
 
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 
(КЗ "ЧОЦНТТУМ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ") 

 

НАКАЗ 
 

02 квітня 2021 року м.Черкаси № 47 

 

Про підсумки проведення 

обласного етапу Всеукраїнської 

виставки-конкурсу декоративно-

ужиткового і образотворчого 

мистецтва "Знай і люби свій край" 

 

На виконання Орієнтовного плану обласних очно-заочних масових 

заходів з учнівською молоддю Комунального закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної  

ради" на 2020-2021 навчальний рік, відповідно до листа Управління  

освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації № 2107/02/11-02  

від 01.02.2021 "Про проведення обласного етапу Всеукраїнських виставок-

конкурсів науково-технічної творчості, декоративно-ужиткового мистецтва  

та початкового технічного моделювання серед учнівської молоді", наказу 

Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" від 17.03.2021 № 39 

"Про організацію та проведення обласного етапу Всеукраїнських виставок-

конкурсів науково-технічної творчості, декоративно-ужиткового мистецтва  

та початкового технічного моделювання серед учнівської молоді" 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 23 березня по 02 квітня 2021 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 2021 році інформаційно-методичних матеріалів щодо проведення обласного 

етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового  

і образотворчого мистецтва "Знай і люби свій край". 

У Виставці-конкурсі взяли участь 450 гуртківців закладів позашкільної 

освіти області, якими було представлено 437 експонатів  

у двох вікових категоріях (6-11 років; 12-18 років) за розділами: 
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I. Декоративно-ужиткове мистецтво – 375, з них: 

- художнє різьблення по дереву – 15 (6-11 років – 9; 12-18 років – 6); 

- гончарство та художня кераміка – 18 (6-11 років – 8; 12-18 років – 10); 

- художня вишивка – 20 (6-11 років – 8; 12-18 років – 12); 

- художнє плетіння, ткацтво – 13 (6-11 років – 8; 12-18 років – 5); 

- бісероплетіння – 23 (6-11 років – 10; 12-18 років – 13); 

- декоративний розпис, народний живопис – 21 (6-11 років – 12; 

12-18 років – 9); 

- паперова пластика та оригамі – 33 (6-11 років – 17; 12-18 років – 16); 

- витинання – 22 (6-11 років – 11; 12-18 років – 11); 

- в’язання спицями, гачком – 29 (6-11 років – 15; 12-18 років – 14); 

- вироби з природних матеріалів – 33 (6-11 років – 19; 12-18 років – 14); 

- вироби з соломки – 8 (6-11 років – 4; 12-18 років – 4); 

- ізонитка – 12 (6-11 років – 8; 12-18 років – 4); 

- писанкарство – 6; (6-11 років – 3; 12-18 років – 3); 

- народна лялька – 18 (6-11 років – 7; 12-18 років – 11); 

- м’яка іграшка – 31 (6-11 років – 17; 12-18 років – 14); 

- вироби з тіста – 16 (6-11 років – 8; 12-18 років – 8); 

- вироби зі шкіри – 9 (6-11 років – 5; 12-18 років – 4); 

- інші техніки виконання – 48 (6-11 років – 29; 12-18 років – 19). 

II. Образотворче мистецтво – 62, з них: 
- графіка – 22 (6-11 років – 9; 12-18 років – 13); 

- живопис – 31 (6-11 років – 14; 12-18 років – 17); 

- батик – 9 (6-11 років – 5; 12-18 років – 4). 

Результати Виставки-конкурсу підсумовані в таблицях (додатки 1-2). 

Найбільша кількість робіт була представлена учасниками Виставки- 

конкурсу у номінаціях: "Інші техніки виконання" (48 робіт) "Вироби  

з природних матеріалів" (33 роботи), "Паперова пластика та оригамі"  

(33 роботи), "М'яка іграшка" (31 робота), "Живопис" (31 робота), "В’язання 

спицями, гачком" (29 робіт). 

Найактивнішими учасниками Виставки-конкурсу визнано вихованців 

Центру художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді 

Кам'янської міської ради Черкаської області – 30 робіт, Звенигородського 

центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської ради 

Звенигородського району Черкаської області – 29 робіт, Комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області – 29 робіт, Тальнівського Будинку дітей та юнацтва Тальнівської 

міської ради Черкаської області – 27 робіт, Центру дитячої та юнацької 

творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області – 

26 робіт, позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний 

центр" Черкаської міської ради – 23 роботи. 

Суддівська колегія оцінювала конкурсні роботи вихованців згідно  

з основними критеріями, серед яких: композиція, складність виготовлення, 

якість виготовлення, оригінальність та ступінь емоційного впливу. 
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Переважна більшість конкурсних робіт привертала до себе увагу 

оригінальністю та високим рівнем складності. 

Якісну підготовку до обласної виставки-конкурсу декоративно-

ужиткового і образотворчого мистецтва "Знай і люби свій край" 

продемонстрували вихованці: 

- Безверхи Олени Миколаївни, керівника гуртків Звенигородського 

центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської ради 

Звенигородського району Черкаської області (8 призових місць); 

- Несененко Наталії Іванівни, керівника гуртків Центру художньо-

естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської 

міської ради Черкаської області (6 призових місць); 

- Тимошенко Галини Володимирівни, керівника гуртків позашкільного 

навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської 

ради (6 призових місць); 

- Кондрамашиної Алли Михайлівни, керівника гуртків Центру дитячої 

та юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області (6 призових місць); 

- Каюк Таїсії Віталіївни, керівника гуртків Звенигородського центру 

дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського 

району Черкаської області (5 призових місць); 

- Козієнко Валентини Борисівни, керівника гуртків Єрківського 

комунального закладу позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької 

творчості" Єрківської селищної ради Черкаської області (5 призових місць); 

- Сорокопудової Людмили Олександрівни, керівника гуртків 

Комунального закладу "Шполянський центр дитячої та юнацької творчості 

учнівської молоді" Шполянської міської ради об’єднаної територіальної 

громади Черкаської області (5 призових місць); 

- Чернюк Лідії Валентинівни, керівника гуртків позашкільного 

навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської 

ради (5 призових місць); 

- Маляренко Надії Володимирівни, керівника гуртків Тальнівського 

Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області  

(5 призових місць); 

- Бабенко Аліни Анатоліївни, керівника гуртків Комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області (4 призових місця); 

- Хоменко Ольги Іванівни, керівника гуртків Центру художньо-

естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської 

міської ради Черкаської області (4 призових місця); 

- Клімашевського Миколи Володимировича, керівника гуртків 

Смілянської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 Смілянської міської ради 

Черкаської області (4 призових місця); 

- Дякової Олени Вікторівни, керівника гуртків Будинку дитячої та 

юнацької творчості Монастирищенської міської ради Черкаської області  



4 
 

 

(4 призових місця); 

- Дяченко Любові Володимирівни, керівника гуртків Звенигородського 

центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської ради 

Звенигородського району Черкаської області (4 призових місця); 

- Якшової Лесі Григорівни, керівника гуртків Єрківського 

комунального закладу позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької 

творчості" Єрківської селищної ради Черкаської області (4 призових місця); 

- Віслобокової Валентини Іллівни, керівника гуртків Тальнівського 

Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області  

(4 призових місця); 

- Булаженко Наталії Володимирівни, керівника гуртків позашкільного 

навчального закладу "Центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді  

м. Черкаси" (3 призових місця); 

- Ротаєнко Марії Петрівни, керівника гуртків комунального закладу 

"Тальнівський центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді 

Тальнівської міської ради Черкаської області" (3 призових місця); 

- Каракади Ірини Миколаївни, керівника гуртків станції юних техніків 

міста Умані (3 призових місця); 

- Шандригось Вікторії Миколаївни, керівника гуртків Комунального 

закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді Черкаської обласної ради" (3 призових місця); 

- Юрченко Ольги Олексіївни, керівника гуртків Центру художньо-

естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської 

міської ради Черкаської області (3 призових місця); 

- Черевко Людмили Олексіївни, керівника гуртків Комунального 

закладу "Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області (3 призових місця); 

- Гегельської Лілії Михайлівни, керівника гуртків Комунального 

закладу "Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області (3 призових місця); 

- Попик Валентини Володимирівни, керівника гуртків Центру дитячої 

та молодіжної творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської 

області (3 призових місця); 

- Вербовської Тетяни Вікторівни, керівника гуртків Тальнівського 

Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області  

(3 призових місця); 

- Новик Людмили Іванівни, керівника гуртків Золотоніського будинку 

дитячої та юнацької творчості Золотоніської міської ради Черкаської області  

(3 призових місця); 

- Коваль Галини Олегівни, керівника гуртків Городищенського закладу 

позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької творчості" Городищенської 

міської ради Черкаської області (3 призових місця); 

- Журавель Лілії Володимирівни, керівника гуртків Центру дитячої та 
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юнацької творчості Чорнобаївської селищної ради Черкаської області  

(3 призових місця). 

Рішенням суддівської колегії конкурсу відібрано 80 експонатів для 

подальшої участі у Всеукраїнській виставці-конкурсі декоративно-ужиткового  

і образотворчого мистецтва "Знай і люби свій край", яку проводить у м. Києві 

Український державний Центр позашкільної освіти (додаток 3). 

Із конкурсних робіт на обласній постійно діючій виставці 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" 

керівників гуртків за якісну підготовку вихованців до обласної виставки-

конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва "Знай і люби 

свій край": 

- Бабенко Аліну Анатоліївну, керівника гуртків Комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області; 

- Безверху Олену Миколаївну, керівника гуртків Звенигородського 

центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської ради 

Звенигородського району Черкаської області; 

- Булаженко Наталію Володимирівну, керівника гуртків позашкільного 

навчального закладу "Центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді  

м. Черкаси"; 

- 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" 
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Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області; 

- Дякову Олену Вікторівну, керівника гуртків Будинку дитячої та 

юнацької творчості Монастирищенської міської ради Черкаської області; 

- Дяченко Любов Володимирівну, керівника гуртків Звенигородського 

центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської ради 

Звенигородського району Черкаської області; 

- Журавель Лілію Володимирівну, керівника гуртків Центру дитячої та 

юнацької творчості Чорнобаївської селищної ради Черкаської області; 

- Каракаду Ірину Миколаївну, керівника гуртків станції юних техніків 

міста Умані; 

- Каюк Таїсію Віталіївну, керівника гуртків Звенигородського центру 

дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського 

району Черкаської області; 

- Клімашевського Миколу Володимировича, керівника гуртків 

Смілянської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 Смілянської міської ради 

Черкаської області; 

- Коваль Галину Олегівну, керівника гуртків Городищенського закладу 

позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької творчості" Городищенської 

міської ради Черкаської області; 

- Козієнко Валентину Борисівну, керівника гуртків Єрківського 

комунального закладу позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької 

творчості" Єрківської селищної ради Черкаської області; 

- Кондрамашину Аллу Михайлівну, керівника гуртків Центру дитячої 

та юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району 

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 Черкаської області; 

- Новик Людмилу Іванівну, керівника гуртків Золотоніського будинку 

дитячої та юнацької творчості Золотоніської міської ради Черкаської області; 

- Попик Валентину Володимирівну, керівника гуртків Центру дитячої 

та молодіжної творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської 

області; 

- Ротаєнко Марію Петрівну, керівника гуртків комунального закладу 

"Тальнівський центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді 

Тальнівської міської ради Черкаської області"; 

- Сорокопудову Людмилу Олександрівну, керівника гуртків 

Комунального закладу "Шполянський центр дитячої та юнацької творчості 

учнівської молоді" Шполянської міської ради об’єднаної територіальної 

громади Черкаської області; 

- Тимошенко Галину Володимирівну, керівника гуртків позашкільного 

навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської 
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ради; 

- Хоменко Ольгу Іванівну, керівника гуртків Центру художньо-

естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської 

міської ради Черкаської області; 

- Черевко Людмилу Олексіївну, керівника гуртків Комунального 

закладу "Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області; 

- Чернюк Лідію Валентинівну, керівника гуртків позашкільного 

навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської 

ради; 

- Шандригось Вікторію Миколаївну, керівника гуртків Комунального 

закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді Черкаської обласної ради"; 

- Юрченко Ольгу Олексіївну, керівника гуртків Центру художньо-

естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської 

міської ради Черкаської області; 

- Якшову Лесю Григорівну, керівника гуртків Єрківського 

комунального закладу позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької 

творчості" Єрківської селищної ради Черкаської області; 

3. Висловити Подяку комунального закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" 

членам суддівської колегії за якісне та коректне суддівство обласної 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 початкової освіти 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького; 

- Пащенко Надії Федорівні, методисту позашкільного навчального 

закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської 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". 
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4. Малород Г.М., завідувачу відділу методичного Комунального 

закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді Черкаської обласної ради", організувати до 27.05.2021 доставку  

до м. Києва в Український державний Центр позашкільної освіти, робіт 

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 15.06.2021 підготувати нагородні матеріали відповідно 

до наказу. 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на Брагінця Г.М., 

заступника директора з навчально-виховної роботи Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради". 

 

 

В.о. директора П.В.Торба 
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Додаток 1 

до наказу Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді 
Черкаської обласної ради" 

02.04.2021 № 47 
 

Таблиця 

загальної кількості експонатів та кількості призерів обласного етапу  

Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва "Знай і люби свій край" 
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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. 

ЦТТ Піщанської с.р. 

Золотоніського р-ну 

Черкаської обл. 

4 2 - - - - - - - - - 1 1/І - - 1\ІІІ - - - 1 - - - 

2. 

КПНЗ "Ватутінська 

СЮТ" Ватутінської 

міської ради Черкаської 

обл. 

11 2 - - - - - - 1 - - 2 3/ІІ - 1/ІІ 1 - 2 1 - - - - 

3. 

КЗ "Канівська міська 

СЮТ Канівської міської 

ради Черкаської обл." 

17 9 2/ІІІ 1/І - - - 2/І 1/ІІ - 1/ІІІ - - - - - 
2/ІІІ, 

ІІІ 
3 1/ІІ 2 - 2/ІІІ - 

4. 
КПНЗ м. Черкаси 

"Міська СЮТ" 
5 1 - - - - - - - - - 2 - - - - 1 1 - - 1/ІІІ - - 
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Продовження додатка 1 

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 

5. 

КЗ "Тальнівський 

районний ЦНТТДУМ 

Тальнівської районної 

ради Черкаської області" 

15 9 1/ІІІ - - - 1 - 
2/ІІІ 

ІІІ 
- - 2/ІІІ 2/ІІ - 1/ІІІ 1 1/ІІІ 

2/ІІІ, 

ІІІ 
- 1 1 - - 

6. 

