячої 

та юнацької творчості Звенигородської районної ради Черкаської області, 
учениця 6 класу Звенигородської загальноосвітньої школи I-II ступенів № 4 

Звенигородської районної ради Черкаської області (робота "Символ року", 
керівник Безверха О.М.); 

І місце – Гук Анастасія, вихованка Будинку дитячої та юнацької 

творчості Монастирищенської районної ради, учениця 7 класу 
Монастирищенського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ліцей 

"Ерудит" Монастирищенської районної ради Черкаської області (робота 
"Ведмедик-іменинник", керівник Бондаренко Т.В.); 

IІ місце – Покотило Тамара, 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 "Котик і Мишка", керівник Килимник Т.В.); 
IІ місце – Сіленко Юлія, вихованка комунального позашкільного 

навчального закладу "Будинок дитячої та юнацької творчості" Балаклеївської 
сільської ради Смілянського району Черкаської області, учениця  

7 класу Закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів села Мале Старосілля 
Балаклеївської сільської ради (робота "Молодь України", керівник  
Олійник Л.В.); 
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ІІI місце – Самарська Діана, Хміль Дарина, вихованки Драбівського 
районного Будинку дитячої творчості, учениці 5 класу Драбівського навчально -

виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
імені С.В. Васильченка – гімназія" Драбівської районної ради Черкаської 

області (колективна робота "Нерозлучні", керівник Макаренко Л.С.); 
IIІ місце – Сидорова Анастасія, вихованка Корсунь-Шевченківського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості, учениця 5 класу Корсунь-
Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Корсунь-

Шевченківської районної ради Черкаської області (робота "Заклопотаний 
Мишко", керівник Попик В.В.); 

ІІІ місце – Кучінова Валентина, вихованка позашкільного навчального 
закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради,  

учениця 8 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30 
Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Лісові мешканці", керівник 

Усіченко І.Е.); 
IІІ місце – Парчинська Вікторія, вихованка Центру дитячої та юнацької 

творчості Смілянської районної ради Черкаської області, учениця 8 класу 

Закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів села Мале Старосілля 
Балаклеївської сільської ради (робота "Снігурка і Рік Миші", керівник  

Олійник Л. В.). 
М’яка іграшка (вікова категорія 16-18 років): 

I місце – Глушко Світлана, вихованка комунального закладу "Канівська 
міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської області", 

учениця 10 класу Канівської гімназії імені Івана Франка Канівської міської ради 
Черкаської області (робота "Домовичок Буба", керівник Денисенко А.В.); 

IІ місце – Дяченко Марія, вихованка Корсунь-Шевченківського 
районного центру дитячої та юнацької творчості Корсунь-Шевченківської 

районної ради Черкаської області, учениця 10 класу Корсунь-Шевченківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Корсунь-Шевченківської районної 
ради Черкаської області (робота "Клоун", керівник Попик В.В.); 

IІ місце – Сусла Тетяна, вихованка Золотоніського будинку дитячої  
та юнацької творчості, учениця 11 класу Золотоніської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 3 Золотоніської міської ради Черкаської області (робота 
"Жізель", керівники Новик Л.І.); 

ІІІ місце – Приставська Каріна, вихованка Будинку дитячої та юнацької 
творчості Монастирищенської районної ради, учениця 10 класу 

Монастирищенського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ліцей 
"Ерудит" Монастирищенської районної ради Черкаської області (робота 

"Мишка-балерина", керівник Бондаренко Т.В.). 
1.9. Вироби з тіста (вікова категорія 6-10 років): 

I місце – Вовкотруб Ірина, вихованка Звенигородського центру дитячої  
та юнацької творчості Звенигородської районної ради Черкаської області, 

учениця 4 класу Звенигородської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 

Звенигородської районної ради Черкаської області (робота "Соняхи", керівник 
Каюк Т.В.); 
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IІ місце – Щепетна Анастасія, вихованка Золотоніського будинку дитячої 
та юнацької творчості, учениця 3 класу Золотоніської гімназії  

ім. С.Д. Скляренка Золотоніської міської ради Черкаської області (робота 
"Прикраса на кухні "Ромашковий настрій", керівник Новик Л.І.); 

ІIІ місце – Шульга Антон, вихованець Корсунь-Шевченківського 
районного центру дитячої та юнацької творчості Корсунь-Шевченківської 

районної ради Черкаської області, учень 4 класу Корсунь-Шевченківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Корсунь-Шевченківської районної 

ради Черкаської області (робота "Родина", керівник Карпенко О.В.). 
Вироби з тіста (вікова категорія 11-15 років): 

І місце – Трюхан Наталія, вихованка Центру дитячої та юнацької 
творчості Чорнобаївської районної  ради, учениця 9 класу Лукашівського 

навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад – 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Чорнобаївської районної ради Черкаської 

області (робота "Прихилитися всім серцем", керівник Журавель Л.В.); 
IІ місце – Омельченко Євгенія, 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 "Оберіг", керівник Килимник Т.В.); 
IІ місце – Вдовиченко 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 "Українці люди щирі, завжди хочуть жити  
в мирі", керівник Маляренко Н.В.); 

IІІ місце – Решанік Марія, вихованка позашкільного навчального закладу 
"Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, учениця 

9 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської 
міської ради Черкаської області (робота "Дорога додому", керівник  
Коваленко А.О.). 

Вироби з тіста (вікова категорія 16-18 років): 
ІІ місце – Шелест Ірина, вихованка Черкаського районного центру 

дитячої та юнацької творчості, учениця 10 класу Яснозірської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради Черкаської області (робота 

"Пугало", керівник Литвяк К.П.). 
1.10. Вироби зі шкіри (вікова категорія 6-10 років): 

IІІ місце – Каракуля 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 Тальнівського району 

Черкаської області (робота "Морське дно", керівник Євтушенко Н.С.). 
Вироби зі шкіри (вікова категорія 11-15 років): 

I місце – Бадрак Вероніка, вихованка Катеринопільського районного 
Будинку дитячої та юнацької творчості Катеринопільської районної ради 
Черкаської області, учениця 7 класу Комунального закладу "Катеринопільський 

навчально-виховний комплекс №2" Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
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дошкільний навчальний заклад" (робота "Забута скрипка", керівник  
Піщана О.П.); 

IІ місце – Цимборович 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 "Україно, вчись у дуба не схиляти чуба", 

керівник Вербовська Т.В.); 
IІІ місце – Шкребтієнко Ангеліна, вихованка Корсунь-Шевченківського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Корсунь-Шевченківської 
районної ради Черкаської області, учениця 5 класу Корсунь-Шевченківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Корсунь-Шевченківської районної 
ради Черкаської області (робота "Ніч", керівник Резніченко Л.І.). 

