
 
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

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

 

НАКАЗ 
 

01 грудня 2022 року м. Черкаси № 106 

 

Про підсумки проведення 

обласної виставки-конкурсу 

"Мистецтво оригамі" серед 

учнівської молоді 

 

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 2022-2023 навчальний рік, відповідно до листа Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради" від 27.09.2022 № 141/01-09 "Про проведення 

обласної виставки-конкурсу "Мистецтво оригамі" серед учнівської молоді", 

наказу Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" від 18.10.2022 № 102 

"Про проведення обласної виставки-конкурсу "Мистецтво оригамі" серед 

учнівської молоді" та з метою розвитку творчих здібностей у дітей і підлітків, 

популяризації мистецтва оригамі в області, ознайомлення громадськості  

з мистецтвом оригамі та сучасними напрямками його розвитку в світовій 

культурі, стимулювання творчого та інтелектуального розвитку дітей і юнацтва, 

організації змістовного дозвілля, залучення учнівської молоді до розуміння 

прекрасного в оточуючому світі, з 09 листопада по 01 грудня 2022 року на базі 

Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" та Черкаського 

обласного краєзнавчого музею проходила обласна виставка-конкурс 

"Мистецтво оригамі" (далі – Виставка). 

Виставка проводилась Комунальним закладом "Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" 

відповідно до діючих у 2022 році Інформаційно-методичних матеріалів щодо 

проведення обласної виставки-конкурсу "Мистецтво оригамі". 

Для участі у Виставці було представлено 92 роботи від 103 вихованців  

17-х закладів позашкільної освіти області у двох вікових категоріях 

за номінаціями: 

- класичне оригамі – 5 робіт; 

- просте композиційне оригамі – 12 робіт; 

- композиційне оригамі (з будь-яких модулів) – 18 робіт; 

- сувеніри на основі оригамі – 14 робіт; 

- одяг, аксесуари, прикраси – 9 робіт; 
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- кусудами – 9 робіт; 

- вироби в техніці кірігамі – 9 робіт; 

- гофрування – 6 робіт; 

- друге життя старої книги – 10 робіт. 

Результати Виставки підсумовані в таблицях (додаток 1, 2). 

Серед закладів позашкільної освіти науково-технічного напряму  

у Виставці взяли участь вихованці: комунального закладу позашкільної освіти 

"Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської ради Черкаської 

області, комунального закладу "Канівська міська станція юних техніків 

Канівської міської ради Черкаської області", комунального позашкільного 

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

закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді Черкаської обласної ради". 

Серед багатопрофільних закладів позашкільної освіти області у Виставці 

взяли участь вихованці: Будинку дитячої та юнацької творчості Смілянської 

міської ради Черкаської області, Будинку дитячої та юнацької творчості 

Чигиринської міської ради Черкаської області, Єрківського комунального 

закладу позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької творчості" 

Єрківської селищної ради Черкаської області, Звенигородського центру дитячої 

та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області, комунального закладу позашкільної освіти "Центр дитячої 

та юнацької творчості" Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної 

громади Черкаської області, Маньківського центру дитячої та юнацької 

творчості, Мала академія наук учнівської молоді Маньківської селищної ради, 

позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" 

Черкаської міської ради, позашкільного навчального закладу "Центр дитячої  

та юнацької творчості м. Черкаси", Тальнівського Будинку дітей та юнацтва 

Тальнівської міської ради Черкаської області, Черкаського обласного Центру 

туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної ради, 

Центру дитячої та юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського 

району Черкаської області, Центру художньо-естетичної та науково-технічної 

творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради Черкаської області. 

Найактивнішими учасниками Виставки визнано: позашкільний навчальний 

заклад "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради  

(10 робіт), Єрківський комунальний заклад позашкільної освіти "Будинок 

дитячої та юнацької творчості" Єрківської селищної ради Черкаської області 

(10 робіт), Тальнівський Будинок дітей та юнацтва Тальнівської міської ради 

Черкаської області (10 робіт), Центр художньо-естетичної та науково-технічної 

творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради Черкаської області  

(9 робіт), Звенигородський центр дитячої та юнацької творчості 

Звенигородської міської ради Звенигородського району Черкаської області  

(9 робіт), Центр дитячої та юнацької творчості Мошнівської сільської ради 

Черкаського району Черкаської області (8 робіт). 