КЗ "ЧОЦНТТУМ 

Черкаської обласної 

ради" 

7 5 - - - - 1/І - - - - - 1 - - 1 - - 1/ІІІ 1/ІІІ 1/ІІІ 1/ІІ  

7. СЮТ м.Умані 18 9 - 1 1 - 1/ІІ 2 1/ІІІ - - 1 - - 1/І 2/І 1/ІІІ 2 1/ІІ 2/ІІІ 1/І 1/І - 

8. 
Христинівська районна 

СЮТ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9. 
ЦХЕНТТУМ 

Кам’янської міської ради 
30 21 

2/І, 

ІІІ 
1/ІІІ 1/ІІІ 1/ІІ 1/ІІІ 

2/ІІ, 

ІІІ 
2/ІІ - 1 

2/І, 

ІІ 
2/ІІІ 1/І 

2/ІІІ, 

ІІІ 
2/І 2 2/ІІ 

2/ІІ, 

ІІ 
- 2/ІІІ 1 1/ІІ 

10. 
БДЮТ 

Монастирищенської 
міської ради 

17 8 - 2 - - - - 1/ІІ - 
2/І, 

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

11. 

БДЮТ Смілянської 

міської ради  

Черкаської обл. 

8 5 - - - - - - - - - 3/І - - - 1 - 
2/ІІІ, 

ІІ 
- - 2/ІІ,ІІ - - 

12. 

БДЮТ Чигиринської 

міської ради  

Черкаської обл. 

4 1 - - - - - - 1/І - - - - - - - - 1 - - 2 - - 

13. 
ЦДЮТ Драбівської 
селищної ради 

Черкаської обл. 

12 4 - - - - - - - 2/ІІІ - 2 
2/ІІ, 

ІІІ 
- - 1 1 1 1 - 2/ІІІ - - 

14. 

Єрківський КЗПО 

"БДЮТ" Єрківської 

селищної ради 

Черкаської обл. 

20 9 - - - - 2/ІІІ - 1 
2/ІІ, 

ІІІ 

2/ІІІ, 

ІІІ 
1 - 1/ІІІ - 2 2 2 

2/ІІІ, 

ІІІ 
1 1 1/ІІІ - 

15. 

Звенигородський ЦДЮТ 

Звенигородської міської 

ради Звенигородського 

р-ну Черкаської обл. 

29 20 1/І 2 - - - 1/ІІ 2/ІІІ 
2/І, 

ІІІ 

2/ІІІ, 

ІІІ 

2/І, 

ІІ 
- - 

2/ІІ, 

ІІІ 
1/ІІІ 2 

2/ 

ІІІ 

2/І, 

І 
2/ІІІ 2/ІІІ 

2/І, 

ІІ 
2/І 
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Продовження додатка 1 

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 

16. 

Золотоніський БДЮТ 

Золотоніської міської 

ради  

17 11 1/ІІ 
2/ІІІ, 

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

17. 
Золотоніський районний 

БДЮТ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

18. 
Катеринопільський  

БДЮТ 
13 10 1/ІІІ - 1\ІІІ 1/І - - - 

2/ІІ 

І 
- 1 1 - - 1/І 1/ІІ 1/ІІ - 1/І 1/І 1 - 

19. 

КПНЗ "БДЮТ" 

Балаклеївської сільської 

ради Смілянського р-ну 

Черкаської обл. 

4 1 - - - - - - - 1 - - - - - 1 - 1 - 1/І - - - 

20. 

КЗ "Вільшанська ДШМ 

Городищенського 

району" 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

21. 

Городищенський ЗПО 

"БДЮТ" 

Городищенської міської 

ради Черкаської обл.  

11 6 - - - - 1/ІІІ - 2/ІІ 1/ІІІ - - - - - 2 - 2 - 1/І - 2/ІІ,І - 

22. 

КЗПО "ЦДЮТ" 

Іркліївської сільської 

ради Черкаської обл. 

4 4 - - - 
2/І, 

ІІ 
- 1/ІІІ - - - - - - - - - 1/ІІ - - - - - 

23. 

КЗПО "ЦДЮТ" 

Степанецької ОТГ 

Черкаської обл. 

7 4 - - - - - - - 1/ІІ - - - - - - 
2/І, 

ІІІ 
1 1/І 1 - 1 - 

24. 

КЗ "Шполянський 

ЦДЮТУМ" 

Шполянської міської 

ради ОТГ Черкаської 

обл. 

29 19 1/ІІ 2/І,ІІ 2/ІІІ 
2/ІІІ 
ІІІ 

1/ІІ 
2/ІІ

ІІ 
- - 1/ІІ 1/ІІІ 1/ІІ - 

2/І, 
ІІ 

2 2/ІІ 2/ІІ 
1/ 

ІІІ 
2 1 2 2/І,І 

25. 

ЦДМТ Корсунь-

Шевченківської міської 

ради Черкаської обл. 

18 15 
1/ 

ІІІ 
- 2/ІІ - - - - - - 

1/ 

ІІІ 
2/І, 

ІІІ 
1/І - 

1/ 

ІІІ 
2/ІІ 

2/ІІ, 

ІІІ 
- 3/ІІ,ІІ 2/ІІ,І 1/ІІ - 
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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 

26. 

Лисянський БДЮТ 

Лисянської селищної 

ради 

1 1 - - - - - - - - - - 1/І - - - - - - - - - - 

27. 

Маньківський  ЦДЮТ, 

МАН учнівської молоді 
Маньківської селищної 

ради  

18 6 
1/ 

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

28. 
Міський БДЮТ м. Умані 

Черкаської обл. 
6 5 - - - 

1/ 

ІІІ 
- - - 1 

2/І, 

ІІІ 
- 1/І - - - - - - - 1/І - - 

29. 
ПНЗ "БМЦ Черкаської 

міської ради" 
23 18 - - - - - 

2/І,

І 
1/ІІ 

2/І,

І 
2/І, 

ІІ 

2/І,

ІІІ 
- - 2 1/І 2/І 

2/І,

І 
1 2/ІІ,ІІ 2/І,ІІ 2/І - 

30. ПНЗ "ЦДЮТ м.Черкаси" 8 5 - - 
- 

 
- - - - - 

2/ІІ, 

ІІ 
1/І 1 - - 2 - - - - 

2/ІІ, 

ІІІ 
- - 

31. Тальнівський БДЮ 27 18 1 - 
2\І, 

ІІ 
1 - - 

2/ 

ІІІ 
1/ІІ 1 

2/І, 

ІІІ 

2/ 

ІІІ 
1/ 

ІІІ 
1/І 1/ІІ 

2/ІІ, 

ІІ 
2/ІІІ 1 1 

2/І, 

ІІІ 
2/ІІ 

2/ІІІ, 

ІІІ 

32. 
Христинівський 

районний БДЮТ 
6 2 - - - - - - - - - - - - 2 - - 2/ІІІ 1 1/ІІІ - - - 

33. 
ЦДЮТ Чорнобаївської 

селищної ради 
11 10 - - - - - 1/І 1/ІІІ - 1/І - - - 1/І 

2/ІІ, 

ІІІ 
- 

2/ІІІ, 

ІІІ 
1/ІІІ 2/ІІІ - - - 

34. 

ЦДЮТ Мошнівської 

сільської ради 

Черкаського р-ну 

Черкаської обл. 

26 15 2/ІІ 
2/ІІ 

ІІІ 
- - - 2 - 

2/ІІІ, 

ІІІ 

2/ІІ, 

ІІ 
1\ІІІ - 

2/ІІ, 

ІІ 
1 2\ІІІ - 2 1 1/1 2 2/ІІ 

2/ІІІ, 

ІІ 

35. 
ЦДЮТ Березняківської 

ТГ 
7 3 1/І - - -  

3/ 

ІІІ 
- - - 

2/ 

ІІІ 
- -  - - 1 - - - - - 

36. 

Смілянська спец. школа 

№12 Смілянської міської 

ради. Черкаської обл. 

4 4 - - - - 
2/І, 

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

Всього 437 262 
15/ 

12 

13/ 

8 

9/ 

6 

8/ 

7 

12/ 

10 

18/ 

11 

20/ 

12 

18/ 

15 

21/ 

18 

33/ 

17 

23/ 

14 

6/ 

6 

16/ 

11 

33/ 

13 

29/ 

15 

48/ 

19 

22/ 

14 

31/ 

16 

31/ 

18 

22/ 

12 

9/ 

8 

 

 

Методист Шандригось В.М. 



Додаток 2 

до наказу Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості 

учнівської молоді Черкаської 

обласної ради" 

02.04.2021 № 47 

 

Рейтингова таблиця 

участі закладів позашкільної освіти Черкаської області 

в обласному етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового  
і образотворчого мистецтва "Знай і люби свій край" 

 

№

з/

п 

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. 

ЦТТ Піщанської с.р. 

Золотоніського р-ну  

Черкаської обл. 

4 2 17 14 31 19/16,0 

2. 

КПНЗ "Ватутінська СЮТ" 

Ватутінської міської ради 

Черкаської обл. 

11 2 12 14 26 16/17,5 

3. 

КЗ "Канівська міська СЮТ 

Канівської міської ради 

Черкаської обл." 

17 9 8 8 16 9/21,0 

4. 
КПНЗ м. Черкаси "Міська 

СЮТ" 
5 1 16 15 31 19/16,0 

5. 

КЗ "Тальнівський районний 

ЦНТТДУМ Тальнівської 

районної ради Черкаської 

області" 

15 9 9 8 17 10/20,5 

6. 
КЗ "ЧОЦНТТУМ Черкаської 

обласної ради" 
7 5 14 11 25 15/18,0 

7. СЮТ м.Умані 18 9 7 8 15 8/21,5 

8. Христинівська районна СЮТ - - - - - - 

9. 
ЦХЕНТТУМ Кам’янської 

міської ради 
30 21 1 1 2 1/25,0 

10. 
БДЮТ Монастирищенської 

міської ради 
17 8 8 9 17 10/20,5 

11. 

БДЮТ Смілянської міської 

ради  

Черкаської обл. 

8 5 13 11 24 14/18,5 

12. 

БДЮТ Чигиринської міської 

ради  

Черкаської обл. 

4 1 17 15 32 20/15,5 

13. 
ЦДЮТ Драбівської селищної 

ради Черкаської обл. 
12 4 11 12 23 13/19,0 

14. 

Єрківський КЗПО "БДЮТ" 

Єрківської селищної ради 

Черкаської обл. 

20 9 6 8 14 7/22,0 

15. 

Звенигородський ЦДЮТ 

Звенигородської міської ради 

Звенигородського р-ну 

Черкаської обл. 

29 20 2 2 4 ІІ/24,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

16. 
Золотоніський БДЮТ 

Золотоніської міської ради  
17 11 8 6 14 7/22,0 

17. Золотоніський районний БДЮТ - - - - - - 

18. Катеринопільський  БДЮТ 13 10 10 7 17 10/20,5 

19. 

КПНЗ "БДЮТ" Балаклеївської 

сільської ради Смілянського р-

ну Черкаської обл. 

4 1 17 12 29 18/16,5 

20. 
КЗ "Вільшанська ДШМ 

Городищенського району" 
- - - - - - 

21. 

Городищенський ЗПО "БДЮТ" 

Городищенської міської ради 

Черкаської обл.  

11 6 12 10 22 12/19,5 

22. 
КЗПО "ЦДЮТ" Іркліївської 

сільської ради Черкаської обл. 
4 4 17 12 29 18/16,5 

23. 
КЗПО "ЦДЮТ" Степанецької 

ОТГ Черкаської обл. 
7 4 14 12 26 16/17,5 

24. 

КЗ "Шполянський ЦДЮТУМ" 

Шполянської міської ради ОТГ 

Черкаської обл. 

29 19 2 3 5 ІІІ/24,0 

25. 
ЦДМТ Корсунь-
Шевченківської міської ради 

Черкаської обл. 

18 15 7 5 12 6/22,5 

26. 
Лисянський БДЮТ Лисянської 

селищної ради 
1 1 18 15 33 21/15,0 

27. 

Маньківський  ЦДЮТ, МАН 

учнівської молоді Маньківської 

селищної ради  

18 6 7 10 17 10/20,5 

28. 
Міський БДЮТ м. Умані 
Черкаської обл. 

6 5 15 11 26 16/17,5 

29. 
ПНЗ "БМЦ Черкаської міської 

ради" 
23 18 5 4 9 5/23,0 

30. ПНЗ "ЦДЮТ м.Черкаси" 8 5 13 11 24 14/18,5 

31. Тальнівський БДЮ 27 18 3 4 7 4/23,5 

32. 
Христинівський районний 

БДЮТ 
6 2 15 14 29 18/16,5 

33. 
ЦДЮТ Чорнобаївської 

селищної ради 
11 10 12 7 19 11/20,0 

34. 

ЦДЮТ Мошнівської сільської 

ради Черкаського р-ну 

Черкаської обл. 

26 15 4 5 9 5/23,0 

35. ЦДЮТ Березняківської ТГ 7 3 14 13 27 17/17,0 

36. 

Смілянська спеціалізована 

школа №12 Смілянської міської 

ради. Черкаської обл. 

4 4 17 12 29 18/16,5 

 

Методист Шандригось В.М. 
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Додаток 3 

до наказу Комунального 

закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради" 

02.04.2021 № 47 

 

Роботи переможців та призерів 
обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу  

декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва  

"Знай і люби свій край", 

рекомендовані суддівською колегією для участі 
у Всеукраїнській виставці-конкурсі декоративно-ужиткового 

і образотворчого мистецтва "Знай і люби свій край" 

 

1. "Перші голоси" – робота Крилова Ростислава, вихованця Центру 

художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді 

Кам'янської міської ради Черкаської області. 

2. "Український півник" – робота Шарлая Олександра, вихованця 

Центру дитячої та юнацької творчості Березняківської територіальної громади 

Черкаської області. 

3. "Ткацький верстат" – робота Ковальського Артура, вихованця 

Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської 

міської ради Звенигородського району Черкаської області. 

4. "П'ятий елемент" – робота Кравченка Віктора, вихованця 

Золотоніського будинку дитячої та юнацької творчості Золотоніської міської 

ради Черкаської області. 

5. "Колядники" – робота Сутули Артема, вихованця позашкільного 

навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської 

ради. 

6. "Декоративний глечик" – робота Потужньої Дар’ї, вихованки 

комунального закладу "Канівська міська станція юних техніків Канівської 

міської ради Черкаської області". 