1.11. Декоративний розпис, народний живопис (вікова категорія  
6-10 років): 

I місце – Олексюк Олександра, 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 "Квітуча галявина", 
керівник Коваленко А.О.); 

I місце – Новак Софія, вихованка Звенигородського центру дитячої  
та юнацької творчості Звенигородської районної ради Черкаської області, 

учениця 4 класу Звенигородської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 

Звенигородської районної ради Черкаської області (робота "Диво-квіти", 

керівник Безверха О.М.); 
ІІ місце – Мисько Єлизавета, вихованка станції юних техніків  

міста Умані, учениця 4 класу Уманського навчально-виховного комплексу 
№ 17 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад" 

Уманської міської ради Черкаської області (робота "Село на нашій Україні", 
керівник Баклицька Ю.Д.); 

IІ місце – Засенко Маріанна, вихованка Золотоніського будинку дитячої 

та юнацької творчості, учениця 5 класу Золотоніської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 3 Золотоніської міської ради Черкаської області (робота 

"Декоративна дощечка "Метелик", керівник Шевель М.В.); 
IІІ місце – Герасименко Вікторія, вихованка Комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської 
ради Черкаської області, учениця 3 класу Комунального закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 6 Ватутінської міської 
ради Черкаської області" (робота "Символ влади", керівник Горова О.В.); 

IІІ місце – Євичук Ліліана, вихованка комунального закладу 
"Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей та учнівської 

молоді Тальнівської районної ради Черкаської області", учениця 3 класу 
Зеленьківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Тальнівської районної 

ради Черкаської області (робота "Подарунок для матусі", керівник  
Сатанівська І.Є.). 

Декоративний розпис, народний живопис (вікова категорія 

11-15 років): 
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І місце – Петренко Марія, вихованка Центру дитячої та юнацької 
творчості Чорнобаївської районної ради, учениця 9 класу Чорнобаївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Чорнобаївської районної ради 
Черкаської області (робота "Благословенний рідний край", керівник  

Стеблина О.П.); 
I 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 (робота "Триптих "Польові 
квіти", керівник Безверха О.М.); 

IІ місце – Трохименко Поліна, вихованка позашкільного навчального 
закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, 

учениця 6 класу Черкаської спеціалізованої школи № 27 I-III ступенів  
ім. М.К. Путейка Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Для 

стильної пані", керівник Величко Г.О.); 
IІ місце – Сущенко Ірина, учениця 6 класу Опорного закладу освіти 

"Медведівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  

ім. М. Залізняка" Медведівської сільської ради Черкаської області (робота "Моя 
хата – ніби птах", керівник Ананченко В.М.); 

IІІ місце – Єременко Галина, вихованка Золотоніського будинку дитячої 
та юнацької творчості, учениця 7 класу Золотоніської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 3 Золотоніської міської ради Черкаської області (робота "Набір 
дощечок "Посмішка в подарунок", керівник Шевель М.В.); 

IІІ місце – Овчаренко Богдан, вихованець Тальнівського Будинку дітей  
та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учень 7 класу 

Тальнівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів №1 – гімназія" Тальнівської міської ради Тальнівського району 

Черкаської області (робота "Символ року", керівник Маляренко Н.В.). 

Декоративний розпис, народний живопис (вікова категорія 
16-18 років): 

І місце – Костенюк Марина, вихованка позашкільного навчального 
закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради,  

учениця 10 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 
Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Різдво", керівник 

Коваленко А.О.); 
I місце – Радченко Валентин, Богомаз Тетяна, вихованці Центру дитячої 

та юнацької творчості Уманської районної ради Черкаської області, учні  
10 класу Дмитрушківського ліцею Дмитрушківської сільської ради Уманського 

району Черкаської області (колективна робота "Село на нашій Україні, неначе 
писанка, село...", керівник Василевська Т.І.); 

IІ місце – Еберт Ксенія, вихованка Комунального закладу позашкільної 
освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської ради 

Черкаської області, учениця 10 класу Комунального закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 6 Ватутінської міської 
ради Черкаської області" (робота "Рідні мотиви", керівник Горова О.В.); 
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IIІ місце – Кішук Каріна, вихованка комунального закладу 
"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 
області, учениця 11 класу Шполянського навчально-виховного комплексу 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – гімназія" Шполянської міської ради 
об`єднаної територіальної громади Черкаської області (робота "Аромат, що 

відокремлює день від ночі", керівник Гегельська Л.М.). 
1.12. Бісероплетіння (вікова категорія 6-10 років): 

I місце – Захарова Катерина, вихованка Центру художньо-естетичної  
та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської міської ради,  

учениця 3 класу Комунального закладу "Кам'янський ліцей № 1 Кам'янської 
міської ради Черкаської області" (робота "Кольє "Вечірнє", керівник 

Юрченко О.О.); 
І місце – Медведенко Софія, вихованка Будинку дитячої та юнацької 

творчості Смілянської міської ради Черкаської області, учениця 2 класу 
Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Смілянської міської 
ради Черкаської області (робота "Панно "Польові квіти", керівник Опара С.Є.); 

IІ місце – Чернуха Аліна, 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 (робота "Амарант", керівник Піщана О.П.); 

ІІ місце – Іващенко Поліна, вихованка Черкаського районного центру 
дитячої та юнацької творчості, учениця 3 класу Тубільцівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради Черкаської 
області (робота "Синьо-білий вальс", керівник Савченко Н.М.); 

IІІ місце – Матвєєва Злата, вихованка Корсунь-Шевченківського 
районного центру дитячої та юнацької творчості Корсунь-Шевченківської 
районної ради Черкаської області, учениця 2 класу Гарбузинського навчально-

виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів" Корсунь-Шевченківської районної ради Черкаської області 

(робота "Грибочки", керівник Лісова Л.Й.); 
ІІІ місце – Безелюк Віка, вихованка Будинку дитячої та юнацької 

творчості Монастирищенської районної ради, учениця 4 класу Опорного 
закладу загальної середньої освіти "Монастирищенська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 5" Монастирищенської районної ради Черкаської області 
(робота "Осінь", керівник Талабко Н.Д.); 

ІІІ місце – Коновалова Аліна, вихованка станції юних техніків  
міста Умані, учениця 3 класу навчально-виховного комплексу № 24 

"Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад  
І ступеня" Уманської міської ради Черкаської області (робота "Кольє "Зоряне 

сяйво", керівник Стрельнікова І.М.). 