Конкурсні роботи оцінювались згідно з основними критеріями, серед яких: 

візуальне враження від експонату, трудомісткість виготовлення, відповідність 

вимогам дизайну, якість виготовлення, творчий підхід, композиційність, 
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оригінальність та відповідність темі. 

Суддівська колегія відзначила високий рівень виконання конкурсних робіт 

та творчий підхід. Найбільше призових місць отримали вихованці 

позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" 

Черкаської міської ради (10 нагороджених робіт), Звенигородського центру 

дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського 

району Черкаської області (9 нагороджених робіт), Тальнівського Будинку 

дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області (9 нагороджених 

робіт), Центру художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської 

молоді Кам’янської міської ради Черкаської області (8 нагороджених робіт), 

Єрківського комунального закладу позашкільної освіти "Будинок дитячої  

та юнацької творчості" Єрківської селищної ради Черкаської області  

(6 нагороджених робіт). 

Високий рівень підготовки до виставки "Мистецтво оригамі" 

продемонстрували вихованці: 

- Хоменко Ольги Іванівни, керівника гуртка Центру художньо-

естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської 

міської ради Черкаської області (6 робіт); 

- Безверхої Олени Миколаївни, керівника гуртка Звенигородського 

центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської ради 

Звенигородського району Черкаської області (5 робіт); 

- Гаркавенко Наталії Сергіївни, директора та керівника гуртка 

Єрківського комунального закладу позашкільної освіти "Будинок дитячої  

та юнацької творчості" Єрківської селищної ради Черкаської області (4 роботи); 

- Дяченко Любові Володимирівни, керівника гуртка Звенигородського 

центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської ради 

Звенигородського району Черкаської області (4 роботи); 

- Ніколаєвої Тетяни Василівни, керівника гуртка комунального закладу 

позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" Степанецької 

сільської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області  

(4 роботи); 

- Монько Людмили Миколаївни, керівника гуртка позашкільного 

навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської 

ради (4 роботи); 

- Корсун Олени Володимирівни, керівника гуртка Будинку дитячої 

та юнацької творчості Смілянської міської ради Черкаської області (3 роботи); 

- Нишпори Любові Василівни, керівника гуртка Тальнівського Будинку 

дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області (3 роботи); 

- Кульбіди Наталії Павлівни, керівника гуртка Тальнівського Будинку 

дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області (3 роботи); 

- Клімашевського Миколи Володимировича, керівника гуртка 

Черкаського обласного центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської 

молоді Черкаської обласної ради (3 роботи). 

У рамках Виставки, кращими керівниками гуртків оригамі  

та паперопластики, було проведено відео майстер-класи: 
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- відео майстер-клас "Троянда - елемент квіткової кусудами" – Топчій 

Наталія Феодосіївна, керівник гуртка "Мистецтво нашого народу" 

позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" 

Черкаської міської ради; 

- відео майстер-клас "Голуб миру" – Ніколаєва Тетяна Василівна, 

керівник гуртка "Народна творчість" комунального закладу позашкільної освіти 

"Центр дитячої та юнацької творчості" Степанецької сільської ради об’єднаної 

територіальної громади Черкаської області; 

- відео майстер-клас "Жоржина в техніці оригамі" – Оснач Наталія 

Миколаївна, керівник Зразкового художнього колективу "Дивосвіт" 

позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" 

Черкаської міської ради. 

У майстер-класах взяли участь 20 керівників гуртків. Для подальшої 

роботи на місцях педагогам було надано електронні матеріали та схеми 

виробів. 

По закінченню онлайн-заходу, адміністрацією закладу проведена нарада  

з представниками закладів позашкільної освіти області, на якій обговорено 

організаційні питання та внесені зміни до Інформаційно-методичних матеріалів 

щодо проведення обласної виставки "Мистецтво оригамі" у 2023 році; 

визначено тематику наступної виставки та її номінації. 

Інформація про обласну виставку-конкурс "Мистецтво оригамі" 

висвітлювалась на сайтах Управління освіти і науки Черкаської обласної 

державної адміністрації та Комунального закладу "Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради",  

на сторінці Facebook. 

Витрати на організацію та проведення виставки "Мистецтво оригамі" 

здійснювалися за рахунок Комунального закладу "Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради". 

Враховуючи вищевказане та рішення суддівської колегії 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити Дипломами Комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради" авторів робіт, які зайняли призові місця в обласній виставці-

конкурсі "Мистецтво оригамі" (додаток 3). 