7. "Квітучий край" – робота Авдаляна Армана, вихованця 

комунального закладу "Шполянський центр дитячої та юнацької творчості 

учнівської молоді" Шполянської об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області. 

8. "Кінь" – робота Кутової Марії, вихованки позашкільного 

навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської 

ради. 

9. "Щедрий вечір в кожну домівку" – робота Трюхан Наталії, 

вихованки Центру дитячої та юнацької творчості Чорнобаївської селищної ради 

Черкаської області. 

10. "Польові квіти" – робота Вовченко Анни, вихованки комунального 
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закладу "Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської об’єднаної територіальної громади Черкаської області. 

11. "Етносумка" – робота Степаненко Аріни, вихованки комунального 

закладу "Канівська міська станція юних техніків Канівської міської ради 

Черкаської області". 

12. "Пояс-крайка" – робота Щепетної Анастасії, вихованки 

Золотоніського будинку дитячої та юнацької творчості Золотоніської міської 

ради. 

13. "Ведмедик" – робота Кловак Маргарити, вихованки Маньківського 

центру дитячої та юнацької творчості, Мала академія наук учнівської молоді 

Маньківської селищної ради Черкаської області. 

14. "Кізонько, моя мила, кізонько, моя люба, чи ти їла, чи ти  

пила?" – колективна робота Хован Вікторії, Швець Анжели, вихованок 

Маньківського центру дитячої та юнацької творчості, Мала академія наук 

учнівської молоді Маньківської селищної ради Черкаської області. 

15. "Домовичок Буба" – робота Олефір Вікторії, вихованки 

комунального закладу "Шполянський центр дитячої та юнацької творчості 

учнівської молоді" Шполянської об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області. 

16. "Казкові візерунки" – робота Сумбулової Анастасії, учениці 

Смілянської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 Смілянського району 

Черкаської області. 

17. "Фантазійні візерунки" – робота Кривобабко Ксенії, вихованки 

комунального закладу позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької 

творчості" Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади 

Черкаської області. 

18. "Триптих "Політ метеликів" – робота Коваль Софії, вихованки 

Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської 

міської ради Звенигородського району Черкаської області. 

19. "Віддзеркалення душі" – робота Сліпченко Дарини, учениці 

Смілянської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 Смілянського району 

Черкаської області. 

20. "Слава козацька не вмре, не поляже…" – робота Каюка Данила, 

вихованця Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості 

Звенигородської міської ради Звенигородського району Черкаської області. 

21. "З Україною в серці" – робота Гладишевої Карини, вихованки 

Будинку дитячої та юнацької творчості Чигиринської міської ради Черкаської 

області. 

22. "Україночки-сестрички" – робота Гранцет Кіри, вихованки 

Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської 

міської ради Звенигородського району Черкаської області. 

23. "А ми удвох" – робота Крижановської Лізи, вихованки 

позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" 

Черкаської міської ради. 

24. "Оленка" – робота Пріхно Владислави, вихованки позашкільного 

навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської 
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ради. 

25. "Наречена" – робота Малько Єлизавети, вихованки 

Катеринопільського будинку дитячої та юнацької творчості Черкаської області. 

26. "Корівка" – робота Передерій Мілани, вихованки Комунального 

позашкільного навчального закладу "Будинок дитячої та юнацької творчості" 

Балаклеївської сільської ради Черкаської області. 

27. "Рік бичка іде до всіх, подарунків несе міх" – робота Грудзіненко 

Анастасії, вихованки Центру дитячої та юнацької творчості Мошнівської 

сільської ради Черкаського району Черкаської області. 

28. "Подружки-веселушки" – робота Гень Анни, вихованки 

Катеринопільського будинку дитячої та юнацької творчості Черкаської області. 

29. "Українка" – робота Гарашової Анни, вихованки Городищенського 

закладу позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької творчості" 

Городищенської міської ради Черкаської області. 

30. "Символ 2021 року" – робота Мирошник Владислави, вихованки 

комунального закладу "Шполянський центр дитячої та юнацької творчості 

учнівської молоді" Шполянської об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області. 

31. "Наш яблуневий край" – робота Гриценко Дарини, вихованки 

Центру дитячої та юнацької творчості Чорнобаївської селищної ради 

Черкаської області. 

32. "Квадриптих "Янголятка" – робота Педан Ірини, Козак Софії, 

вихованок Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості 

Звенигородської міської ради Звенигородського району Черкаської області. 

33. "Квіти України" – робота Рибальченко Дар'ї, Шевцової Вікторії, 

вихованок станції юних техніків міста Умані Черкаської області. 

34. "А в нашого Омелька – невелика сімейка…" – робота Долоніної 

Олександри, вихованки Тальнівського Будинку дітей та юнацтва Тальнівської 

міської ради Черкаської області. 

35. "Букет віол" – робота Іванової Ірини, вихованки комунального 

закладу "Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської об’єднаної територіальної громади Черкаської області. 

36. "Квіти для мами" – робота Білоус Олесі, вихованки Тальнівського 

Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області. 

37. "Цвітуть, чарують квіти на моїм вікні" – робота Кузнєцової 

Злати, вихованки позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний 

молодіжний центр" Черкаської міської ради. 

38. "Мій янгол" – робота Пакулевої Наталії, вихованки Міського 

Будинку дитячої та юнацької творчості м. Умані Черкаської області. 

39. "Декоративний елемент "Бичок" – робота Засенко Маріанни, 

вихованки Золотоніського будинку дитячої та юнацької творчості Золотоніської 

міської ради Черкаської області. 

40. "Без сім’ї і свого роду – нема нації, народу!" – робота Петренко 

Марії, вихованки Центру дитячої та юнацької творчості Чорнобаївської 

селищної ради Черкаської області. 

41. "Сови" – робота Щербанюк Вероніки, вихованки Будинку дитячої 
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та юнацької творчості Монастирищенської міської ради Черкаської області. 

42. "Гердан "Квіти" – робота Житнухіної Надії, вихованки Міського 

Будинку дитячої та юнацької творчості м. Умані Черкаської області. 

43. "Народний хор" – робота Затокової Анни, вихованки Лисянського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Лисянської селищної ради Черкаської 

області. 

44. "Гердан "Очі надії у долі країни" – робота Коваленко Альони, 

вихованки Центру технічної творчості Піщанської сільської ради Черкаської 

області. 

45. "Силянка "Маківка" – робота Букань Лілії, вихованки 

Маньківського центру дитячої та юнацької творчості, Мала академія наук 

учнівської молоді Маньківської селищної ради Черкаської області. 

46. "Квіти рідного краю" – колективна робота Чуб Аліни, Заболотньої 

Ольги, вихованок Центру художньо-естетичної та науково-технічної творчості 

учнівської молоді Кам'янської міської ради Черкаської області. 

47. "Мій край – край хліборобів споконвіку. Трипілля край… Я цим 

пишатимусь до віку…" – робота Басок Катерини, вихованки Тальнівського 

Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області. 

48. "Ніжність" – робота Маркіної Поліни, вихованки Звенигородського 

центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської ради 

Звенигородського району Черкаської області. 

49. "На волі" – колективна робота Оцвей Єлізавєти, Олексюк Дарини, 

вихованок позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний 

центр" Черкаської міської ради. 

50. "Тукан" – робота Нарожної Дарії, вихованки Будинку дитячої  

та юнацької творчості Смілянської міської ради Черкаської області. 

51. "Чарівна скринька" – робота Баранова Вадима, вихованця 

комунального закладу позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької 

творчості" Іркліївської сільської ради Черкаської області. 

52. "Бабине літо" – робота Грицевської Анни, вихованки Центру 

художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді 

Кам'янської міської ради Черкаської області. 

53. "Любава" – робота Ісаєнко Маргарити, вихованки комунального 

закладу позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" Іркліївської 

сільської ради Черкаської області. 

54. "Берегиня" – робота Надельнюк Дарини, вихованки 

Катеринопільського будинку дитячої та юнацької творчості Черкаської області. 

55. "Сонячна казка" – робота Левченко Олени, учениці Смілянської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 Смілянського району Черкаської 

області. 

56. "Любій бабусі" – робота Самвелян Каріни, учениці Смілянської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 Смілянського району Черкаської 

області. 

57. "Картина "Символ Івана Сірка" – робота Дяченко Дарії, 

вихованки Золотоніського будинку дитячої та юнацької творчості Золотоніської 

міської ради Черкаської області. 
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58. "Казковий віночок" – робота Данільченко Мілани, вихованки 

позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" 

Черкаської міської ради. 

59. "Спогад літа" – колективна робота Золотової Ангеліни, Кармазіної 

Ніки, вихованок станції юних техніків міста Умані Черкаської області. 

60. "Катерина" – робота Присівко Юлії, вихованки Центру художньо-

естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської 

міської ради Черкаської області. 

61. "Дерево життя" – робота Російчука Станіслава, вихованця 

Катеринопільського будинку дитячої та юнацької творчості Черкаської області. 

62. "Ромашки" – робота Данільченко Мілани, вихованки 

позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" 

Черкаської міської ради. 

63. "Гітара" – робота Гаращенко Вероніки, вихованки комунального 

закладу "Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської об’єднаної територіальної громади Черкаської області. 

64. "Квіти України" – робота Артьомової Єлизавети, вихованки 

позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" 

Черкаської міської ради. 

65. "Старий кобзар" – колективна робота Грекало Марії, Строканя 

Богдана вихованців Золотоніського будинку дитячої та юнацької творчості 

Золотоніської міської ради Черкаської області. 

66. "Скринька українських прикрас" – робота Бойчук Дарини, 

вихованки Будинку дитячої та юнацької творчості Смілянської міської ради 

Черкаської області. 

67. "Натюрморт "Нарциси" – робота Вільчинського Артема, 

вихованця Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості 

Звенигородської міської ради Звенигородського району Черкаської області. 

68. "Подорожуй Україною!" – робота Харченко Ганни, вихованки 

позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" 

Черкаської міської ради. 

69. "Барви України" – робота Туран Софії, вихованки станції юних 

техніків міста Умані Черкаської області. 

70. "Мавка і Лукаш" – робота Островської Маргарити, вихованки 

Городищенського закладу позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької 

творчості" Городищенської міської ради Черкаської області. 

71. "Несе Галя воду" – робота Мельник Ярослави, вихованки станції 

юних техніківміста Умані Черкаської області. 

72. "Коза-колядниця" – робота Макаренко Анастасії, вихованки 

позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" 

Черкаської міської ради. 

73. "Моя Україна красою багата! Ну як не любити? Ну як же не 
знати?" – робота Вовк Марії, вихованки Тальнівського Будинку дітей та 

юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області. 

74. "Катеринопіль. Зимовий день" – робота Гавуки Марії, вихованки 

Катеринопільського будинку дитячої та юнацької творчості Черкаської області. 
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75. "Дитинство моє!" – робота Мальченко Наталії, вихованки Центру 

дитячої та молодіжної творчості Корсунь-Шевченківської міської ради 

Черкаської області. 

76. "Софіївка" – робота Лановської Анастасії, вихованки Міського 

Будинку дитячої та юнацької творчості м. Умані Черкаської області. 

77. "На лужку" – колективна робота Василенко Анни, Коваленко Дар'ї, 

вихованок комунального закладу "Шполянський центр дитячої та юнацької 

творчості учнівської молоді" Шполянської об’єднаної територіальної громади 

Черкаської області. 

78. "Букет для мами" – робота Жалдак Єлизавети, вихованки " Центру 

художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді 

Кам'янської міської ради Черкаської області. 

79. "Букет сухоцвітів" – колективна робота Ілляшенко Валентини, 

Клименко Софії, Вдовиці Діани, вихованок комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської об’єднаної територіальної громади Черкаської області. 

80. "Райський птах" – робота Шпак Наталії, вихованки 

Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської 

міської ради Звенигородського району Черкаської області. 

 

 

Методист Шандригось В.М. 
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Додаток 4 

до наказу Комунального 

закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради" 

02.04.2021 № 47 

 

Автори робіт, 

які зайняли призові місця в обласному етапі  

Всеукраїнської виставки-конкурсу  

декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва 

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

1.1. Художнє різьблення по дереву (вікова категорія 6-11 років): 
I місце – Крилов Ростислав, вихованець Центру художньо-естетичної  

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

Черкаської області, учень 5 класу комунального закладу "Кам'янський ліцей №1 

Кам'янської міської ради Черкаської області" (робота "Перші голоси", керівник 

Козаченко О.Ф.); 

I місце – Шарлай Олександр, вихованець Центру дитячої та юнацької 

творчості Березняківської територіальної громади, учень 5 класу Тернівського 

ліцею Тернівської сільської ради Черкаського району Черкаської області 

(робота "Український півник", керівник Сидоренко І.Ф.); 

II місце – Пампуха Максим, вихованець Комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області, учень 3 класу Шполянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 

Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської 

області (робота "Небезпечна жабка", керівник Кардаш М.М.); 

IIІ місце – Сиротенко Максим, вихованець Катеринопільського будинку 

дитячої та юнацької творчості Черкаської області, учень 5 класу Гончариського 

закладу загальної середньої освіти Черкаської області (робота "Цукерниця 

"Чарівниця", керівник Матухно С.Л.); 

IІІ місце – Ткач Артем, вихованець Центру дитячої та молодіжної 

творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, учень  

8 класу Гарбузинського навчально-виховного комплексу "Дошкільний 

навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Корсунь-

Шевченківської міської ради Черкаської області (робота "Дощечка кухонна 

декоративна", керівник Мошенський С.А.); 

IIІ місце – Подорожній Ярослав, вихованець комунального закладу 

"Канівська міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської 

області", учень 6 класу Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

імені Т.Г. Шевченка Канівської міської ради Черкаської області (робота 

"Брелок для ключів", керівник Гурбич В.В.); 
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IІІ місце – Тирса Таміла, вихованка комунального закладу "Тальнівський 

центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді Тальнівської 

міської ради Черкаської області", учениця 5 класу Майданецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тальнівської міської ради Черкаської 

області (робота "Чаша достатку", керівник Руденко Р.О.). 