Бісероплетіння (вікова категорія 11-15 років): 
I місце – Карпушенко Вікторія, Науменко Вікторія, вихованки 

комунального закладу "Канівська міська станція юних техніків Канівської 
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міської ради Черкаської області", учениці 5 класу Канівської гімназії  
імені Івана Франка Канівської міської ради Черкаської області та Канівської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 6 з поглибленим вивченням іноземних 
мов Канівської міської ради Черкаської області відповідно (колективна робота 

"Вінок "Волошкове поле", керівник Килимник Т.В.); 
I місце – Тулуман Валентина, вихованка комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 
Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області, учениця 8 класу Шполянського навчально-виховного комплексу 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 – ліцей" Шполянської міської ради 

об'єднаної територіальної громади Черкаської області (робота "Життєва сила", 
керівник Гегельська Л.М.); 

ІІ місце – Грицай Валерія, Коваленко Альона, вихованки Золотоніського 
районного Центру технічної творчості та підприємництва учнів, учениці  

7 та 6 класу відповідно Піщанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Золотоніської районної ради Черкаської області (колективна робота "Гердан-
ствердження "Навіть перша весняна зелень непереможна!", керівник  

Войнова Г.В.); 
ІІI місце – Ясько Ірина, вихованка Драбівського районного Будинку 

дитячої творчості, учениця 8 класу Драбівського навчально-виховного 
комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені С.В. Васильченка – 

гімназія" Драбівської районної ради Черкаської області (робота "Силянка 
"Трипілля", керівник Лолашвілі Л.П.); 

ІІІ місце – Баранюк Даша, 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 (робота 

"Україна", керівник Талабко Н.Д.). 
Бісероплетіння (вікова категорія 16-18 років): 
І місце – Букань Лілія, вихованка Маньківського районного центру 

дитячої та юнацької творчості, мала академія наук учнівської молоді,  учениця 
11 класу Маньківського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – гімназія" Маньківської районної ради Черкаської області 
(робота "Шипшина", керівник Поліщук Н.О.); 

IІ місце – Кукуруза Анастасія, вихованка станції юних техніків  
міста Умані, учениця 11 класу Уманського навчально-виховного комплексу 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 – колегіум" Уманської міської ради 
Черкаської області (робота "Садок вишневий біля хати…", керівник  

Харишук О.А.); 
IІІ місце – Мульченко Аліна, вихованка комунального закладу 

"Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей та учнівської 
молоді Тальнівської районної ради Черкаської області", учениця 10 класу 

Вишнопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тальнівської районної 
ради Черкаської області (робота "На квітку мака глянь пильніше, І напиши про 
неї вірша. Це ж наше рідне – найрідніше, І українська в нім душа", керівник  

Дерещук О.В.). 
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1.13. Паперова пластика та оригамі (вікова категорія 6-10 років): 
I місце – Скорик 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 (робота "Гармонія квітів", керівник 

Хоменко О.І.); 
I місце – Каракуля Богдан, 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 Тальнівського району 
Черкаської області (робота "Ельф і Фея", керівник Євтушенко Н.С.); 

IІ місце – Кравченко Аліна, Калугіна Софія, 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 (колективна робота "Лагуна", 
керівник Руденко В.М.); 

IІ місце – Осауленко Анна, Коваль Софія, вихованки Звенигородського 
центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської районної ради 

Черкаської області, учениці 4 та 3 класу Звенигородської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 2 Звенигородської районної ради Черкаської області  

та Звенигородської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів – 
спортивний ліцей Звенигородської районної ради Черкаської області відповідно 

(колективна робота "Подих весни", керівник Дяченко Л.В.); 
ІІІ місце – Остапенко Дмитро, 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 "Бабусин півень", керівник  
Монько Л.М.); 

ІІІ місце – Гиренко Яна, вихованка Черкаського районного центру 

дитячої та юнацької творчості, учениця 3 класу Байбузівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради Черкаської області (робота 

"Лисиця і Колобок", керівник Настенко Т.Г.). 
Паперова пластика та оригамі (вікова категорія 11-15 років): 

I місце – Скрипник Артем, вихованець Центру художньо-естетичної  
та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської міської ради,  

учень 6 класу Кам'янської загальноосвітньої спеціалізованої школи  
І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих предметів Кам'янської 

міської ради Черкаської області (робота "Символи України", керівник  
Хоменко О.І.); 

I місце – Маркіна Поліна, Снісаренко Марія, вихованки 
Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської 

районної ради Черкаської області, учениці 4 класу Звенигородської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Звенигородської районної ради 
Черкаської області (колективна робота "Квіткова ніжність", керівник  

Дяченко Л.В.); 
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І місце – Ломовцева Ангеліна, вихованка Черкаського районного центру 
дитячої та юнацької творчості, учениця 6 класу Мошнівської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Черкаської районної ради Черкаської області (робота 
"Квіткове розмаїття", керівник Григуть З.В.); 

ІІ місце – Оцвей Єлізавєта, вихованка позашкільного навчального 
закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, 

учениця 7 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26  
ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області (робота "На річці", 

керівник Кулак В.М.); 
ІІ місце – Сорокопудов Владислав, вихованець Комунального закладу 

"Шполянський центр науково-технічної творчості учнівської молоді" 
Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади, учень 7 класу 

Шполянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Шполянської міської 
ради об'єднаної територіальної громади Черкаської області (робота "Ніжність",  

керівник Сорокопудова Л.О.); 
IІІ місце – Мошенець Марія, Катеруша Христина, Благовісна Анастасія, 

вихованки комунального закладу "Районний Будинок дітей та юнацтва" 

Городищенської районної ради, учениці 6 класу Городищенської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 імені С.С. Гулака-Артемовського 

Городищенської районної ради Черкаської області (колективна робота 
"Великодня ваза", керівник Різник І.В.); 

ІIІ 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 (робота "Кусудама "Трояндовий сад", 

керівник Поліщук Н.О.); 
Паперова пластика та оригамі (вікова категорія 16-18 років): 

I місце – Гуляєва Дарія, вихованка комунального закладу "Тальнівський 
районний центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді 
Тальнівської районної ради Черкаської області", учениця 10 класу Лісівської 

загальносвітньої школи І-ІІІ ступенів Тальнівської районної ради Черкаської 
області (робота "Чарівна скринька", керівник Величко Н.С.); 

І місце – Поленякіна Анна, вихованка Єрківського комунального закладу  
позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької творчості" Єрківської 

селищної ради Черкаської області, учениця 10 класу Єрківського закладу 
загальної середньої освіти I-III ступенів імені Героя України В.М. Чорновола 

Єрківської селищної ради Черкаської області (робота "Жоржина", керівник 
Куцаєнко І.О.); 

IІ місце – Бойко Інна, вихованка Центру художньо-естетичної та науково-
технічної творчості учнівської молоді Кам'янської міської ради,  учениця  

10 класу Комунального закладу "Кам'янський ліцей № 1 Кам'янської міської 
ради Черкаської області" (робота "Букет для душі", керівник Хоменко О.І.); 

IІІ місце – Скрипка Катерина, вихованка Золотоніського районного 
Будинку дитячої та юнацької творчості, учениця 10 класу Скориківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золотоніської районної ради Черкаської 

області (робота "Магія троянди", керівник Скрипка О.І.). 
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1.14. Вироби з соломки (вікова категорія 6-10 років): 
I місце – Купчин Діана, вихованка комунального закладу позашкільної 

освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" Іркліївської сільської ради 
Чорнобаївського району, учениця 4 класу Комунального закладу "Іркліївський 

ліцей" Іркліївської сільської ради Черкаської області (робота "До млина", 
керівник Кириченко С.О.); 

ІІ місце – Юц Марія, вихованка Уманського міського центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді, учениця 3 класу Уманського 