2. Нагородити Грамотами Комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради" керівників гуртків за якісну підготовку вихованців до обласної 

виставки "Мистецтво оригамі": 

- Хоменко Ольгу Іванівну, керівника гуртка Центру художньо-

естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської 

міської ради Черкаської області; 

- Безверху Олену Миколаївну, керівника гуртка Звенигородського 

центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської ради 

Звенигородського району Черкаської області; 
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- Гаркавенко Наталію Сергіївну, директора та керівника гуртка 

Єрківського комунального закладу позашкільної освіти "Будинок дитячої  

та юнацької творчості" Єрківської селищної ради Черкаської області; 

- Дяченко Любов Володимирівну, керівника гуртка Звенигородського 

центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської ради 

Звенигородського району Черкаської області; 

- Ніколаєву Тетяну Василівну, керівника гуртка комунального закладу 

позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" Степанецької 

сільської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області; 

- Монько Людмилу Миколаївну, керівника гуртка позашкільного 

навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської 

ради; 

- Корсун Олену Володимирівну, керівника гуртка Будинку дитячої 

та юнацької творчості Смілянської міської ради Черкаської області; 

- Нишпору Любов Василівну, керівника гуртка Тальнівського Будинку 

дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області; 

- Кульбіду Наталію Павлівну, керівника гуртка Тальнівського Будинку 

дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області; 

- Клімашевського Миколу Володимировича, керівника гуртка 

Черкаського обласного центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської 

молоді Черкаської обласної ради. 

3. Висловити Подяку Комунального закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" 

за сприяння розвитку оригамі в області, творчий підхід та високий рівень 

проведення майстер-класів на обласній виставці "Мистецтво оригамі": 

- Топчій Наталії Феодосіївні, керівнику гуртка позашкільного 

навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської 

ради; 

- Ніколаєвій Тетяні Василівні, керівнику гуртка комунального закладу 

позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" Степанецької 

сільської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області; 

- Оснач Наталії Миколаївні, керівнику гуртка позашкільного 

навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської 

ради. 

4. Висловити Подяку Комунального закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" 

за сприяння розвитку оригамі в області, якісне та коректне суддівство обласної 

виставки "Мистецтво оригамі": 

- Демиденко Тетяні Миколаївні, доценту кафедри соціальної роботи  

та соціальної педагогіки Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького; 

- Мовчан Валентині Іванівні, доценту кафедри початкової освіти 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького; 

- Микитченко Ользі Григорівні, культорганізатору позашкільного 

навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської 

ради. 
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5. Висловити Подяку Комунального закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" 

за сприяння розвитку оригамі в області, допомогу в організації та проведенні 

обласної виставки-конкурсу "Мистецтво оригамі": 

- Собко Ірині Василівні, директору комунального закладу "Черкаський 

обласний краєзнавчий музей" Черкаської обласної ради; 

- Бугері Марині Олександрівні, завідувачці відділу науково-

просвітницької та виставкової роботи комунального закладу "Черкаський 

обласний краєзнавчий музей" Черкаської обласної ради. 

6. Завідувачу відділу методичного Комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради" Лепетусі Ю.В. внести зміни до Інформаційно-методичних 

матеріалів щодо проведення обласної виставки "Мистецтво оригамі" 

у 2023-2024 навчальному році. 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

В.о. директора Геннадій БРАГІНЕЦЬ 

 



Додаток 1 

до наказу КЗ "Черкаський 

обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради" 

01.12.2022 № 106 

Таблиця 

загальної кількості експонатів та кількості призерів 

обласної виставки-конкурсу "Мистецтво оригамі" 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 
КЗПО "Ватутінська СЮТ"  

Ватут. м.р. Черкаської обл. 
7 2 - 1 2/ІІ 1 1 - 2/ІІІ - - 

2 
КЗ "Канівська міська СЮТ 

Канів.м.р. Черкаської обл." 
2 - - 1 - 1 - - - - - 

3. 
КПНЗ м. Черкаси "Міська 

СЮТ" 
3 2 - 1/ІІ 1 1/ІІІ - - - - - 

4. 
КЗ "ЧОЦНТТУМ 

Черкаської обласної ради" 
5 2 1/ ІІ - 1/ ІІ 1 - - 1 1 - 

5. 
Уманський міський ЦПО 

"Територія творчості" 
- - - - - - - - - - - 

6. 
СЮТ Христинівської м. р. 