Художнє різьблення по дереву (вікова категорія 12-18 років): 

I місце – Ковальський Артур, вихованець Звенигородського центру 

дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського 

району Черкаської області, учень 8 класу Звенигородської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 Звенигородської міської ради Звенигородського 

району  Черкаської області (робота "Ткацький верстат", керівник  

Поєдинок М.П.); 

IІ місце – Кравченко Віктор, вихованець Золотоніського будинку дитячої  

та юнацької творчості Золотоніської міської ради Черкаської області, учень  

6 класу Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Золотоніської 

міської ради Черкаської області (робота "П'ятий елемент", керівник  

Носуля В.І.); 

IІ місце – Гречуха Ярослав, вихованець Центру дитячої та юнацької 

творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, 

учень 6 класу Мошнівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області (робота 

"Свято наближається", керівник Григуть З.В.); 

IІІ місце – Крилов Владислав, вихованець Центру художньо-естетичної  

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

Черкаської області, учень 11 класу комунального закладу "Кам'янський  

ліцей № 1 Кам'янської міської ради Черкаської області" (робота "Лісовичок", 

керівник Козаченко О.Ф.); 

IIІ місце – Лук’янчук Максим, Чекаленко Артем, вихованці 

Маньківського центру дитячої та юнацької творчості, Мала академія наук 

учнівської молоді Маньківської селищної ради Черкаської області, учні 6 класу 

Дзензелівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Маньківської 

селищної ради Черкаської області (колективна робота "Декоративна підставка 

для ножів", керівник Воловодюк П.Д.). 

1.2. Гончарство та художня кераміка (вікова категорія 6-11 років): 
І місце – Сутула Артем, вихованець позашкільного навчального закладу 

"Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, учень  

3 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської 

міської ради Черкаської області (робота "Колядники", керівник  

Тимошенко Г.В.); 

I місце – Потужня Дар'я, вихованка комунального закладу "Канівська 

міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської області", 

учениця 5 класу Канівської загальноосвітньої школи I-ІІІ ступенів № 4 

Канівської міської ради Черкаської області (робота "Декоративний глечик", 

керівник Барановська Ю.В.); 

II місце – Авдалян Арман, вихованець Комунального закладу 

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

області, учень 3 класу Шполянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської 

області (робота "Квітучий край", керівник Сорокопудова Л.О.); 

IІІ місце – Клименко Богдан, вихованець Центру художньо-естетичної  

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

Черкаської області, учень 5 класу Кам'янської загальноосвітньої спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих предметів 

Кам'янської міської ради Черкаської області (робота "Триптих "Листок дубовий 

з жолудем у парі", керівник Несененко Н.І.); 

Гончарство та художня кераміка (вікова категорія 12-18 років): 
І місце – Кутова Марія, вихованка позашкільного навчального закладу 

"Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, учениця  

9 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської 

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

І місце – Трюхан Наталія, вихованка Центру дитячої та юнацької 

творчості Чорнобаївської селищної ради Черкаської області, учениця 10 класу 

Лукашівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів – дитячий садок" Баришівської селищної ради (робота "Щедрий 

вечір в кожну домівку", керівник Журавель Л.В.); 

ІІ місце – Півторака Юлія, вихованка Центру художньо-естетичної  

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

Черкаської області, учениця 10 класу Кам'янської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих 

предметів Кам'янської міської ради Черкаської області (робота "Декоративна 

тарілочка "Снігурі", керівник Несененко Н.І.); 

II місце – Похилько Маргарита, вихованка Комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області, учениця 8 класу Шполянської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів №1 Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади 

Черкаської області (робота "Берегиня", керівник Сорокопудова Л.О.); 

IІ місце – Кучерюк Вікторія, вихованка Звенигородського центру дитячої  

та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області, учениця 7 класу Звенигородської загальноосвітньої школи 

I-II cтупенів № 4 Звенигородської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області (робота "Ангел над нічним селом", керівник Безверха О.М.); 

ІІІ місце – Замєсова Альбіна, Ропан Яна, вихованки комунального 

закладу позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" Іркліївської 

сільської ради Черкаської області, учениці 6 та 10 класу відповідно 

Крутьківського навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний 

заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Іркліївської сільської ради 

Черкаської області (колективна робота "Пташки прилетіли", керівник  

Мельник Ю.А.); 

IІІ місце – Сенько Остап, вихованець Центру дитячої та юнацької 

творчості Березняківської територіальної громади, учень 9 класу комунального 
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закладу "Сунківський ліцей" Березняківської сільської ради Черкаської області 

(робота "Мініатюри з глини", керівник Дроботя С.О.). 

1.3. Художнє плетіння, ткацтво (вікова категорія 6-11 років): 
I місце – Вовченко Анна, вихованка Комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької 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 "Польові квіти", керівник Сорокопудова Л.О.); 

I місце – Степаненко Аріна, вихованка комунального закладу "Канівська 

міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської області", 

учениця 2 класу Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 

Канівської міської ради Черкаської області (робота "Етносумка", керівник 

Ведмідь А.С.); 

IІ місце – Самофал Анастасія, вихованка Центру дитячої та юнацької 

творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, 

учениця 2 класу Степанківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Степанківської сільської ради Черкаської області (робота "Символ року", 

керівник Кондрамашина А.М.); 

ІІI місце – Харитонов Мирослав, вихованець Центру художньо-

естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської 

міської ради Черкаської області, учень 3 класу комунального закладу 

"Кам'янський ліцей № 1 Кам'янської міської ради Черкаської області" (робота 

"Килимок", керівник Несененко Н.І.); 

ІIІ місце – Скиба Дар'я, вихованка Золотоніського будинку дитячої та 

юнацької творчості Золотоніської міської ради Черкаської області, учениця  

4 класу Золотоніської гімназії ім.С.Д.Скляренка Золотоніської міської ради 

Черкаської області (робота "Килимок "Песик", керівник Новик Л.І.); 

Художнє плетіння, ткацтво (вікова категорія 12-18 років): 
ІI місце – Щепетна Анастасія, вихованка Золотоніського будинку дитячої 

та юнацької творчості Золотоніської міської ради Черкаської області, учениця  

4 класу Золотоніської гімназії ім.С.Д.Скляренка Золотоніської міської ради 

Черкаської області (робота "Пояс-крайка", керівник Новик Л.І.); 

II місце – Авдалян Сузанна, вихованка Комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області, учениця 7 класу Шполянської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів №1 Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади 

Черкаської області (робота "Чорнобривці", керівник Сорокопудова Л.О.); 

IІІ місце – Москалюк Анна, вихованка Центру дитячої та юнацької 

творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, 

учениця 6 класу Степанківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Степанківської сільської ради Черкаської області (робота "Портрет мотанки", 

керівник Кондрамашина А.М.). 

1.4. В’язання спицями, гачком (вікова категорія 6-11 років): 



 26  

Продовження додатка 2 

 

І місце – Кловак Маргарита, вихованка Маньківського центру дитячої та 

юнацької творчості, Мала академія наук учнівської молоді Маньківської 

селищної ради Черкаської області, учениця 3 класу Маньківського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Маньківської селищної ради 

Черкаської області (робота "Ведмедик", керівник Талабанюк Т.В.); 

І місце – Василега Анна, Качур Вероніка, вихованки позашкільного 

навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської 

ради, учениці 5 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 

ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області (колективна робота 

"На лісовій галявині", керівник Капелюшна Т.О.); 

II місце – Лепська Софія, вихованка Катеринопільського будинку дитячої 

та юнацької творчості Черкаської області, учениця 5 класу Комунального 

закладу "Катеринопільський навчально-виховний комплекс № 1 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад" 

Черкаської області (робота "Символ року", керівник Марциненко І.В.); 

IІ місце – Литус Софія, вихованка Тальнівського Будинку дітей  

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 5 класу 

Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №3 Тальнівської міської 

ради Черкаської області (робота "Щасливе дитинство", керівник  

Євтушенко Н.С.); 

IІІ місце – Корой Олександра, вихованка станції юних техніків міста 

Умані, учениця 4 класу Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 

ім. М.П.Бажана Уманської міської ради Черкаської області (робота "Фіалковий 

поні", керівник Мартинюк Л.В.); 

ІІІ місце – Кириченко Юлія, вихованка Центру дитячої та юнацької 

творчості Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади 

Черкаської області, учениця 4 класу Мартинівського ліцею (робота "Зайченя", 

керівник Кириленко Л.В.); 

IIІ місце – Бурчак Марія, вихованка комунального закладу "Канівська 

міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської області", 

учениця 4 класу Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 

Канівської міської ради Черкаської області (робота "Білий ведмідь", керівник 

Килимник Т.В.). 

В’язання спицями, гачком (вікова категорія 12-18 років): 
I місце – Хован Вікторія, Швець Анжела, вихованки Маньківського 

центру дитячої та юнацької творчості, Мала академія наук учнівської молоді 

Маньківської селищної ради Черкаської області, учениці 8 класу Маньківського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Маньківської селищної 

ради Черкаської області (колективна робота "Кізонько, моя мила, кізонько моя 

люба, чи ти їла, чи ти пила?", керівник Талабанюк Т.В.); 

І місце – Тесак Маргарита, вихованка Центру дитячої та юнацької 

творчості Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади 

Черкаської області, учениця 6 класу Мартинівського ліцею (робота "Лялька 

Катруся", керівник Ніколаєнко Т.В.); 

II місце – Олефір Вікторія, вихованка Комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 



 27  

Продовження додатка 2 

 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області, учениця 5 класу Шполянської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 5 Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади 

Черкаської області (робота "Домовичок Буба", керівник Бабенко А.А.); 

IІ місце – Сидорова Анастасія, вихованка Центру дитячої та молодіжної 

творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, учениця 

6 класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області (робота "Коник", 

керівник Попик В.В.); 

IІ місце – Кулик Ольга, вихованка Тальнівського Будинку дітей  

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 9 класу 

Тальнівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 1 – гімназія" Тальнівської міської ради Черкаської області 

(робота "Діти – це квіти", керівник Віслобокова В.І.); 

IІІ місце – Каналош Діана, вихованка комунального закладу 

"Тальнівський центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді 

Тальнівської міської ради Черкаської області", учениця 6 класу Кобринівського 

навчально-виховного комплексу "Заклад дошкільної освіти – загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів" Тальнівської міської ради Черкаської області (робота 

"Подушка-сувенір "Рік металевого Бика", керівник Ротаєнко М.П.); 

IІІ місце – Килимник Андрій, вихованець комунального закладу 

"Канівська міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської 

області", учень 8 класу Канівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 6  

з поглибленим вивченням іноземних мов Канівської міської ради Черкаської 

області (робота "Юхим та Одарка", керівник Килимник Т.В.); 

IІІ місце – Суслова Катерина, вихованка Золотоніського будинку 

дитячої та юнацької творчості Золотоніської міської ради Черкаської області, 

учениця 7 класу Золотоніської спеціалізованої школи № 1 Золотоніської міської 

ради Черкаської області (робота "Дачник", керівник Шихова А.М.). 

1.5. Витинання (вікова категорія 6-11 років): 

І місце – Сумбулова Анастасія, учениця 5 класу Смілянської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 Смілянської міської ради Черкаської 

області (робота "Казкові візерунки", керівник Клімашевський М.В.); 

І місце – Кривобабко Ксенія, вихованка Центру дитячої та юнацької 

творчості Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади 

Черкаської області, учениця 4 класу Мартинівського ліцею (робота "Фантазійні 

візерунки", керівник Кириленко Л.В.); 

I місце – Коваль Софія, вихованка Звенигородського центру дитячої та 

юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області, учениця 4 класу Звенигородської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів – спортивний ліцей Звенигородської міської ради 

Звенигородського району Черкаської області (робота Триптих "Політ 

метеликів", керівник Безверха О.М.); 

IІ місце – Ліснічук Олена, вихованка станції юних техніків міста Умані, 

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

Каракада І.М.); 

ІI місце – Сачок Анастасія, вихованка Центру художньо-естетичної  

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

Черкаської області, учениця 4 класу Кам'янської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих 

предметів Кам'янської міської ради Черкаської області (робота "Різдвяний 

вечір", керівник Хоменко О.І.); 

ІІІ місце – Ісаєва Тетяна, вихованка Єрківського комунального закладу 

позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької творчості" Єрківської 

селищної ради Черкаської області, учениця 11 класу Єрківського закладу 

загальної середньої освіти I-III ступенів імені Героя України В.М. Чорновола 

Єрківської селищної ради Черкаської області (робота "Рідні мотиви", керівник 

Якшова Л.Г.); 

ІІІ місце – Йосипака Мілена, вихованка Центру дитячої та юнацької 

творчості Чорнобаївської селищної ради Черкаської області, учениця 4 класу 

Лукашівського навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний 

заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Чорнобаївської селищної ради 

Черкаської області (робота "Дерево життя", керівник Журавель Л.В.); 

ІІІ місце – Грачова Уляна, вихованка Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради", учениця 4 класу Черкаської спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів № 28 імені Т.Г. Шевченка Черкаської міської ради Черкаської 

області (робота "Панна Ніжність", керівник Шандригось В.М.). 

Витинання (вікова категорія 11-18 років): 
І місце – Сліпченко Дарина, учениця 10 класу Смілянської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 Смілянської міської ради Черкаської 

області (робота "Віддзеркалення душі", керівник Клімашевський М.В.); 

I місце – Каюк Данило, вихованець Звенигородського центру дитячої та 

юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області, учень 6 класу Звенигородської загальноосвітньої школи  

І-ІІ ступенів № 5 Звенигородської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області (робота "Слава козацька не вмре, не поляже…", керівник  

Безверха О.М.); 

IІ місце – Дем’яненко Артем, вихованець Центру художньо-естетичної  

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

Черкаської області, учень 5 класу комунального закладу "Кам'янський  

ліцей № 1 Кам'янської міської ради Черкаської області" (робота "Несе Галя 

воду", керівник Хоменко О.І.); 

II місце – Глушко Світлана, вихованка комунального закладу "Канівська 

міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської області", 

учениця 11 класу Канівської гімназії імені Івана Франка Канівської міської ради 

Черкаської області (робота "Весняні птахи", керівник Дехтяренко О.Ю.); 

ІІІ місце – Гриценко Михайло, вихованець Єрківського комунального 

закладу позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької творчості" 

Єрківської селищної ради Черкаської області, учень 6 класу Єрківського 
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закладу загальної середньої освіти I-III ступенів імені Героя України 

В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області (робота "Зозуля", 

керівник Якшова Л.Г.); 

IIІ місце – Козачук Ангеліна, вихованка Комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області, учениця 7 класу Шполянської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 1 Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади 

Черкаської області (робота "Птахи дитинства", керівник Черевко Л.О.). 