навчально-виховного комплексу № 17 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад" Уманської міської ради Черкаської області 

(робота "Літній день", керівник Мурашкіна І.І.); 
IІ місце – Катеринич Анна, вихованка Центру художньо-естетичної 

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" (робота "Морозні візерунки", керівник 
Грабова Л.Ф.); 

ІІІ місце – Ворона Вікторія, Орда Моніка, вихованки Звенигородського 

центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської районної ради 
Черкаської області, учениці 4 класу Звенигородської загальноосвітньої школи-

інтернату І-ІІІ ступенів – спортивний ліцей Звенигородської районної ради 
Черкаської області (колективна робота "Сяє сріблом місяць угорі і яскраві зорі-

янголятка", керівник Жук Т.А.). 
Вироби з соломки (вікова категорія 11-15 років): 

I місце – Ємсенко Вікторія, вихованка комунального закладу 
позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" Іркліївської 

сільської ради Чорнобаївського району, учениця 9 класу Комунального закладу 
"Іркліївський ліцей" Іркліївської сільської ради Черкаської області (робота 

"Казковий кінь", керівник Кириченко С.О.); 
I місце – Остапюк Мирослав, вихованець Центру дитячої та юнацької 

творчості Смілянської районної ради Черкаської області, учень 8 класу Закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів села Велика Яблунівка Березняківської 
сільської ради Смілянського району Черкаської області (робота "Букет троянд", 

керівник Шульженко О.В.); 
ІІ місце – Стрельніков Михайло, вихованець станції юних техніків  

міста Умані, учень 6 класу Уманської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 3 Уманської міської ради Черкаської області (робота "Ангел 

надії", керівник Стрельнікова І.М.); 
ІІІ місце – Александрова Ангеліна, вихованка Уманського міського 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, учениця 7 класу 
Уманського навчально-виховного комплексу № 17 "Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад" Уманської міської ради 
Черкаської області (робота "Моя Україна", керівник Мурашкіна І.І.). 

Вироби з соломки (вікова категорія 16-18 років): 
І місце – Якуба Альона, вихованка Міського Будинку дитячої  

та юнацької творчості м. Умані, студентка І курсу Відокремленого 
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структурного підрозділу Агротехнічного коледжу Уманського національного 
університету садівництва (робота "Мій песик", керівник Строй Р.Л.); 

IІ місце – Кондратьєва Тетяна, вихованка Катеринопільського районного 
Будинку дитячої та юнацької творчості Катеринопільської районної ради 

Черкаської області, учениця 11 класу Вікнинського навчально-виховного 
комплексу "Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа  

I-III ступенів" Катеринопільської районної ради Черкаської області (робота 
"Україна вишивана", керівник Сущенко Л.В.); 

ІІ місце – Гриб Тетяна, вихованка Звенигородського центру дитячої  
та юнацької творчості Звенигородської районної ради Черкаської області, 

учениця 8 класу Звенигородської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 
Звенигородської районної ради Черкаської області (робота "На врожай", 

керівник Жук Т.А.); 
ІІІ місце – Довгань Анастасія, вихованка Уманського міського центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, учениця 10 класу 
Уманського навчально-виховного комплексу № 17 "Загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад" Уманської міської ради 

Черкаської області (робота "Краса моря", керівник Мурашкіна І.І.). 

1.15. Ізонитка (вікова категорія 6-10 років): 

I місце – Скітецька Іванна, вихованка комунального закладу 
"Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей та учнівської 

молоді Тальнівської районної ради Черкаської області", учениця 3 класу 
Білашківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Тальнівської районної ради 

Черкаської області (робота "Квіткова галявина", керівник Киба С.В.); 
IІ місце – Іщенко Єлизавета, вихованка Лисянського районного Будинку 

дитячої та юнацької творчості, учениця 4 класу Комунального опорного 
закладу "Лисянський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів №1 – гімназія – дошкільний навчальний заклад" Лисянської 
селищної ради Черкаської області (робота "Картина "Одуд", керівник  
Демерлій О.Г.); 

IIІ місце – Коваленко Владислав, вихованець Центру художньо-
естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської 

міської ради, учень 3 класу Комунального закладу "Кам'янський ліцей № 1 
Кам'янської міської ради Черкаської області" (робота "Творче натхнення", 

керівник Несененко Н.І.). 

Ізонитка (вікова категорія 11-15 років): 

I місце – Коломієць Софія, вихованка Лисянського районного Будинку 
дитячої та юнацької творчості, учениця 6 класу Комунального опорного 

закладу "Лисянський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 1 – гімназія – дошкільний навчальний заклад" Лисянської 

селищної ради Черкаської області (робота "Картина "Зимородок", керівник 
Демерлій О.Г.); 

ІІ місце – Семчишин Аліна, учениця 6 класу Смілянської спеціалізованої 
школи I-III ступенів № 12 Смілянської міської ради Черкаської області (робота 
"Сон літньої ночі", керівник Клімашевський М.В.); 
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IІІ місце – Тулуман Валентина, вихованка комунального закладу 
"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 
області, учениця 8 класу Шполянського навчально-виховного комплексу 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 – ліцей" Шполянської міської ради 
об'єднаної територіальної громади Черкаської області (робота "Гербери у вазі", 

керівник Гегельська Л.М.); 

ІІІ місце – Стрільчик Євгеній, вихованець станції юних техніків  

міста Умані, учень 7 класу Уманської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12  
з поглибленим вивченням англійської мови Уманської міської ради Черкаської 

області (робота "Осіння феєрія", керівник Стрільчик Л.І.). 
Ізонитка (вікова категорія 16-18 років): 

І місце – Самвелян Каріна, учениця 10 класу Смілянської спеціалізованої 
школи I-III ступенів № 12 Смілянської міської ради Черкаської області (робота 

"Святковий етюд", керівник Клімашевський М.В.); 

I місце – Москаленко Софія, вихованка Тальнівського Будинку дітей  
та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 10 класу 

Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Тальнівської міської 
ради Черкаської області (робота "Польові квіти", керівник Нишпора Л.В.). 

1.16. Писанкарство: 
І місце – Бараннік Ольга, вихованка позашкільного навчального закладу 

"Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, учениця  
11 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської 

міської ради Черкаської області (робота "Писанки", керівник Тимошенко Г.В.); 
ІІ місце – колективна робота вихованців Черкаського районного центру 

дитячої та юнацької творчості, учнів Яснозірської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради Черкаської області (колективна робота 

"Символи Великодня", керівник Литвяк К.П.); 
IІІ місце – Січкар Анастасія, вихованка станції юних техніків  

міста Умані, учениця 4 класу Уманської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 3 Уманської міської ради Черкаської області (робота 
"Пасхальне дерево", керівник Мелентьєва І.Б.); 

IІІ місце – Панова Ольга, вихованка Тальнівського Будинку дітей  
та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 7 класу 

Тальнівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 1 – гімназія" Тальнівської міської ради Тальнівського району 

Черкаської області (робота "Українська писанка – Берегиня роду", керівник 
Маляренко Н.В.); 

ІІІ місце – Маніло Аліна, Осадча Світлана, Пуш Вікторія, вихованки 
Черкаського районного центру дитячої та юнацької творчості,  учениці 4 класу 

Яснозірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради 
Черкаської області (колективна робота "Писанки", керівник Литвяк К.П.). 