Черкаської області 
- - - - - - - - - - - 

7. 
ЦХЕНТТУМ Кам'янської 

міської ради 
9 8 1/І 1/ІІІ 1/І 1 1/ІІ 1/ІІІ 1/ІІ 1/ІІІ 1/І 

8. 
БДЮТ Монастирищенської 

міської ради 
- - - - - - - - - - - 

9. 
БДЮТ Смілянської міської 

ради 
4 3 - - 1 1/І 1/ІІ 1/І - - - 

10. 
БДЮТ Христинівської 

міської ради 
- - - - - - - - - - - 

11. 
БДЮТ Чигиринської 

міської ради  
1 1 - - 1/ІІ - - - - - - 

12. 
Городищенський ЗПО 

"ЦДЮТ" 
- - - - - - - - - - - 

13. 

Єрківський КЗПО "БДЮТ" 

Єрківської с.р. Черкаської 

області 

10 6 - - 
2/ІІ, 

ІІІ 
1/ІІ 1 1/ІІІ 2/І 1/І 2 

14. Звенигородський ЦДЮТ 9 9 1/ІІ 1/І 1/І 1/ІІІ 1/І 1/ІІ 1/ІІ 1/ІІ 1/І 



2 

 

Продовження додатка 1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

15. Золотоніський БДЮТ  - - - - - - - - - - - 

16. Катеринопільський БДЮТ - - - - - - - - - - - 

17. КЗПО "ЦДЮТ" 

Іркліївської сільської ради 
- - - - - - - - - - - 

18. 
КЗПО "ЦДЮТ" 

Степанецької ОТГ 
6 4 - 1/ІІ 1 1 - - 1/ІІІ - 

2/ІІ, 

ІІ 

19. 

КЗ "Шполянський 

ЦДЮТУМ" Шполянської 

міської ради  ОТГ 

- - - - - - - - - - - 

20.  

КПНЗ "БДЮТ" 

Балаклеївської с.р. 

Черкаської області 

- - - - - - - - - - - 

21. Лисянський БДЮТ - - - - - - - - - - - 

22. 

Маньківський ЦДЮТ 

Мала академія наук 

учнівської молоді 

2 1 - - 1 - - 1/ІІ - - - 

23. 
ПНЗ "БМЦ" Черкаської 

міської ради 
10 10 - 

2/І, 

ІІ 

2/І, 

ІІІ 
1/ІІ 

2/ІІ, 

ІІІ 
1/І - - 

2/ІІІ, 

ІІІ 

24. ПНЗ "ЦДЮТ м. Черкаси" 1 1 - 1/ІІІ - - - - - - - 

25. Тальнівський БДЮ 10 9 1/ІІІ 2/І - 
2/І, 

ІІІ 
1/ІІІ 1/ІІІ 1/І 1/І 1/ІІІ 

26. 
ЦДМТ Корсунь-

Шевченківської м.р. 
- - - - - - - - - - - 

27. 

ЦДЮТ Березняківської с.р. 

Черкаського р-ну 

Черкаської області 

- - - - - - - - - - - 

28. 

ЦДЮТ Драбівської 

селищної ради Черкаської 

області 

- - - - - - - - - - - 

29. 
ЦДЮТ Мошнівської 

сільської ради 
8 3 1/ІІІ 1 2/І 1 1/ІІІ 1 - 1 - 

30. 
ЦДЮТ Чорнобаївської 

селищної ради  
1 - - - - - - - - - 1 

31. 

ЦПО "Артспорт" 

Паланської с.р.  

Уманського р-ну 

- - - - - - - - - - - 

32. 
ЦПО Піщанської с.р. 

Золотоніського р-ну 
- - - - - - - - - - - 

33. 
ЦРТ Гельмязівської с.р. 

Черкаської області 
- - - - - - - - - - - 

34. 
Черкаський ОЦТКЕУМ 

Черкаської обласної ради 
4 3 - - 

2/ІІІ, 

ІІІ 
1/ІІ - 1 - - - 

 Всього 92 64 5/5 12/8 18/12 14/8 9/7 9/7 9/6 6/4 10/7 
 

 

Методист Анна МІКУЛЬСЬКА 

Завідувач відділу методичного Юлія ЛЕПЕТУХА 



Додаток 2 

до наказу КЗ "Черкаський 

обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради" 

01.12.2022 № 106 

 

 

Рейтингова таблиця 

обласної виставки-конкурсу "Мистецтво оригамі" 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
КЗПО "Ватутінська СЮТ" Ватут. м.р. 