1.6. Художня вишивка (вікова категорія 6-11 років): 

IІ місце – Харченко Ангеліна, вихованка Центру художньо-естетичної  

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

Черкаської області, учениця 3 класу комунального закладу "Кам'янський  

ліцей № 1 Кам'янської міської ради Черкаської області" (робота "Картина 

"Легендарні засновники", керівник Грабова Л.Ф.); 

IІ місце – Шевченко Єлизавета, вихованка позашкільного навчального 

закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, 

учениця 3 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 

Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Квіти Черкащини", 

керівник Волочай Т.Л.); 

IІ місце – Мельничук Анна, вихованка Будинку дитячої та юнацької 

творчості Монастирищенської міської ради Черкаської області, учениця 5 класу 

опорного закладу загальної середньої освіти "Монастирищенська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5" Монастирищенської міської ради 

Черкаської області (робота "Весела білочка", керівник Талабко Н.Д.); 

IІІ місце – Горбатюк Валентина, вихованка станції юних техніків міста 

Умані, учениця 4 класу Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14 

Уманської міської ради Черкаської області (робота "В очікуванні весни", 

керівник Богашко Н.Ю.); 

IІІ місце – Коваль Софія, вихованка Звенигородського центру дитячої та 

юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області, учениця 4 класу Звенигородської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів – спортивний ліцей Звенигородської міської ради 

Звенигородського району Черкаської області (робота "Подружки", керівник 

Дяченко Л.В.); 

IІІ місце – Кабальська Анастасія, вихованка комунального закладу 

"Тальнівський центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді 

Тальнівської міської ради Черкаської області", учениця 4 класу Кобринівського 

навчально-виховного комплексу "Заклад дошкільної освіти – загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів" Тальнівської міської ради Черкаської області (робота 

"Подарунок для бабусі", керівник Ротаєнко М.П.). 

Художня вишивка (вікова категорія 12-18 років): 
I місце – Гладишева Карина, вихованка Будинку дитячої та юнацької 

творчості Чигиринської міської ради Черкаської області, учениця 8 класу 

Чигиринського опорного закладу загальної середньої освіти Чигиринської 
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міської ради Черкаської області (робота "З Україною в серці", керівник  

Швець Л.О.); 

IІ місце – Панько Вікторія, вихованка Городищенського закладу 

позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької творчості" Городищенської 

міської ради Черкаської області, учениця 6 класу Петропавлівського закладу 

освіти "Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – заклад дошкільної 

освіти" Городищенської міської ради Черкаської області (робота "Рушник", 

керівник Різник І.В.); 

IІ місце – Крамарєва Валерія, вихованка комунального закладу 

"Канівська міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської 

області", учениця 8 класу Канівської гімназії імені Івана Франка Канівської 

міської ради Черкаської області (робота "Заповіт", керівник Попенко І.П.); 

ІIІ місце – Завірюха Вікторія, вихованка Тальнівського Будинку дітей  

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 6 класу 

комунального закладу "Тальнівська санаторна школа Черкаської обласної ради" 

(робота "Зимова хатинка", керівник Віслобокова В.І.); 

IІІ місце – Лісова Марія, вихованка комунального закладу "Тальнівський 

центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді Тальнівської 

міської ради Черкаської області", учениця 7 класу Тальянківської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Тальнівської міської ради Черкаської 

області (робота "Герб України", керівник Параскевич І.С.); 

ІІІ місце – Калашник Вікторія, вихованка Центру дитячої та юнацької 

творчості Чорнобаївської селищної ради Черкаської області, учениця 7 класу 

Чорнобаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Чорнобаївської 

селищної ради Черкаської області (робота "З любов’ю до України", керівник 

Пуха Л.Б.). 

 

 
 

1.7. Народна лялька (вікова категорія 6-11 років): 
I місце – Гранцерт Кіра, вихованка Звенигородського центру дитячої та 

юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області, учениця 3 класу Звенигородської загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів № 5 Звенигородської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області (робота "Україночки-сестрички", керівник Поєдинок Т.І.); 

І місце – Крижановська Ліза, вихованка позашкільного навчального 

закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, 

учениця 3 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 

Черкаської міської ради Черкаської області (робота "А ми удвох", керівник 

Волочай Т.Л.); 

ІІ місце – Костенко Богдан, вихованець Центру дитячої та юнацької 

творчості Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади 

Черкаської області, учень 4 класу Мартинівського ліцею (робота "Лялька 

мотанка "Берегиня роду", керівник Ніколаєва Т.В.); 

II місце – Вихрист Дарина, вихованка Катеринопільського будинку 

дитячої та юнацької творчості Черкаської області, учениця 4 класу 
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Комунального закладу "Катеринопільський навчально-виховний комплекс № 1 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад" 

Катеринопільської районної ради Черкаської області (робота "Весняночка", 

керівник Тупчієнко Т.В.); 

IІІ місце – Запорожець Аліна, вихованка Центру дитячої та юнацької 

творчості Драбівської селищної ради Черкаської області, учениця 7 класу 

Закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Драбове-Барятинське 

Драбівської селищної ради Черкаської області (робота "Лялька "Веснянка", 

керівник Кондратюк Т.В.); 

ІІІ місце – Лисенко Поліна, вихованка Єрківського комунального закладу 

позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької творчості" Єрківської 

селищної ради Черкаської області, учениця 3 класу Єрківського закладу 

загальної середньої освіти I-III ступенів імені Героя України В.М. Чорновола 

Єрківської селищної ради Черкаської області (робота "Берегиня", керівник 

Якшова Л.Г.); 

ІIІ місце – Бойко Анна, вихованка Центру дитячої та юнацької творчості 

Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, учениця  

3 класу Степанківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Степанківської 

сільської ради Черкаської області (робота "Калинка", керівник  

Кондрамашина А.М.). 

Народна лялька (вікова категорія 12-18 років): 
I місце – Малько Єлизавета, вихованка Катеринопільського будинку 

дитячої та юнацької творчості Черкаської області, учениця 7 класу 

Комунального закладу "Катеринопільський навчально-виховний комплекс № 1 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад" 

Катеринопільської районної ради Черкаської області (робота "Наречена", 

керівник Тупчієнко Т.В.); 

І місце – Пріхно Владислава, вихованка позашкільного навчального 

закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, 

учениця 8 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 

Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Оленка", керівник 

Тимошенко Г.В.); 

ІІ місце – Петровська Марія, вихованка Єрківського комунального 

закладу позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької творчості" 

Єрківської селищної ради Черкаської області, учениця 11 класу Єрківського 

закладу загальної середньої освіти I-III ступенів імені Героя України 

В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області (робота 

"Українка", керівник Якшова Л.Г.); 

IІ місце – Підгірна Марія, вихованка Тальнівського Будинку дітей  

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 9 класу 

Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 2 Тальнівської міської 

ради Черкаської області (робота "Колядниця", керівник Підгірна Н.І.); 

IІІ місце – Коваль Оксана, вихованка Городищенського закладу 

позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької творчості" Городищенської 

міської ради Черкаської області, учениця 7 класу Городищенського закладу 
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загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Городищенської міської ради 

Черкаської області (робота "Лялька-мотанка "Ведучка", керівник Коваль Г.О.); 

IІІ місце – Гром Валерія, вихованка Звенигородського центру дитячої та 

юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області, учениця 6 класу Звенигородської загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів № 5 Звенигородської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області (робота "Щира українка", керівник Поєдинок Т.І.); 

IІІ місце – Таран Анастасія, вихованка Маньківського центру дитячої та 

юнацької творчості, Мала академія наук учнівської молоді Маньківської 

селищної ради Черкаської області, учениця 6 класу Маньківського навчально-

виховного комплексу "Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – 

гімназія" Маньківської селищної ради Черкаської області (робота "Берегиня 

достатку", керівник Мельник С.С.); 

IІІ місце – Кондрамашина Ангеліна, вихованка Центру дитячої та 

юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської 

області, учениця 6 класу Степанківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Степанківської сільської ради Черкаської області (робота "Оксана", керівник 

Кондрамашина А.М.). 

1.8. М’яка іграшка (вікова категорія 6-11 років): 
I місце – Передерій Мілана, вихованка комунального позашкільного 

навчального закладу "Будинок дитячої та юнацької творчості" Балаклеївської 

сільської ради Смілянського району Черкаської області, учениця 4 класу 

Опорного закладу освіти "Балаклеївський ліцей імені Євгенії Гуглі" 

Балаклеївської сільської ради Черкаської області (робота "Корівка", керівник 

Олійник Л.В.); 

I місце – Грудзіненко Анастасія, Драник Ксенія, вихованки Центру 

дитячої та юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області, учениці 3 класу Будищенського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Будищенської сільської ради Черкаської області 

(колективна робота "Рік бичка іде до всіх, подарунків несе міх", керівник 

Колесник Л.П.); 

ІІ місце – колектив вихованців (Смагіна Софія, Панасенко Вікторія, 

Гичка Анастасія, Данільченко Мілана) позашкільного навчального закладу 

"Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, учениці 4, 3, 3, 

5 класу відповідно Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26  

імені І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області (колективна 

робота "Лісові друзі", керівник Чернюк Л.В.); 

IІ місце – Кучеренко Крістіна, вихованка Центру дитячої та молодіжної 

творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, учениця  

3 класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області (робота "Миле 

опудало", керівник Попик В.В.); 

IІ місце – Гончар Анастасія, вихованка Будинку дитячої та юнацької 

творчості Монастирищенської міської ради Черкаської області, учениця 3 класу 

опорного закладу загальної середньої освіти "Монастирищенська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5" Монастирищенської міської ради 
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Черкаської області (робота "Україночка". Кухонна вішалка, керівник 

Бондаренко Т.В.); 

ІІІ місце – Оверчук Анастасія, Коровкіна Ольга, вихованки станції юних 

техніків міста Умані, учениці 4 та 3 класу відповідно Уманської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Уманської міської ради Черкаської 

області (колективна робота "Янголята", керівник Каракада І.М.); 

IIІ місце – Корінна Софія, Тельба Софія, вихованки Маньківського 

центру дитячої та юнацької творчості, Мала академія наук учнівської молоді 

Маньківської селищної ради Черкаської області, учениці 2 класу Маньківського 

навчально-виховного комплексу "Заклад загальної середньої освіти  

І-ІІІ ступенів – гімназія" Маньківської селищної ради Черкаської області 

(колективна робота "Дерево життя", керівник Мельник С.С.); 

IІІ місце – Гаркавенко Анна, Шандригось Марія, вихованки 

Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради", учениці 3 та 5 класу 

Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради 

Черкаської області та Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради 

Черкаської області відповідно (колективна робота "Песик Соня", керівник  

Шандригось В.М.); 

М’яка іграшка (вікова категорія 12-18 років): 

I місце – Гень Анна, вихованка Катеринопільського будинку дитячої та 

юнацької творчості Черкаської області, учениця 9 класу Комунального закладу 

"Катеринопільський навчально-виховний комплекс № 1 "Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад" Катеринопільської 

районної ради Черкаської області (робота "Подружки-веселушки", керівник 

Джус А.І.); 

I місце – Гарашова Анна, вихованка Городищенського закладу 

позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької творчості" Городищенської 

міської ради Черкаської області, учениця 9 класу Городищенського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Городищенської міської ради 

Черкаської області (робота "Українка", керівник Коваль Г.О.); 

ІІ місце – Ляпкало Дар’я, вихованка позашкільного навчального закладу 

"Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради,  

учениця 6 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30 

Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Хитра лисиця", керівник 

Чернюк Л.В.); 

IІ місце – Лосінець Яна, вихованка Центру дитячої та молодіжної 

творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, учениця  

11 класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області (робота "Хазяйновита 

миша", керівник Попик В.В.); 

IІ місце – Гук Анастасія, вихованка Будинку дитячої та юнацької 

творчості Монастирищенської міської ради Черкаської області, учениця 6 класу 

опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ліцей "Ерудит" 

Монастирищенської міської ради Черкаської області (робота "Новорічний 

бичок", керівник Бондаренко Т.В.); 
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ІIІ місце – Маркіна Поліна, вихованка Звенигородського центру дитячої  

та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області, учениця 5 класу Звенигородської спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів № 1 Звенигородської міської ради Звенигородського району 

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

ІІІ місце – Литвин Юліана, вихованка Центру дитячої та юнацької 

творчості Чорнобаївської селищної ради Черкаської області, учениця 6 класу 

Чорнобаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Чорнобаївської 

селищної ради Черкаської області (робота "Бабусин бичок", керівник  

Хоменко І.В.); 

IІІ місце – Передрій Софія, вихованка Христинівського районного 

Будинку дитячої та юнацької творчості Христинівської міської ради Черкаської 

області, учениця 10 класу Опорного закладу освіти "Христинівський ліцей" 

Христинівської міської ради Черкаської області (робота "Колобки", керівник 

Терещук Л.М.). 

1.9. Вироби з тіста (вікова категорія 6-11 років): 

I місце – Мирошник Владислава, вихованка Комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області, учениця 5 класу Шполянської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 1 Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади 

Черкаської області (робота "Символ 2021 року", керівник Курінна З.С.); 

І місце – Гриценко Дарина, вихованка Центру дитячої та юнацької 

творчості Чорнобаївської селищної ради Черкаської області, учениця 5 класу 

Чорнобаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Чорнобаївської 

селищної ради Черкаської області (робота "Наш яблуневий край", керівник 

Стеблина О.П.); 

IІ місце – Козак Софія, Педан Ірина, вихованки Звенигородського центру 

дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського 

району Черкаської області, учениці 2 класу Звенигородської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 Звенигородської міської ради Звенигородського 

району Черкаської області (колективна робота "Квадриптих "Янголятка", 

керівник Каюк Т.В.); 

IІ місце – Чорноус Поліна, 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 № 5 Ватутінської міської 

ради Черкаської області" (робота "Україна – родюча земля", керівник  

Горова О.В.); 

IІІ місце – Божедомова Дар’я, вихованка Центру художньо-естетичної  

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

Черкаської області, учениця 4 класу комунального закладу "Кам'янський  

ліцей № 1 Кам'янської міської ради Черкаської області" (робота "Домашній 

оберіг", керівник Несененко Н.І.); 

IІІ місце – Мазненко Олеся, вихованка комунального закладу 

"Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей та учнівської 
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молоді Тальнівської районної ради Черкаської області", учениця 5 класу 

Мошурівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тальнівської міської ради 

Черкаської області (робота "Підкова-оберіг на "щастя", керівник  

Шкода С.І.). 