1.17. Вироби з природних матеріалів (вікова категорія 6-10 років): 
І місце – Данільченко Мілана, вихованка позашкільного навчального 

закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, 

учениця 4 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26  
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ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Віночок 
"Квітковий", керівник Чернюк Л.В.); 

ІІ місце – Ковко Анастасія, вихованка Єрківського комунального закладу 
позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької творчості" Єрківської 

селищної ради Черкаської області, учениця 4 класу Єрківського закладу 
загальної середньої освіти I-III ступенів імені Героя України В.М. Чорновола 

Єрківської селищної ради Черкаської  області (робота "Берегиня", керівник 
Якшова Л.Г.); 

IІІ місце – Квашук Марина, вихованка станції юних техніків міста Умані, 
учениця 2 класу навчально-виховного комплексу "Уманська міська гімназія – 

школа естетичного виховання" Уманської міської ради Черкаської області 
(робота "Равликова хатинка", керівник Харишук О.А.); 

IІІ місце – Новікова Анна, Новікова Марія, вихованки комунального 
закладу "Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей  

та учнівської молоді Тальнівської районної ради Черкаської області", учениці  
4 класу Майданецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тальнівської 
районної ради Черкаської області (колективна робота "Дерево життя", керівник 

Руденко Р.О.); 
IІІ місце – Озеров Артем, Зозуля Нікіта, Мацуляк Дар'я, вихованці 

Міського Будинку дитячої та юнацької творчості м. Умані,  учні 2 та 4 класу 
відповідно Уманського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 7 – колегіум" Уманської міської ради Черкаської області 
(колективна робота "Барвистий вітрячок", керівник Павлова А.А.). 

Вироби з природних матеріалів (вікова категорія 11-15 років): 
I місце – Російчук Станіслав, вихованець Катеринопільського районного 

Будинку дитячої та юнацької творчості Катеринопільської районної ради 
Черкаської області, учень 6 класу Вікнинського навчально-виховного 

комплексу "Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа  
I-III ступенів" Катеринопільської районної ради Черкаської області (робота 
"Борітеся – поборете", керівник Російчук Г.В.); 

ІІ місце – Гамма Поліна, Фоміна Анна, Трохименко Поліна, вихованки 
позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" 

Черкаської міської ради, учениці 1 та 6 класу відповідно Черкаської 
спеціалізованої школи № 27 I-III ступенів ім. М.К. Путейка Черкаської міської 

ради Черкаської області (колективна робота "Квіткова Фея", керівник  
Величко Г.О.); 

ІІ місце – Городецька Ірина, вихованка Центру художньо-естетичної 
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" (робота "Снігурі", керівник  

Швагер Н.П.); 

ІІІ місце – Підгаєць Дар'я, вихованка Уманського міського центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, учениця 6 класу 
Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Уманської міської ради 
Черкаської області (робота "Волошки", керівник Коренюк С.М.); 
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IІІ місце – Лановська Анастасія, вихованка Міського Будинку дитячої  
та юнацької творчості м. Умані, учениця 8 класу Уманської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 ім. О.С. Пушкіна Уманської міської ради Черкаської 
області (робота "Весна", керівник Строй Р.Л.); 

ІІІ місце – Кондрамашина Ангеліна, вихованка Черкаського районного 
центру дитячої та юнацької творчості, учениця 6 класу Степанківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Степанківської сільської ради Черкаської 
області (робота "Корзина з квітами", керівник Кондрамашина А.М.). 

Вироби з природних матеріалів (вікова категорія 16-18 років): 
І місце – Осадчук Дініс, вихованець Уманського міського центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, учень 10 класу Уманської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14 Уманської міської ради Черкаської 

області (робота "Туман над річкою", керівник Курінська Л.В.); 
I місце – Швагер Вікторія, вихованка Центру художньо-естетичної 

та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської міської ради,  
учениця 11 класу Кам'янської загальноосвітньої спеціалізованої школи  
І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих предметів Кам'янської 

міської ради Черкаської області (робота "Козак-характерник", керівник  
Швагер Н.П.); 

ІІ місце – Компанієць Микола, вихованець Черкаського районного 
центру дитячої та юнацької творчості, учень 11 класу Шелепуської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради Черкаської 
області (робота "Борітеся і поборите", керівник Кравець М.Ф.); 

ІІІ місце – Шутко Світлана, вихованка Будинку дитячої та юнацької 
творчості Монастирищенської районної ради, учениця 11 класу Опорного 

закладу "Монастирищенський заклад загальної середньої освіти  
І-ІІІ ступенів № 2" Монастирищенської районної ради Черкаської області 

(робота "Будиночок гнома", керівник Мосейчук Т.В.); 
ІІІ місце – Кац Ольга, вихованка Звенигородського центру дитячої 

та юнацької творчості Звенигородської районної ради Черкаської області, 

учениця 10 класу Звенигородської загальноосвітньої школи-інтернату  
І-ІІІ ступенів – спортивний ліцей Звенигородської районної ради Черкаської 

області (робота "Мишеня непросте – воно долари несе", керівник Жук Т.А.). 
1.18. Інші техніки виконання (вікова категорія 6-10 років): 

I місце – Данільченко Мілана, Сугоняко Аліна, вихованки позашкільного 
навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської 

ради, учениці 4 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26  
ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області (колективна робота 

"Степові барви", керівник Чернюк Л.В.); 
I місце – Талапацький Тимур, Подоніна Анастасія, вихованці станції 

юних техніків міста Умані, учні 1 класу Уманської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 3 Уманської міської ради Черкаської області (колективна 

робота "Зимові барси", керівник Стрельнікова І.М.); 
IІ місце – Дремлюк Вікторія, Гриненко Наталя, вихованки комунального 

закладу "Районний Будинок дітей та юнацтва" Городищенської районної ради,  

учениці 4 класу Городищенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 
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імені С.С. Гулака-Артемовського Городищенської районної ради Черкаської 
області (колективна робота "Тарасовими стежками", керівник Гайдамака О.В.); 

IІ місце – Мартинюк Олена, Азізова Валерія, вихованка комунального 
закладу "Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 
області, учениці 3 класу Шполянської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 1 Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади 
Черкаської області та 4 класу Шполянського навчально-виховного комплексу 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – гімназія" Шполянської міської ради 
об`єднаної територіальної громади Черкаської області відповідно (колективна 

робота "Символ року", керівник Черевко Л.О.); 

IІ місце – Брощан Діана, Сарікова Марія, Супрун Єлизавета, вихованки 

комунального позашкільного навчального закладу "Будинок дитячої  
та юнацької творчості" Балаклеївської сільської ради Смілянського району 