Черкаської обл. 
7 2 4 7 11 7/22,0 

2. КЗ "Канівська міська СЮТ Канів.м.р. 

Черкаської обл." 
2 - 9 9 18 11/20,0 

3. КПНЗ м. Черкаси "Міська СЮТ" 3 2 8 7 15 9/21,0 

4. КЗ "ЧОЦНТТУМ Черкаської обласної ради" 5 2 6 7 13 8/21,5 

5. Уманський міський ЦПО "Територія 

творчості" 
- - - - - - 

6. СЮТ Христинівської м. р. Черкаської 

області 
- - - - - - 

7. ЦХЕНТТУМ Кам'янської міської ради 9 8 2 3 5 4/23,5 

8. БДЮТ Монастирищенської міської ради - - - - - - 

9. БДЮТ Смілянської міської ради 4 3 7 6 13 8/21,5 

10. БДЮТ Христинівської міської ради - - - - - - 

11. БДЮТ Чигиринської міської ради  1 1 10 8 18 11/20,0 

12. Городищенський ЗПО "ЦДЮТ" - - - - - - 

13. Єрківський КЗПО "БДЮТ" Єрківської с.р. 

Черкаської області 
10 6 1 4 5 4/23,5 

14. Звенигородський ЦДЮТ 9 9 2 2 4 ІІІ/24,0 

15. Золотоніський БДЮТ  - - - - - - 

16. Катеринопільський БДЮТ - - - - - - 

17. КЗПО "ЦДЮТ" Іркліївської сільської ради - - - - - - 

18. КЗПО "ЦДЮТ" Степанецької ОТГ 6 4 5 5 10 6/22,5 

19. КЗ "Шполянський ЦДЮТУМ" Шполянської 

міської ради  ОТГ 
- - - - - - 

20. КПНЗ "БДЮТ" Балаклеївської с.р. 

Черкаської області 
- - - - - - 

21. Лисянський БДЮТ - - - - - - 

22. Маньківський ЦДЮТ Мала академія наук 

учнівської молоді 
2 1 9 8 17 10/20,5 



 

 

Продовження додатка 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

23. ПНЗ "БМЦ" Черкаської міської ради 10 10 1 1 2 І/25,0 

24. ПНЗ "ЦДЮТ м. Черкаси" 1 1 10 8 18 11/20,0 

25. Тальнівський БДЮ 10 9 1 2 3 ІІ/24,5 

26. ЦДМТ Корсунь-Шевченківської м.р. - - - - - - 

27. ЦДЮТ Березняківської с.р. Черкаського р-ну 

Черкаської області 
- - - - - - 

28. ЦДЮТ Драбівської селищної ради 

Черкаської області 
- - - - - - 

29. ЦДЮТ Мошнівської сільської ради 8 3 3 6 9 5/23,0 

30. ЦДЮТ Чорнобаївської селищної ради  1 - 10 9 19 12/19,5 

31. ЦПО "Артспорт" Паланської с.р.  

Уманського р-ну 
- - - - - - 

32. ЦПО Піщанської с.р. Золотоніського р-ну - - - - - - 

33. ЦРТ Гельмязівської с.р. Черкаської області - - - - - - 

34. Черкаський ОЦТКЕУМ Черкаської обласної 

ради 
4 3 6 7 13 8/21,5 

 

 

Методист Анна МІКУЛЬСЬКА 

 

Завідувач відділу методичного Юлія ЛЕПЕТУХА 

 



Додаток 3 

до наказу КЗ "Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської 

молоді Черкаської обласної ради" 

01.12.2022 № 106 

 

Автори робіт, 

які зайняли призові місця 

на обласній виставці-конкурсі "Мистецтво оригамі" 

та нагороджені Дипломами Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради" 

 

1. У розділі "Класичне оригамі" 

Вікова категорія (6-10 років): 

за І місце – Сущенко Поліна, вихованка Центру художньо-естетичної  

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

Черкаської області, учениця 2 класу Кам'янської загальноосвітньої 

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

предметів Кам'янської міської ради Черкаської області, за роботу "Українська 

вишиванка" (керівник Хоменко О.І.); 
за ІІ місце – Шульга Катерина, вихованка Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості 