Вироби з тіста (вікова категорія 12-18 років): 
I місце – Рибальченко Дар'я, Шевцова Вікторія, вихованки станції юних 

техніків міста Умані, учениці 6 класу Уманської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 3 Уманської міської ради Черкаської області та Уманської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14 Уманської міської ради Черкаської 

області відповідно (колективна робота "Квіти України", керівник  

Стрельнікова І.М.); 

I місце – Долоніна Олександра, вихованка Тальнівського Будинку дітей  

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 10 класу 

Тальнівського економіко-математичного ліцею Тальнівської міської ради 

Тальнівського району Черкаської області (робота "А в нашого Омелька – 

невелика сімейка", керівник Маляренко Н.В.); 

II місце – Іванова Ірина, вихованка Комунального закладу "Шполянський 

центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" Шполянської міської 

ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області, учениця 6 класу 

Шполянського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 2 – ліцей" Шполянської міської ради об'єднаної територіальної 

громади Черкаської області (робота "Букет віол", керівник Курінна З.С.); 

IІІ місце – Замогильна Анастасія, вихованка Центру художньо-естетичної 

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

Черкаської області, учениця 8 класу комунального закладу "Кам'янський  

ліцей № 1 Кам'янської міської ради Черкаської області" (робота "Польове 

асорті", керівник Несененко Н.І.); 

IІІ місце – Вовкотруб Ірина, вихованка Звенигородського центру дитячої 

та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області, учениця 6 класу Звенигородської спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів № 3 Звенигородської міської ради Звенигородського району  

Черкаської області (робота "Мати-Україна", керівник Каюк Т.В.). 

1.10. Вироби зі шкіри (вікова категорія 6-11 років): 
IІ місце – Каракуля Максим, Каракуля Богдан вихованці Тальнівського 

Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учні  

4 класу Тальнівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 1 – гімназія" Тальнівської міської ради Тальнівського району 

Черкаської області (колективна робота "Собачка", керівник Євтушенко Н.С.); 

IІІ місце – Горник Аліна, вихованка Центру художньо-естетичної та 

науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської міської ради 

Черкаської області, учениця 2 класу комунального закладу "Кам'янський  

ліцей № 1 Кам'янської міської ради Черкаської області" (робота "Троянди", 

керівник Юрченко О.О.); 

IIІ місце – Сьомкіна Злата, вихованка Комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 
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області, учениця 2 класу Шполянського навчально-виховного комплексу 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – гімназія" Шполянської міської ради 

об`єднаної територіальної громади Черкаської області (робота "Чарівні квіти", 

керівник Сьомкіна І.Ю.). 

Вироби зі шкіри (вікова категорія 12-18 років): 
I місце – Білоус Олеся, 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 "Квіти для мами", керівник Нишпора Л.В.); 

IІ місце – Щербакова Аріна, вихованка Центру дитячої та молодіжної 

творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, учениця  

6 класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області (робота "Квіти з 

бабусиного саду", керівник Резніченко Л.І.); 

IІІ місце – Бадрак Вероніка, вихованка Катеринопільського будинку 

дитячої та юнацької творчості Черкаської області, учениця 8 класу 

Комунального закладу "Катеринопільський навчально-виховний комплекс № 2 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад" 

Катеринопільської районної ради Черкаської області (робота "Іриси", керівник 

Піщана О.П.). 

1.11. Декоративний розпис, народний живопис (вікова категорія  

6-11 років): 

I місце – Кузнєцова Злата, вихованка позашкільного навчального закладу 

"Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, учениця  

4 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІступенів № 22 Черкаської 

міської ради Черкаської області (робота "Цвітуть, чарують квіти на моїм вікні", 

керівник Коваленко А.О.); 

І місце – Пакулева Наталія, вихованка Міського Будинку дитячої  

та юнацької творчості м. Умані, учениця 1 класу Уманської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 11 ім. М.П.Бажана Уманської міської ради Черкаської 

області (робота "Мій янгол", керівник Строй Р.Л.); 

II місце – Двірник Каріна, вихованка Комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області, учениця 2 класу Шполянської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 1 Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади 

Черкаської області (робота "Маки", керівник Сорокопудова Л.О.); 

IІ місце – Козакевич Ніколь, вихованка позашкільного навчального 

закладу "Центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді м. Черкаси", 

учениця 4 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 25 

Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Серце рідного краю", 

керівник Булаженко Н.В.); 

ІI місце – Невгод Марія, вихованка Центру дитячої та юнацької творчості 

Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, учениця  

3 класу Степанківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Степанківської 
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сільської ради Черкаської області (робота "Мотанка", керівник  

Кондрамашина А.М.); 

IІ місце – Мусієнко Каріна, вихованка Будинку дитячої та юнацької 

творчості Монастирищенської міської ради Черкаської області, учениця 5 класу 

опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ліцей "Ерудит" 

Монастирищенської міської ради Черкаської області (робота "Веселий 

сніговичок", керівник Дякова О.В.); 

ІІІ місце – Димид Каріна, вихованка Єрківського комунального закладу 

позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької творчості" Єрківської 

селищної ради Черкаської області, учениця 2 класу Єрківського закладу 

загальної середньої освіти I-III ступенів імені Героя України В.М. Чорновола 

Єрківської селищної ради Черкаської області (робота "Мальви", керівник 

Козієнко В.Б.); 

IІІ місце – Ліпська Даніелла, вихованка Звенигородського центру дитячої 

та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області, учениця 3 класу Звенигородської загальноосвітньої школи 

I-II cтупенів № 4 Звенигородської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області (робота "Квітка-метелик", керівник Безверха О.М.); 

IІІ місце – Кононенко Діана, вихованка комунального закладу "Канівська 

міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської області", 

учениця 1 класу Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 

Канівської міської ради Черкаської області (робота "Крапковий розпис", 

керівник Ведмідь А.С.). 

Декоративний розпис, народний живопис (вікова категорія 

12-18 років): 
І місце – Засенко Маріанна, вихованка Золотоніського будинку дитячої та 

юнацької творчості Золотоніської міської ради Черкаської області, учениця  

6 класу Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Золотоніської 

міської ради Черкаської області (робота "Декоративний елемент "Бичок", 

керівник Шевель М.В.); 

І місце – Петренко Марія, вихованка Центру дитячої та юнацької 

творчості Чорнобаївської селищної ради Черкаської області, учениця 10 класу 

Чорнобаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Чорнобаївської 

селищної ради Черкаської області (робота "Без сім’ї і свого роду – нема нації, 

народу!", керівник Стеблина О.П.); 

I місце – Щербанюк Вероніка, вихованка Будинку дитячої та юнацької 

творчості Монастирищенської міської ради Черкаської області, учениця 7 класу 

опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ліцей "Ерудит" 

Монастирищенської міської ради Черкаської області (робота "Сови", керівник 

Дякова О.В.); 

IІ місце – Щигорець Марія, вихованка позашкільного навчального 

закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, 

учениця 6 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 

Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Купальська пісня", 

керівник Тимошенко Г.В.); 
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IІ місце – Заєць Дар'я, вихованка позашкільного навчального закладу 

"Центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді м. Черкаси", учениця  

8 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Черкаської 

міської ради Черкаської області (робота "Зимові традиції рідного краю", 

керівник Булаженко Н.В.); 

ІI місце – Жила Ольга, вихованка Центру дитячої та юнацької творчості 

Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, учениця  

6 класу Степанківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Степанківської 

сільської ради Черкаської області (робота "Зимові гості", керівник 

Кондрамашина А.М.); 

ІІІ місце – Поленякіна Анна, вихованка Єрківського комунального 

закладу позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької творчості" 

Єрківської селищної ради Черкаської області, учениця 11 класу Єрківського 

закладу загальної середньої освіти I-III ступенів імені Героя України 

В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області (робота 

"Золотисте горлечко", керівник Козієнко В.Б.); 

IІІ місце – Снісаренко Марія, вихованка Звенигородського центру 

дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського 

району Черкаської області, учениця 5 класу Звенигородської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 Звенигородської міської ради Звенигородського 

району Черкаської області (робота "Диво-квіти", керівник Безверха О.М.); 

ІІІ місце – Мельник Леся, вихованка Міського Будинку дитячої  

та юнацької творчості м. Умані, учениця 10 класу Уманської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 Уманської міської ради Черкаської області (робота 

"Гармонія", керівник Павлова А.А.). 

1.12. Бісероплетіння (вікова категорія 6-11 років): 

І місце – Житнухіна Надія, вихованка Міського Будинку дитячої  

та юнацької творчості м. Умані, учениця 4 класу навчально-виховного 

комплексу "Уманська міська гімназія – школа естетичного виховання" 

Уманської міської ради Черкаської області (робота "Гердан "Квіти", керівник 

Сліпченко О.Г.); 

I місце – Савельєва Поліна, вихованка Центру дитячої та молодіжної 

творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, учениця  

2 класу Гарбузинського навчально-виховного комплексу "Дошкільний 

навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Корсунь-

Шевченківської міської ради Черкаської області (робота "Писаночки", керівник 

Лісова Л.Й.); 

IІ місце – Костромін Леонід, вихованець Комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської 

ради Черкаської області, учень 5 класу Комунального закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 5 Ватутінської міської 

ради Черкаської області" (робота " Лебеді вірності", керівник Гончаренко Л.О.); 

IІ місце – Марченко Карина, вихованка Комунального закладу 

"Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей та учнівської 

молоді Тальнівської районної ради Черкаської області", учениця 5 класу 

Кобринівського навчально-виховного комплексу "Заклад дошкільної освіти – 
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загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Тальнівської міської ради Черкаської 

області (робота "Веселий сніговик", керівник Ротаєнко М.П.); 

IІІ місце – колектив вихованців (Кубрушко Софія, Слєпакова Анастасія, 

Мироненко Анна, Ткаченко Софія) Центру дитячої та юнацької творчості 

Драбівської селищної ради Черкаської області, учениці 4 класу Драбівського 

навчально-виховного комплексу "Заклад загальної середньої освіти  

І-ІІІ ступенів імені С.В.Васильченка – гімназія" Драбівської селищної ради 

Черкаської області (колективна робота "Криниця добра", керівник  

Кубрушко Л.І.); 

IІІ місце – Пряда Ростислав, Пряда Маргарита, вихованці Золотоніського 

будинку дитячої та юнацької творчості Золотоніської міської ради Черкаської 

області, учні 2 та 7 класу відповідно Золотоніської спеціалізованої школи № 1 

Золотоніської міської ради Черкаської області (колективна робота "Весняний 

бузок", керівник Мельник С.В.). 

Бісероплетіння (вікова категорія 12-18 років): 
I місце – Затокова Анна, вихованка Лисянського Будинку дитячої та 

юнацької творчості, учениця 7 класу Журжинецької філії комунального 

опорного закладу Лисянський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 1 – гімназія – дошкільний навчальний заклад" Лисянської 

селищної ради Черкаської області (робота "Народний хор", керівник  

Шевченко Т.В.); 

І місце – Коваленко Альона, вихованка Центру технічної творчості 

Піщанської сільської ради, учениця 7 класу Піщанської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів  Піщанської сільської ради Золотоніського району 

Черкаської області (робота "Гердан "Очі надії у долі країни", керівник  

Войнова Г.В.); 

II місце – Букань Лілія, вихованка Маньківського центру дитячої та 

юнацької творчості, Мала академія наук учнівської молоді Маньківської 

селищної ради Черкаської області, учениця 11 класу Маньківського навчально-

виховного комплексу "Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – 

гімназія" Маньківської селищної ради Черкаської області (робота "Силянка 

"Маківка", керівник Поліщук Н.О.); 

IІ місце – Пугач Дарина, вихованка Центру дитячої та юнацької творчості 

Драбівської селищної ради Черкаської області, учениця 7 класу Драбівського 

навчально-виховного комплексу "Заклад загальної середньої освіти  

І-ІІІ ступенів імені С.В.Васильченка – гімназія" Драбівської селищної ради 

Черкаської області (робота "Гердан "Квіти України", керівник Лолашвілі Л.П.); 

II місце – Тулуман Валентина, 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 № 2 – ліцей" Шполянської міської ради 

об'єднаної територіальної громади Черкаської області (робота "Сонячний 

настрій", керівник Гегельська Л.М.); 

IІІ місце – Жаботинська Анастасія, вихованка Центру художньо-

естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської 
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міської ради Черкаської області, учениця 7 класу комунального закладу 

"Кам'янський ліцей № 1 Кам'янської міської ради Черкаської області" (робота 

"Кольє "Вечірнє", керівник Юрченко О.О.); 

IІІ місце – Корчака Юлія, вихованка Центру дитячої та молодіжної 

творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, учениця  

6 класу Гарбузинського навчально-виховного комплексу "Дошкільний 

навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Корсунь-

Шевченківської міської ради Черкаської області (робота "Україночка", керівник 

Лісова Л.Й.); 

IІІ місце – Рябчун Аліна, вихованка Тальнівського Будинку дітей  

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 7 класу 

Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 2 Тальнівської міської 

ради Черкаської області (робота "Волошки, маки та ромашки – квіти 

польові…", керівник Віслобокова В.І.). 

1.13. Паперова пластика та оригамі (вікова категорія 6-11 років): 
I місце – Заболотня Ольга, Чуб Аліна, вихованки Центру художньо-

естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської 

міської ради Черкаської області, учениці 4 класу Кам'янської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих 

предметів Кам'янської міської ради Черкаської області (колективна робота 

"Квіти рідного краю", керівник Хоменко О.І.); 

I 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 "Мій край – край хліборобів споконвіку. 

Трипілля край… Я цим пишатимусь до віку…", керівник Вербовська Т.В.); 

I місце – Шавлак Катерина, вихованка позашкільного навчального 

закладу "Центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді м. Черкаси", 

учениця 5 класу Черкаського гуманітарно-правового ліцею Черкаської міської 

ради Черкаської області (робота "Яскраві мотиви рідного краю", керівник 

Сорока М.М.); 

IІ місце – Паладій Поліна, Щербак Анна, вихованки Звенигородського 

центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської ради 

Звенигородського району Черкаської області, учениці 3 класу Звенигородської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – спортивний ліцей Звенигородської 

міської ради Звенигородського району Черкаської області (колективна робота 

"Осінні барви", керівник Дяченко Л.В.); 

IIІ місце – Кулинич Юлія, 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 "Квіткові мотиви", керівник Черевко Л.О.); 

ІІІ місце – Куліков Дмитро, вихованець позашкільного навчального 

закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, учень 
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2 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 20 Черкаської 

міської ради Черкаської області (робота "Осінь", керівник Монько Л.М.); 

IІІ місце – Олексієнко Ліза, вихованка Центру дитячої та молодіжної 

творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, учениця  

2 класу Корсунь-Шевченківської гімназії Корсунь-Шевченківської міської ради 

Черкаської області (робота "На краю села хатина", керівник Керекеша О.І.); 

IІІ місце – Цурікова Варвара, вихованка Центру дитячої та юнацької 

творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, 

учениця 4 класу Байбузівського закладу загальної середньої освіти  

І-ІІІ ступенів Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської 

області (робота "Першоцвіт", керівник Білик Н.І.); 

IІІ місце – Потапова Ірина, вихованка Центру дитячої та юнацької 

творчості Березняківської територіальної громади, учениця 3 класу закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с.Березняки Березняківської сільської 

ради (робота "Кошик для матусі", керівник Гнатенко В.А.). 