Черкаської області, учениці 3 класу Закладу загальної середньої освіти  
І-ІІ ступенів № 3 села Балаклея Балаклеївської сільської ради (колективна 
робота "Будинок мрій", керівник Пугач О.А.); 

IІ місце – Судома Вероніка, вихованка Христинівського районного 
Будинку дитячої та юнацької творчості Христинівської районної ради 

Черкаської області, учениця 3 класу Христинівської спеціалізованої школи  
І-ІІІ ступенів № 1 імені О.Є. Корнійчука Христинівської районної ради 

Черкаської області (робота "Україночка маленька", керівник Безверха Т.В.); 
IІ місце – Семененко Аріна, вихованка Центру дитячої та юнацької 

творчості Чорнобаївської районної ради Черкаської області, учениця 4 класу 
Чорнобаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Чорнобаївської 

районної ради Черкаської області (робота "Підводна казка",  керівник  
Хоменко І.В.); 

IІ місце – Кармазін Данііл, вихованець Звенигородського центру дитячої 
та юнацької творчості Звенигородської районної ради Черкаської області, учень 
3 класу Звенигородської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів імені Тараса 

Шевченка Звенигородської райoнної ради Черкаської області (робота "Старий 
млин", керівник Дяченко Л.В.); 

IІІ місце – Дзеціна Анна, вихованка Лисянського районного Будинку 
дитячої та юнацької творчості, учениця 3 класу Комунального опорного 

закладу "Лисянський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 1 – гімназія – дошкільний навчальний заклад" Лисянської 

селищної ради Черкаської області (робота "Картина "Мальви", керівник  
Дзеціна С.І.); 

IІІ місце – Гаврилюк Ілля, вихованець комунального позашкільного 
навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків",  учень 4 класу 

Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 33 ім. В. Симоненка 
Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Скринька мудрості", 

керівник Поломаренко Н.В.); 
IІІ місце – Будченко Олександр, вихованець Центру дитячої та юнацької 

творчості Уманської районної ради Черкаської області, учень 2 класу 
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Полянецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Уманської районної ради 
Черкаської області (робота "Літній дощ", керівник Будченко Л.В.); 

ІІI місце – Кондрамашин Олександр, вихованець Черкаського районного 
центру дитячої та юнацької творчості, учень 4 класу Степанківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Степанківської сільської ради Черкаської 
області (робота "Будиночок хопсів", керівник Кондрамашина А.М.). 

Інші техніки виконання (вікова категорія 11-15 років): 
I місце – Голдовська Евеліна, вихованка Катеринопільського районного 

будинку дитячої та юнацької творчості Катеринопільської районної ради 
Черкаської області, учениця 5 класу Комунального закладу "Катеринопільський 

навчально-виховний комплекс № 2" Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад" (робота "Старовинний телефон", керівник 

Піщана О.П.); 
I місце – Калніньш Єлизавета, Горова Анна, Грабовенко Аліна, 

вихованки Центру дитячої та юнацької творчості Уманської районної ради 
Черкаської області, учениці 6 класу Дубівського навчально-виховного 
комплексу "Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів" Уманської районної ради Черкаської області (колективна робота 
"Обійму тебе віночком, рідна Україна", керівник Чепіль Т.В.); 

І місце – Молодан Дар'я, вихованка Комунального закладу 
"Шполянський центр науково-технічної творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 
області, учениця 7 класу Шполянської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 5 Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади 
Черкаської області (робота "Панночка", керівник Варяниця М.В.); 

IІ місце – Сташенко Аліна, вихованка комунального закладу "Районний 
Будинок дітей та юнацтва Городищенської районної ради", учениця 6 класу 

Орловецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Городищенської районної 
ради Черкаської області (робота "Талісман року", керівник Гайдамака О.В.); 

IІ місце – Клімова Сніжана, вихованка Корсунь-Шевченківського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Корсунь-Шевченківської 
районної ради Черкаської області, учениця 7 класу Корсунь-Шевченківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Корсунь-Шевченківської районної 
ради Черкаської області (робота "Літо на хуторі", керівник Топчій О.М.); 

IІ місце – Бондар Аліна, вихованка Будинку дитячої та юнацької 
творчості Монастирищенської районної ради, учениця 8 класу Опорного 

закладу загальної середньої освіти "Монастирищенська спеціалізована школа 
І-ІІІ ступенів № 5" Монастирищенської районної ради Черкаської області 

(робота "Барви літа", керівник Належита С.О.); 
II місце – Титаренко Вікторія, Мельниченко Єлизавета, вихованки 

комунального закладу "Шполянський центр дитячої та юнацької творчості 
учнівської молоді" Шполянської міської ради об’єднаної територіальної 

громади Черкаської області, учениці 8 класу Шполянського навчально-
виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 – ліцей" 
Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської 

області та 7 класу Шполянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 



49 
 

 

Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської 
області відповідно (колективна робота "Оберіг", керівник Заскалета І.В.); 

IІ місце – Петренко Марія, вихованка Центру дитячої та юнацької 
творчості Чорнобаївської районної ради Черкаської області,  учениця 9 класу 

Чорнобаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Чорнобаївської 
районної ради Черкаської області (робота "Тепла палітра мого краю",  керівник 

Стеблина О.П.); 
ІІІ місце Пастушенко Олександр, вихованець Лисянського районного 

Будинку дитячої та юнацької творчості, учень 5 класу Комунального опорного 
закладу "Лисянський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 1 – гімназія – дошкільний навчальний заклад" (робота 
"Бережіть Україну!", керівник Бесараб Н.В.); 

ІІІ місце – Чупак Дарина, вихованка Центру художньо-естетичної  
та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської міської ради, 

учениця 8 класу Комунального закладу "Кам'янський ліцей №1 Кам'янської 
міської ради Черкаської області" (робота "Панно "Польові квіти", керівник 
Чупак М.В.); 

IІІ місце – Ожог Володимир, вихованець Христинівського районного 
Будинку дитячої та юнацької творчості Христинівської районної ради 

Черкаської області, учень 9 класу Христинівської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 2 Христинівської районної ради Черкаської області (робота 

"Подарункова скринька", керівник Терещук Л.М.); 
IІІ місце – Уманська Аліна, вихованка Центру дитячої та юнацької 

творчості Смілянської районної ради Черкаської області,  учениця 7 класу 
Закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів с. Мала Смілянка Тернівської 

сільської ради (робота "Свята ікона", керівник Шарлай Н.А.); 
IІІ 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 районної ради Черкаської області 

(робота "Ігольниця", керівник Дяченко Л.В.); 
IІІ місце – Сущенко Ірина, учениця 6 класу Опорного закладу освіти 

"Медведівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  
ім. М. Залізняка" Медведівської сільської ради Черкаської області (робота 

"Писанкове диво", керівник Ананченко В.М.). 
Інші техніки виконання (вікова категорія 16-18 років): 

I місце – Бараннік Ольга, Кутова Марія, Дахненко Катерина, вихованки 
позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" 

Черкаської міської ради, учениці 11 та 8 класу відповідно Черкаської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради Черкаської 

області (колективна робота "Традиційний весільний "Чубатий вінок", керівник 
Тимошенко Г.В.);  

I місце – Сусла Тетяна, вихованка Золотоніського Будинку дитячої  
та юнацької творчості, учениця 11 класу Золотоніської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 3 Золотоніської міської ради Черкаської області (робота 

"Нічничок "Домовичок", керівник Новик Л.І.); 

https://ck.isuo.org/schools/view/id/4154
https://ck.isuo.org/schools/view/id/4154
https://ck.isuo.org/schools/view/id/4154
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ІI місце – Алтухова Каміла, вихованка Лисянського районного Будинку 
дитячої та юнацької творчості, учениця 10 класу Комунального опорного 

закладу "Лисянський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 1 – гімназія – дошкільний навчальний заклад" Лисянської 

селищної ради Черкаської області (робота "Хата моя, біла хата…", керівник 
Левківська Т.І.); 

IІ місце – Балог Анастасія, вихованка комунального закладу 
"Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей та учнівської 

молоді Тальнівської районної ради Черкаської області", учениця 10 класу 
Мошурівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тальнівської районної 

ради Черкаської області (робота "Екібана", керівник Шкода С.І.); 
IІI місце – Поліщук Адріана, вихованка комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 
Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області, учениця 10 класу Шполянської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 1 Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади 
Черкаської області (робота "Валентинка", керівник Гегельська Л.М.); 

IIІ місце – Андрощук Аліна, вихованка Маньківського районного центру 
дитячої та юнацької творчості, мала академія наук учнівської молоді,  учениця  

10 класу Маньківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Маньківської 
районної ради Черкаської області (робота "Картина-панно "Маки", керівник 

Талабанюк Т.В.). 
2. У розділі "Образотворче мистецтво": 

2.1. Графіка (вікова категорія 6-10 років): 
IІ місце – Куликівська Ірина, вихованка Христинівської школи мистецтв, 

учениця 4 класу Христинівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1  
імені О.Є. Корнійчука Христинівської районної ради Черкаської області (робота 

"Осінній пейзаж", керівник Фесянова С.А.); 
IІІ місце – Заплішня Анастасія, вихованка комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 
області, учениця 4 класу Шполянської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 1 Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади 
Черкаської області (робота "Польовий букет", керівник Гегельська Л.М.). 

Графіка (вікова категорія 11-15 років): 
І місце – Кульбіда Ілона, вихованка Тальнівського Будинку дітей  

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 9 класу 
Тальнівського економіко-математичного ліцею Тальнівської міської ради 

Тальнівського району Черкаської області (робота "Святий вечір – щедрий 
вечір", керівник Маляренко Н.В.); 

IІ місце – Логвиненко Валерія, вихованка комунального закладу 
"Канівська міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської 

області", учениця 8 класу Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 
Канівської міської ради Черкаської області (робота "Зимка", керівник 
Дехтяренко О.Ю.); 
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IІ місце – Каюк Данило, вихованець Звенигородського центру дитячої  
та юнацької творчості Звенигородської районної ради Черкаської області, учень  

5 класу Звенигородської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 5 
Звенигородської районної ради Черкаської області (робота "Дідух", керівник 

Каюк Т.В.); 
IІІ місце – Жук Софія, вихованка Христинівської школи мистецтв, 

учениця 6 класу Христинівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1  
імені О.Є. Корнійчука Христинівської районної ради Черкаської області (робота 

"Мій друг", керівник Двореченець К.В.); 
IIІ місце – Крижанівська Вероніка, вихованка комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 
Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області, учениця 9 класу Шполянського навчально-виховного комплексу 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – гімназія" Шполянської міської ради 

об`єднаної територіальної громади Черкаської області (робота "У нашому краї  
і квітка співає", керівник Гегельська Л.М.); 

IIІ місце – Кадет Вікторія, вихованка Маньківського районного центру 

дитячої та юнацької творчості, мала академія наук учнівської молоді, учениця  
4 класу Маньківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Маньківської 

районної ради Черкаської області (робота "Картина "Сонях", керівник 
Талабанюк Т.В.); 

ІІI місце – Лелека Діана, вихованка Центру дитячої та юнацької 
творчості Уманської районної ради, учениця 7 класу Доброводівського 

навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад – 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Миколи Руденка" (робота 

"Приголублю Україну, як лелеку сизокрилу", керівник Вовнянко І.В.). 
Графіка (вікова категорія 16-18 років): 

ІІ місце – Компанієць Микола, вихованець Черкаського районного 
центру дитячої та юнацької творчості, учень 11 класу Шелепуської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради Черкаської 

області (робота "Козацька відповідь воріженькам", керівник Кравець М.Ф.); 
IІІ місце – Швагер Вікторія, вихованка Центру художньо-естетичної 

та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської міської ради,  
учениця 11 класу Кам'янської загальноосвітньої спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих предметів Кам'янської 
міської ради Черкаської області (робота "Мені наснились маки", керівник 

Швагер Н.П.). 
2.2. Живопис (вікова категорія 6-10 років): 

I місце – Руденька Ксенія, вихованка Христинівської школи мистецтв, 
учениця 2 класу Христинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

Христинівської районної ради Черкаської області (робота "Моя сім’я", керівник 
Фесянова С.А.); 

І місце – П'явка Софія, вихованка Комунального закладу позашкільної 
освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської ради 
Черкаської області, учениця 1 класу Комунального закладу загальної середньої 
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освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 6 Ватутінської міської ради 
Черкаської області" (робота "Мій куточок дитинства", керівник Горова О.В.); 

ІІ місце – Головатюк Аліса, вихованка Черкаського районного центру 
дитячої та юнацької творчості, учениця 3 класу Руськополянського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Руськополянської сільської ради 
(робота "В єднанні наша сила", керівник Деркач Л.М.); 

ІІ місце – Недайвоз Еліна, вихованка Комунального закладу "Черкаський 
обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради", учениця 2 класу Черкаської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 21 ім. Ю.Г. Іллєнка Черкаської міської ради Черкаської області 

(робота "Самотній дуб", керівник Малород Г.В.); 
IІІ місце – Коновал Надія, вихованка Золотоніського будинку дитячої  

та юнацької творчості, учениця 4 класу Золотоніської спеціалізованої школи 
№ 2 інформаційних технологій Золотоніської міської ради Черкаської області 

(робота "Кіт-мандрівник", керівник Строкань В.М.); 
IІІ місце – Гладунець Олександра, вихованка комунального закладу 

"Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей та учнівської 

молоді Тальнівської районної ради Черкаської області" , учениця 1 класу 
Зеленьківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Тальнівської районної 

ради Черкаської області (робота "Розцвіли ромашки на лісовій галявині", 
керівник Сатанівська І.Є.); 

ІІІ місце – Андрюшко Марина, вихованка Тальнівського Будинку дітей  
та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 4 класу 

Комунального закладу "Тальнівська санаторна школа Черкаської обласної 
ради" (робота "Ой на Івана та й на Купала…", керівник Маляренко Н.В.). 