Паперова пластика та оригамі (вікова категорія 12-18 років): 

I місце – Маркіна Поліна, вихованка Звенигородського центру дитячої та 

юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області, учениця 5 класу Звенигородської спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів № 1 Звенигородської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області (робота "Ніжність", керівник Дяченко Л.В.); 

І місце – Оцвей Єлізавєта, Олексюк Дарина, вихованки позашкільного 

навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської 

ради, учениці 8 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 

ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області та 5 класу 

Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 28 ім. Т.Г. Шевченка 

Черкаської міської ради Черкаської області відповідно (колективна робота "На 

волі", керівник Кулак В.М.); 

I місце – Нарожна Дарія, вихованка Будинку дитячої та юнацької 

творчості Смілянської міської ради Черкаської області, учениця 6 класу 

Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Смілянської міської 

ради Черкаської області (робота "Тукан", керівник Корсун О.В.); 

ІI місце – Голобородько Юлія, вихованка Центру художньо-естетичної  

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

Черкаської області, учениця 6 класу Кам'янської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих 

предметів Кам'янської міської ради Черкаської області (робота "Дивоцвіт", 

керівник Хоменко О.І.); 

IІ місце – Палій Дар'я, вихованка Будинку дитячої та юнацької творчості 

Монастирищенської міської ради Черкаської області, учениця 6 класу опорного 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ліцей "Ерудит" 

Монастирищенської міської ради Черкаської області (робота "Ластівочки", 

керівник Дякова О.В.); 

IІІ місце – Білоус Назар, вихованець Тальнівського Будинку дітей  

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учень 9 класу 
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Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Тальнівської міської 

ради Черкаської області (робота "Сова-ключниця", керівник Нишпора Л.В.); 

IІІ місце – Чорнобай Аліна, вихованка комунального закладу 

"Тальнівський центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді 

Тальнівської міської ради Черкаської області", учениця 10 класу Лісівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тальнівської міської ради Черкаської 

області (робота "Скринька-хатинка", керівник Величко Н.С.); 

IІІ місце – Брикун Маргарита, вихованка Золотоніського будинку дитячої 

та юнацької творчості Золотоніської міської ради Черкаської області, учениця  

5 класу Кропивнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золотоніської 

міської ради Черкаської області (робота "Петриківка надихає", керівник  

Брикун Т.І.). 

1.14. Вироби з соломки (вікова категорія 6-11 років): 
I місце – Баранов Вадим, вихованець комунального закладу позашкільної 

освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" Іркліївської сільської ради 

Черкаської області, учень 4 класу Комунального закладу "Іркліївський ліцей" 

Іркліївської сільської ради Черкаської області (робота "Чарівна скринька", 

керівник Кириченко С.О.); 

ІІ місце – Грицевська Анна, вихованка Центру художньо-естетичної  

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

Черкаської області, учениця 3 класу Комунального закладу "Кам'янський  

ліцей № 1 Кам'янської міської ради Черкаської області" (робота "Бабине літо", 

керівник Грабова Л.Ф.); 

IІІ місце – Сторчак Вікторія, вихованка Комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області, учениця 3 класу Шполянської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 5 Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади 

Черкаської області (робота "Лісовий крутько", керівник Бабенко А.А.); 

ІІІ місце – Пилипенкот Дар'я, Шокловська Надія, вихованки Міського 

Будинку дитячої та юнацької творчості м. Умані, учениці 3 класу Уманського 

навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 – 

колегіум" Уманської міської ради Черкаської області (колективна робота 

"Тепло батьківської оселі", керівник Павлова А.А.). 

Вироби з соломки (вікова категорія 12-18 років): 

I місце – Надельнюк Дарина, вихованка Катеринопільського будинку 

дитячої та юнацької творчості Черкаської області, учениця 11 класу 

Вікнинського навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний  

заклад – загальноосвітня школа I-III ступенів" Катеринопільської районної ради 

Черкаської області (робота "Берегиня", керівник Сущенко Л.В.); 

IІ місце – Ісаєнко Маргарита, вихованка комунального закладу 

позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" Іркліївської 

сільської ради Черкаської області, учениця 6 класу Комунального закладу 

"Іркліївський ліцей" Іркліївської сільської ради Черкаської області (робота 

"Любава", керівник Кириченко С.О.); 
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IІІ місце – Шабатин Аліна, вихованка Комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області, учениця 6 класу Шполянської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 1 Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади 

Черкаської області (робота "Квіткова феєрія", керівник Бабенко А.А.). 

1.15. Ізонитка (вікова категорія 6-11 років): 
І місце – Левченко Олена, учениця 5 класу Смілянської спеціалізованої 

школи I-III ступенів № 12 Смілянської міської ради Черкаської області (робота 

"Сонячна казка", керівник Клімашевський М.В.); 

I місце – Шандригось Марія, вихованка Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради", учениця 5 класу Черкаської гімназії № 31 

Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Кульбабка", керівник  

Шандригось В.М.); 

IІ місце – Жученко Анастасія, вихованка станції юних техніків міста 

Умані, учениця 4 класу Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 

Уманської міської ради Черкаської області (робота "Польові квіти", керівник 

Каракада І.М.); 

IІ місце – Харченко Мар'яна, вихованка Золотоніського будинку дитячої  

та юнацької творчості Золотоніської міської ради Черкаської області, учениця  

3 класу Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Золотоніської 

міської ради Черкаської області (робота "Картинка "Літо", керівник  

Шихова А.М.); 

ІІI місце – Коваленко Владислав, вихованець Центру художньо-

естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської 

міської ради Черкаської області, учень 4 класу комунального закладу 

"Кам'янський ліцей № 1 Кам'янської міської ради Черкаської області" (робота 

"Підкорювач небес", керівник Несененко Н.І.); 

IІІ місце – Герасименко Віталій, вихованець Городищенського закладу 

позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької творчості" Городищенської 

міської ради Черкаської області, учень 4 класу Опорного закладу освіти – 

Городищенський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 

Городищенської міської ради Черкаської області (робота "Сніговичок", 

керівник Коваль Г.О.). 

Ізонитка (вікова категорія 12-18 років): 
І місце – Самвелян Каріна, учениця 11 класу Смілянської спеціалізованої 

школи I-III ступенів № 12 Смілянської міської ради Черкаської області (робота 

"Любій бабусі", керівник Клімашевський М.В.); 

I місце – Дяченко Дарія, вихованка Золотоніського будинку дитячої  

та юнацької творчості Золотоніської міської ради Черкаської області, учениця  

9 класу Золотоніської гімназії ім.С.Д.Скляренка Золотоніської міської ради 

Черкаської області (робота "Картина "Символ Івана Сірка", керівник  

Дяченко С.О.); 

IІ місце – Шанторович Діана, вихованка Комунального закладу 

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

області, учениця 6 класу Шполянської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 1 Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади 

Черкаської області (робота "Чарівний метелик", керівник Бабенко А.А.). 

ІІІ місце – Скоромна Оксана, вихованка Єрківського комунального 

закладу позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької творчості" 

Єрківської селищної ради Черкаської області, учениця 8 класу Єрківського 

закладу загальної середньої освіти I-III ступенів імені Героя України 

В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області (робота 

"Журавлі", керівник Козієнко В.Б.). 

1.16. Писанкарство (вікова категорія 6-11 років): 
І місце – Кирилюк Богдана, вихованка Центру дитячої та молодіжної 

творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, учениця  

2 класу Корсунь-Шевченківської гімназії Корсунь-Шевченківської міської ради 

Черкаської області (робота "Пасхальний кошик", керівник Керекеша О.І.); 

IІ місце Танабаш Ксенія, вихованка Центру дитячої та юнацької 

творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, 

учениця 3 класу Яснозірського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області (робота 

"Джерело життя", керівник Литвяк К.П.); 

ІІІ місце – Федунова Марія, вихованка Єрківського комунального 

закладу позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької творчості" 

Єрківської селищної ради Черкаської області, учениця 2 класу Єрківського 

закладу загальної середньої освіти I-III ступенів імені Героя України 

В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області (робота 

"Великоднє яєчко", керівник Козієнко В.Б.). 

Писанкарство (вікова категорія 12-18 років): 
I місце – Корецький Сергій, вихованець Центру художньо-естетичної  

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

Черкаської області, учень 6 класу комунального закладу "Кам'янський  

ліцей № 1 Кам'янської міської ради Черкаської області" (робота "Писанка", 

керівник Шляхтова Л.М.); 

IІ місце – Ноздренко Яна, вихованка Центру дитячої та юнацької 

творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, 

учениця 8 класу Яснозірського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області (робота 

"Великодній оберіг", керівник Литвяк К.П.); 

IІІ місце – Вдовиченко Марія, вихованка Тальнівського Будинку дітей  

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 6 класу 

Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Тальнівської міської 

ради Черкаської області (робота "Великодня писанка", керівник  

Маляренко Н.В.). 

1.17. Вироби з природних матеріалів (вікова категорія 6-11 років): 

I місце – Золотова Ангеліна, Кармазіна Ніка, вихованки станції юних 

техніків міста Умані, учениці 5 класу Уманської загальноосвітньої школи  
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І-ІІІ ступенів № 3 Уманської міської ради Черкаської області (колективна 

робота "Спогад літа", керівник Стрельнікова І.М.); 

І місце – Данільченко Мілана, вихованка позашкільного навчального 

закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, 

учениця 5 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26  

ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Казковий 

віночок", керівник Чернюк Л.В.); 

ІІ місце – Бондаренко Вікторія, вихованка Центру дитячої та юнацької 

творчості Чорнобаївської селищної ради Черкаської області, учениця 5 класу 

Чорнобаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Чорнобаївської 

селищної ради Черкаської області (робота "Дари природи", керівник  

Хоменко І.В.); 

IІ місце – Василькова Мирослава, вихованка Будинку дитячої та 

юнацької творчості Монастирищенської міської ради Черкаської області, 

учениця 3 класу Монастирищенського ліцею-інтернату "Обдарованість" 

Монастирищенської міської ради Черкаської області (робота "Дерево життя", 

керівник Мосейчук Т.В.); 

ІІІ місце – Чмир Аріна, вихованка Центру технічної творчості 

Піщанської сільської ради, учениця 2 класу Піщанської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів  Піщанської сільської ради Золотоніського району 

Черкаської області (робота "Оберіг "Щасливий дім", керівник Дарій Г.С.); 

IІІ місце – Захарченко Кіріл, Захарченко Нікіта, вихованці 

Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської 

міської ради Звенигородського району Черкаської області, учні 2 та 3 класу 

відповідно Звенигородської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 

Звенигородської міської ради Звенигородського району Черкаської області 

(колективна робота "Диптих "Пори року", керівник Каюк Т.В.); 

IІІ місце – Шевченко Аліна, вихованка Центру дитячої та юнацької 

творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, 

учениця 4 класу Софіївського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів 

Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області (робота 

"Черепаха", керівник Кравець М.Ф.). 

Вироби з природних матеріалів (вікова категорія 12-18 років): 
I місце – Присівко Юлія, вихованка Центру художньо-естетичної  

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

Черкаської області, учениця 11 класу Кам'янської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих 

предметів Кам'янської міської ради Черкаської області (робота "Катерина", 

керівник Швагер Н.П.); 

I місце – Російчук Станіслав, вихованець Катеринопільського будинку 

дитячої та юнацької творчості Черкаської області, учень 7 класу Вікнинського 

навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад – 

загальноосвітня школа I-III ступенів" Катеринопільської районної ради 

Черкаської області (робота "Дерево життя", керівник Російчук Г.В.); 

IІ місце – Кулик Ольга, вихованка Тальнівського Будинку дітей  

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 9 класу 
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Тальнівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 1 – гімназія" Тальнівської міської ради Тальнівського району 

Черкаської області (робота " Сонячна Леліє, Пресвята Маріє, принеси для 

України Любов, Мир, Надію!", керівник Віслобокова В.І.); 

IІ місце – Безгуба Надія, вихованка Золотоніського будинку дитячої та 

юнацької творчості Золотоніської міської ради Черкаської області, учениця  

8 класу Золотоніської гімназії ім.С.Д.Скляренка Золотоніської міської ради 

Черкаської області (робота "Зустрічаємо Різдво", керівник Безгуба Т.Б.); 

IІІ місце – Морун Вероніка, вихованка Центру дитячої та молодіжної 

творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, учениця  

5 класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області (робота "Лісові 

друзі", керівник Топчій О.М.); 

ІІІ місце – Ганненко Інна, вихованка Центру дитячої та юнацької 

творчості Чорнобаївської селищної ради Черкаської області, учениця 9 класу 

Малобурімської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенівЧорнобаївської селищної 

ради Черкаської області (робота "Скриня", керівник Погребняк Т.В.). 

1.18. Інші техніки виконання (вікова категорія 6-11 років): 

I місце – Данільченко Мілана, вихованка позашкільного навчального 

закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, 

учениця 5 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26  

ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Ромашки", 

керівник Чернюк Л.В.); 

II місце – Гаращенко Вероніка, вихованка Комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області, учениця 6 класу Шполянської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 1 Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади 

Черкаської області (робота "Гітара", керівник Черевко Л.О.); 

IІ місце – Копаниця Ірина, вихованка Катеринопільського будинку 

дитячої та юнацької творчості Черкаської області, учениця 4 класу 

Комунального закладу "Катеринопільський навчально-виховний комплекс № 1 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад" 

Черкаської області (робота "Дивовижна квітка сонця", керівник Джус А. І.); 

IІ місце – Антонюк Андрій, вихованець Центру дитячої та молодіжної 

творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, учень  

4 класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області (робота "Янгол", 

керівник Карпенко О.В.); 

IІІ 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 "Мій рідний край, моя земля", керівник  

Чернай А.О.); 

IІІ місце – Барішок Влада, Мельник Ангеліна, вихованки Тальнівського 

Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, 
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учениці 5 класу Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

Тальнівської міської ради Черкаської області (колективна робота "Маковим 

цвітом квітує Україна моя!", керівник Орехівська Т.В.); 

IІІ місце – Смагіна Оксана, вихованка комунального закладу 

"Тальнівський центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді 

Тальнівської міської ради Черкаської області", учениця 5 класу Мошурівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тальнівської міської ради Черкаської 

області (робота "Дерево життя", керівник Шкода С.І.); 

ІІІ місце – Красюк Анастасія, вихованка Центру дитячої та юнацької 

творчості Чорнобаївської селищної ради Черкаської області, учениця 5 класу 

Лукашівського навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний 

заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Чорнобаївської селищної ради 

Черкаської області (робота "Моєї доля в’ється тут стежина", керівник  

Журавель Л.В.); 

IІІ місце – Михтюк Богдан, вихованець Христинівського районного 

Будинку дитячої та юнацької творчості Христинівської міської ради Черкаської 

області, учень 4 класу Опорного закладу освіти "Христинівський ліцей" 

Христинівської міської ради Черкаської області (робота "Лети, лелеко, на 

Вкраїну! Неси у кожен дім дитину!", керівник Безверхня Т.В.). 