Живопис (вікова категорія 11-15 років): 
І місце – Дядіщева Анастасія, вихованка позашкільного навчального 

закладу "Центр дитячої та юнацької творчості м. Черкаси",  учениця 9 класу 
Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 Черкаської міської ради 
Черкаської області (робота "Горнятко кави у Черкасах", керівник  

Булаженко Н.В.); 
I місце – Маркіна Поліна, вихованка Звенигородського центру дитячої  

та юнацької творчості Звенигородської районної ради Черкаської області, 
учениця 4 класу Звенигородської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 

Звенигородської районної ради Черкаської області (робота "Україна мила 
промінцями сяє", керівник Безверха О.М.); 

IІ місце – Трутень Дар'я, вихованка Корсунь-Шевченківського районного 
центру дитячої та юнацької творчості Корсунь-Шевченківської районної ради 

Черкаської області, учениця 7 класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 1 Корсунь-Шевченківської районної ради Черкаської 

області (робота "Перлина Корсунщини – музей", керівник Мартинова В.Ю.); 
ІІ місце – Шульга Дарія, вихованка Золотоніського районного Будинку 

дитячої та юнацької творчості, учениця 7 класу Домантівського навчально-
виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад" Золотоніської районної ради Черкаської області (робота 

"Ой, заграйте, музики, в мене гарні черевики", керівник Жукова О.Г.); 
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II місце – Бурлака Валерія, вихованка Міського Будинку дитячої  
та юнацької творчості м. Умані Черкаської області, учениця 6 класу Уманської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 ім. М.П. Бажана Уманської міської 
ради Черкаської області (робота "Дощ", керівник Строй Р.Л.); 

ІІ місце – Юсим Дар'я, вихованка Комунального закладу "Черкаський 
обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради", учениця 8 класу Черкаської спеціалізованої школи  
І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради Черкаської області (робота 

"Спогади про море", керівник Малород Г.В.); 
ІІІ місце – Рябчич Вікторія, вихованка Драбівської дитячої музичної 

школи, учениця 8 класу Деренковецького навчально-виховного комплексу 
"Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" 

Набутівської сільської ради Корсунь-Шевченківського району Черкаської 
області (робота "Щедрий урожай", керівник Паливода К. В.); 

IIІ місце – Музиченко Каріна, вихованка комунального закладу 
"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 
Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області, учениця 9 класу Шполянського навчально-виховного комплексу 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 – ліцей" Шполянської міської ради 

об'єднаної територіальної громади Черкаської області (робота "На пасовищі", 
керівник Гегельська Л.М.); 

IІІ місце – Пентій Вероніка, вихованка Центру дитячої та юнацької 
творчості Уманської районної ради Черкаської області,  учениця 7 класу 

Доброводівського навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний 
заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Миколи Руденка" (робота 

"Мелодія рідного краю", керівник Вовнянко І.В.); 
IІІ місце – Москот Софія, учениця 7 класу Опорного закладу освіти 

"Медведівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
ім. М. Залізняка" Медведівської сільської ради Черкаської області (робота 
"Українська славна біла хата…Тиха пристань для стількох доріг…", керівник 

Ананченко В.М.). 

Живопис (вікова категорія 16-18 років): 

I місце – Комиз Анастасія, вихованка комунального закладу "Районний 
Будинок дітей та юнацтва" Городищенської районної ради,  учениця 11 класу 

Городищенського економічного ліцею Городищенської районної ради 
Черкаської області (робота "Світанок", керівник Островська О.Б.); 

IІ місце – Чижикова Дар'я, вихованка комунального закладу 
"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 
області, учениця 10 класу Водянського навчально-виховного комплексу 

"Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" 
Шполянської районної ради Черкаської області (робота "Ранок", керівник 

Гегельська Л.М.); 
ІІ місце – Шепель Дарина, вихованка Комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської 

ради Черкаської області, учениця 10 класу Комунального закладу загальної 
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середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 6 Ватутінської міської 
ради Черкаської області" (робота "Рідна домівка", керівник Горова О.В.); 

IІІ місце – Макаренко Софія, вихованка Корсунь-Шевченківського 
районного центру дитячої та юнацької творчості Корсунь-Шевченківської 

районної ради Черкаської області, учениця 11 класу Корсунь-Шевченківської 
гімназії Корсунь-Шевченківської районної ради Черкаської області (робота 

"Ранковий настрій", керівник Дуженко М.В.); 
IІІ місце – Шевчук Дарина, вихованка Христинівської школи мистецтв, 

учениця 10 класу Христинівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1  
імені О.Є. Корнійчука Христинівської районної ради Черкаської області 

(робота "Барви осені", керівник Двореченець К.В.). 
2.3. Батик (вікова категорія 6-10 років): 

IІ місце – Філоненко Софія, вихованка Корсунь-Шевченківського 
районного центру дитячої та юнацької творчості Корсунь-Шевченківської 

районної ради Черкаської області, учениця 2 класу Корсунь-Шевченківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Корсунь-Шевченківської районної 
ради Черкаської області (робота "Диво квіти", керівник Дуженко М.В.); 

IІІ місце – Макаренко Лука, вихованець Тальнівського Будинку дітей  
та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учень 4 класу 

Комунального закладу "Тальнівська санаторна школа Черкаської обласної 
ради" (робота "Веселий снігурчик", керівник Маляренко Н.В.). 

Батик (вікова категорія 11-15 років): 
I місце – Бузівська Інна, 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 "Маківки, груші, спіле колосся, щоб в Україні 
щастя лилося", керівник Вербовська Т.В.); 

IІ місце – Гегельський Бажен, вихованець комунального закладу 
"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 
Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області, учень 7 класу Шполянського навчально-виховного комплексу 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – гімназія" Шполянської міської ради 

об`єднаної територіальної громади Черкаської області (робота "Зозуля", 
керівник Гегельська Л.М.); 

IІІ місце – Юрченко Богдан, вихованець Центру художньо-естетичної  
та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської міської ради, 

учень 9 класу Комунального закладу "Кам'янський ліцей № 1 Кам'янської 
міської ради Черкаської області" (робота "Спогад літа", керівник  

Юрченко О.О.). 
Батик (вікова категорія 16-18 років): 

I місце – Долоніна Олександра, 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 Тальнівського району 
Черкаської області (робота "Ромашки для Наташки", керівник Маляренко Н.В.); 
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IІ місце – Борис Діана, Ткач Євгенія, Телятник Вікторія, вихованки 
комунального закладу "Шполянський центр дитячої та юнацької творчості 

учнівської молоді" Шполянської міської ради об’єднаної територіальної 
громади Черкаської області, учениці 10 класу Шполянського навчально-

виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 – ліцей" 
Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської 

області (колективна робота "Танець", керівник Гегельська Л.М.). 
 

 
Методист Шандригось В.М. 

 
 