Інші техніки виконання (вікова категорія 12-18 років): 

I місце – Артьомова Єлизавета, вихованка позашкільного навчального 

закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, 

учениця 6 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30 

Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Квіти України", керівник 

Чернюк Л.В.); 

І місце – Громова Марія, Строкань Богдан, вихованці Золотоніського 

будинку дитячої та юнацької творчості Золотоніської міської ради Черкаської 

області, учні 6 класу Антипівського навчально-виховного комплексу 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад" 

Новодмитрівської сільської ради Золотоніського району Черкаської області та  

9 класу Комунального закладу "Золотоніська санаторна школа Черкаської 

обласної ради" відповідно (колективна робота "Старий кобзар", керівник  

Новик Л.І.); 

IІ місце – Бойчук Дарина, вихованка Будинку дитячої та юнацької 

творчості Смілянської міської ради Черкаської області, учениці 6 класу 

Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Смілянської міської 

ради Черкаської області (робота "Скринька українських прикрас", керівник 

Саєнко В.А.); 

ІІ місце – Бабир Катерина, вихованка комунального закладу позашкільної 

освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" Іркліївської сільської ради 

Черкаської області, учениця 5 класу Москаленківського навчально-виховного 

комплексу "Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів" Іркліївської сільської ради Золотоніського району Черкаської 

області (робота "Калинова Україна", керівник Шостак Л.Г.); 

IІ місце – Чупак Дарина, вихованка Центру художньо-естетичної  

та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської міської ради 
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Черкаської області, учениця 9 класу комунального закладу "Кам'янський  

ліцей № 1 Кам'янської міської ради Черкаської області" (робота "Панно "Півник 

 співунець – червоний гребінець", керівник Чупак М.В.); 

IІІ місце – Кучерюк Вікторія, вихованка Звенигородського центру 

дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського 

району Черкаської області, учениця 7 класу Звенигородської загальноосвітньої 

школи I-II cтупенів № 4 Звенигородської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області (робота "Подарункова коробка", керівник Дяченко Л.В.); 

IІІ місце – Гурбанова Нарміна, вихованка Центру дитячої та молодіжної 

творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, учениця  

6 класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області (робота "Барви 

рідного краю", керівник Топчій О.М.); 

IІІ місце – Мазко Дарія, Гермаш Леся, Степанець Анна, вихованки 

комунального закладу "Тальнівський центр науково-технічної творчості дітей 

та учнівської молоді Тальнівської міської ради Черкаської області", учениці  

6 класу Папужинського навчально-виховного комплексу "Заклад дошкільної 

освіти – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів" Тальнівської міської ради 

Черкаської області (колективна робота "Коровай – символ українського 

весілля", керівник Оратівська Н.І.); 

ІІІ місце – Брусевіч Анастасія, вихованка Центру дитячої та юнацької 

творчості Чорнобаївської селищної ради Черкаської області, учениця 7 класу 

Малобурімської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенівЧорнобаївської селищної 

ради Черкаської області (робота "Птах сонця", керівник Погребняк Т.В.); 

IІІ місце – Марчук Анастасія, вихованка Будинку дитячої та юнацької 

творчості Монастирищенської міської ради Черкаської області, учениця 6 класу 

опорного закладу загальної середньої освіти "Монастирищенська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5" Монастирищенської міської ради 

Черкаської області (робота "Годівничка для птахів", керівник Дякова О.В.). 

2. У розділі "Образотворче мистецтво": 

2.1. Графіка (вікова категорія 6-11 років): 
I місце – Вільчинський Артем, вихованець Звенигородського центру 

дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського 

району Черкаської області, учень 4 класу Звенигородської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів № 5 Звенигородської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області (робота "Натюрморт "Нарциси", керівник  

Каюк Т.В.); 

І місце – Харченко Ганна, вихованка позашкільного навчального закладу 

"Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, учениця  

3 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 13 Черкаської 

міської ради Черкаської області (робота "Подорожуй Україною!", керівник  

Коваленко А.О.); 

IІ місце – Понурко Поліна, вихованка Городищенського закладу 

позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької творчості" Городищенської 

міської ради Черкаської області, учениця 4 класу Опорного закладу освіти – 

Городищенський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 
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Городищенської міської ради Черкаської області (робота "Осінній етюд", 

керівник Островська О.Б.); 

IІ місце – Сидоренко Марія, вихованка Центру дитячої та молодіжної 

творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, учениця 

3 класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області (робота "Спогади про 

школу", керівник Дуженко М.В.); 

IІІ місце – Краєцька Софія, вихованка комунального закладу "Канівська 

міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської області", 

учениця 4 класу Канівської гімназії імені Івана Франка Канівської міської ради 

Черкаської області (робота "Сніжок", керівник Дехтяренко О.Ю.). 

Графіка (вікова категорія 12-18 років): 

I місце – Туран Софія, вихованка станції юних техніків міста Умані, 

учениця 5 класу Уманського навчально-виховного комплексу № 17 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад" 

Уманської міської ради Черкаської області (робота "Барви України", керівник 

Баклицька Ю.Д.); 

I місце – Островська Маргарита, вихованка Городищенського закладу 

позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької творчості" Городищенської 

міської ради Черкаської області, учениця 5 класу Опорного закладу освіти – 

Городищенський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 

Городищенської міської ради Черкаської області (робота "Мавка і Лукаш", 

керівник Островська О.Б.); 

IІ місце – Каюк Данило, вихованець Звенигородського центру дитячої та 

юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області, учень 6 класу Звенигородської загальноосвітньої школи  

І-ІІ ступенів № 5 Звенигородської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області (робота "Натюрморт "Маки", керівник  

Каюк Т.В.); 

ІІ місце – Кульбіда Ілона, вихованка Тальнівського Будинку дітей  

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 10 класу 

Тальнівського економіко-математичного ліцею Тальнівської міської ради 

Тальнівського району Черкаської області (робота "Катерина по раю ходила. 

Катерина щастя в Господа просила. Подай щастя молодій дівчині, що вгодила 

святій Катерині…", керівник Маляренко Н.В.); 

IІ місце – Гусінська Марія, вихованка Центру дитячої та юнацької 

творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, 

учениця 6 класу Мошнівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області (робота 

"Друзі", керівник Гусінський С.В.); 

ІІ місце – Гончаренко Антон, вихованець Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради", учень 11 класу Черкаського навчально-виховного 

комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей спортивного  

профілю № 34" Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Подорож 

містами", керівник Малород Г.В.); 
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ІІІ місце – Поленякіна Анна, вихованка Єрківського комунального 

закладу позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької творчості" 

Єрківської селищної ради Черкаської області, учениця 11 класу Єрківського 

закладу загальної середньої освіти I-III ступенів імені Героя України 

В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області (робота "Козак 

Мамай", керівник Козієнко В.Б.). 

2.2. Живопис (вікова категорія 6-11 років): 
I місце – Мельник Ярослава, вихованка станції юних техніків міста 

Умані, учениця 5 класу Уманського навчально-виховного комплексу № 17 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад" 

Уманської міської ради Черкаської області (робота "Несе Галя воду", керівник 

Баклицька Ю.Д.); 

І місце – Макаренко Анастасія, вихованка позашкільного навчального 

закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, 

учениця 3 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 33  

ім. В. Симоненка Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Коза-

колядниця", керівник Тимошенко Г.В.); 

І місце – Вовк Марія, 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 "Моя Україна красою багата! Ну як не любити? 

Ну як же не знати?", керівник Вербовська Т.В.); 

IІ місце – Голубєв Марк, вихованець Будинку дитячої та юнацької 

творчості Смілянської міської ради Черкаської області, учень 5 класу 

Смілянського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа  

І ступеня – гімназія імені В.Т.Сенатора" Смілянської міської ради Черкаської 

області (робота "Українське літо", керівник Корсунь Н.В.); 

IІ місце – Хельменко Анастасія, вихованка Центру дитячої та молодіжної 

творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, учениця 

5 класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області (робота "Мій рідний 

Корсунь…", керівник Мартинова В.Ю.); 

IІ місце – Черевко Ольга, вихованка позашкільного навчального закладу 

"Центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді м. Черкаси", учениця  

4 класу Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області 

(робота "Велопрогулянка рідним містом", керівник Булаженко Н.В.); 

ІІІ місце – Скульбашевська Аліса, учениця 4 класу Черкаської 

спеціалізованої школи I-III ступенів № 18 імені В'ячеслава Чорновола 

Черкаської міської ради Черкаської області, Вірська Аліна, Юрченко Віталіна, 

учениці 2 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

Черкаської міської ради Черкаської області, вихованки Комунального 

позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", 

(колективна робота "Триптих "Чекаємо літа", керівник Малород Г.В.); 

IІІ місце – Чернишенко Анастасія, вихованка Центру художньо-

естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської 

міської ради Черкаської області, учениця 4 класу комунального закладу 
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"Кам'янський ліцей № 1 Кам'янської міської ради Черкаської області" (робота 

"Кам’янський грот", керівник Пляченко Д.В.); 

IІІ місце – Лещенко Катерина, вихованка Звенигородського центру 

дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського 

району Черкаської області, учениця 2 класу Звенигородської загальноосвітньої 

школи I-II cтупенів № 4 Звенигородської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області (робота "Квіткова ніжність", керівник Безверха О.М.). 

Живопис (вікова категорія 12-18 років): 

I місце – Гавука Марія, вихованка Катеринопільського будинку дитячої 

та юнацької творчості Черкаської області, учениця 7 класу Комунального 

закладу "Катеринопільський навчально-виховний комплекс № 1 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад" 

Черкаської області (робота "Катеринопіль. Зимовий день", керівник  

Кіяніченко В.М.); 

I місце – Мальченко Наталія, вихованка Центру дитячої та молодіжної 

творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, учениця 

7 класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області (робота "Дитинство 

моє!", керівник Дуженко М.В.); 

І 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 "Софіївка", керівник Строй Р.Л.); 

IІ місце – Хоменко Дар’я, вихованка Будинку дитячої та юнацької 

творчості Смілянської міської ради Черкаської області, учениця 8 класу 

Смілянської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 Смілянської міської ради 

Черкаської області (робота "В селі у бабусі", керівник Корсунь Н.В.); 

ІІ місце – Дахненко Катерина, вихованка позашкільного навчального 

закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, 

учениця 9 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 

Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Родинний оберіг", 

керівник Тимошенко Г.В.); 

IІІ місце – Шерстюк Людмила, вихованка Центру дитячої та юнацької 

творчості Драбівської селищної ради Черкаської області, учениця 11 класу 

Драбівського навчально-виховного комплексу "Заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів імені С.В.Васильченка – гімназія" Драбівської селищної 

ради Черкаської області (робота "Малюнок "Соняшниковий рай", керівник 

Засенко Н.А.); 

IІІ місце – Мошинська Віка, вихованка Тальнівського Будинку дітей  

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 11 класу 

Тальнівського економіко-математичного ліцею Тальнівської міської ради 

Тальнівського району Черкаської області (робота "Маленька україночка", 

керівник Маляренко Н.В.); 

IІІ місце – Зуєва Владислава, вихованка позашкільного навчального 

закладу "Центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді м. Черкаси", 

учениця 7 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 
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Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Літній вечір на Дніпрі", 

керівник Коротченко О.Ф.); 

ІІІ місце – Волощук Марія, вихованка Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради", учениця 9 класу Черкаської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 4 Черкаської міської ради Черкаської області (робота 

"Карпатські полонини", керівник Малород Г.В.). 

2.3. Батик (вікова категорія 6-10 років): 

I місце – Василенко Анна, Коваленко Дар'я, вихованки Комунального 

закладу "Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області, учениці 4 та 3 класу відповідно Шполянського навчально-виховного 

комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – гімназія" Шполянської 

міської ради об`єднаної територіальної громади Черкаської області (колективна 

робота "На лужку", керівник Гегельська Л.М.); 

IІ місце – Жалдак Єлизавета, вихованка Центру художньо-естетичної та 

науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської міської ради 

Черкаської області, учениця 4 класу комунального закладу "Кам'янський  

ліцей № 1 Кам'янської міської ради Черкаської області" (робота "Букет для 

мами", керівник Юрченко О.О.); 

IІІ місце – Дідковський Станіслав, вихованець Тальнівського Будинку 

дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учень 2 класу 

Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Тальнівської міської 

ради Черкаської області (робота "Моя Батьківщина – то квіти барвисті і пташка 

чарівна в зеленому листі", керівник Вербовська Т.В.); 

IІІ місце – Суденко Софія, вихованка Центру дитячої та юнацької 

творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, 

учениця 2 класу Мошнівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області (робота 

"Осінь", керівник Міловицька В.Є.); 

Батик (вікова категорія 12-18 років): 
I місце – Ілляшенко Валентина, Клименко Софія, учениці 9 класу 

Шполянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Шполянської міської 

ради об'єднаної територіальної громади Черкаської області, Вдовиця Діана, 

учениця 10 класу Шполянського навчально-виховного комплексу 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – гімназія" Шполянської міської ради 

об`єднаної територіальної громади Черкаської області, вихованки 

Комунального закладу "Шполянський центр дитячої та юнацької творчості 

учнівської молоді" Шполянської міської ради об’єднаної територіальної 

громади Черкаської області (колективна робота "Букет сухоцвітів", керівник 

Гегельська Л.М.); 

I місце – Шпак Наталія, вихованка Звенигородського центру дитячої та 

юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області, учениця 6 класу Звенигородської загальноосвітньої школи 

I-II cтупенів № 4 Звенигородської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області (робота "Райський птах", керівник Безверха О.М.); 
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IІ місце – Гусінська Марія, вихованка Центру дитячої та юнацької 

творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, 

учениця 6 класу Мошнівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області (робота 

"Грає синє море", керівник Міловицька В.Є.); 

IІІ місце – Кривонос Марія, 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 "Ой чий то кінь стоїть?", керівник Маляренко Н.В.). 

 

 

Методист Шандригось В.М. 

 