Звенигородської міської ради Звенигородського району Черкаської області, учениця 2 класу Звенигородського 

ліцею Звенигородської міської ради Звенигородського району Черкаської області,  

за роботу "Вишиванка" (керівник Безверха О.М.); 

за ІІІ місце – Лисенко Дар’я, вихованка Центру дитячої та юнацької творчості Мошнівської сільської 

ради Черкаського району Черкаської області, учениця 1 класу Мошнівського ліцею Мошнівської сільської ради 

Черкаського району Черкаської області, за роботу "Лис Микита" (керівник Григуть З.В.). 

Вікова категорія (11-18 років): 

за ІІ місце – Мікульський Даниїл, Мілєєв Микола, вихованці Комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради", учні 8 класу 
Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Черкаської міської ради Черкаської області, 6 класу 

Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Черкаської міської ради Черкаської області відповідно, 

за колективну роботу "Живе сало…" (керівник Мікульська А.М.); 

за ІІІ місце – Шаповал Євгенія, вихованка Тальнівського Будинку дітей  

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 10 класу Тальнівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступеня № 2 Тальнівської міської ради Черкаської області, за роботу "Півень" (керівник Нишпора 

Л.В.). 

2. У розділі "Просте композиційне оригамі" 
Вікова категорія (6-10 років): 

за І місце – Щербак Анна, вихованка Звенигородського центру дитячої  

та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району Черкаської області, учениця 5 

класу Звенигородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – спортивний ліцей Звенигородської міської ради 
Звенигородського району Черкаської області, за роботу "Барвиста Україна" (керівник Дяченко Л.В.); 

за І місце – Харченко Ганна, вихованка позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний 

молодіжний центр" Черкаської міської ради, учениця 5 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№ 13 Черкаської міської ради Черкаської області, за роботу "Моя квітуча Україна" (керівник Коваленко А.О.); 

за ІІ місце – Шудра Емілія, Волошина Аліна, вихованки комунального 

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

учениці 3 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30 

Черкаської міської ради Черкаської області, за колективну роботу "З Україною 

в серці!" (керівник Григуть Ю.О.); 
за ІІІ місце – Животовський Євгеній, вихованець позашкільного навчального закладу "Центр дитячої та 

юнацької творчості м. Черкаси", учень  

4 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №17 Черкаської міської ради Черкаської області, за 

роботу "Рідна хата" (керівник Сорока М.М.); 

за ІІІ місце – Біла Ліза, вихованка комунального закладу позашкільної освіти "Центр дитячої та 
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юнацької творчості" Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області, 

учениця 4 класу комунального закладу "Мартинівський ліцей" Степанецької сільської ради Черкаської області, 

за  роботу "Антистрес" (керівник Ніколаєва Т.В.). 

Вікова категорія (11-18 років): 

за І місце – Петрова Вероніка, вихованка Тальнівського Будинку дітей  

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 6 класу Тальнівського навчально-виховного 

комплексу "Загальноосвітня школа  

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

за роботу "Мальовнича Україна" (керівник Нишпора Л.В.); 

за ІІ місце – Крикля Валерія, Крикля Богдан, вихованці позашкільного навчального закладу 
"Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, учні 3 та 6 класу Черкаської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради Черкаської області, за колективну роботу "Весела карусель" 

(керівник Оснач Н.М.); 

за ІІІ місце – Грабова Надія, вихованка Центру художньо-естетичної  

та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради Черкаської області, учениця 7 класу 

комунального закладу "Кам'янський ліцей №1 Кам'янської міської ради Черкаської області", за роботу "Різні в 

світі  

є країни, гарні є й багаті та найкраще в Україні, бо найкраще в рідній хаті" (керівник Швагер Н.П.). 

3. У розділі "Композиційне оригамі (з будь-яких модулів)" 

Вікова категорія (6-10 років): 

за І місце – Ліпська Даніелла, вихованка Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості 
Звенигородської міської ради Звенигородського району Черкаської області, учениця 5 класу Звенигородської 

гімназії № 4 Звенигородської міської ради Звенигородського району Черкаської області,  

за роботу "Квітуче серце України" (керівник Безверха О.М.); 

за І місце – Крайня Ангеліна, Масюк Дарина, вихованки Центру дитячої  

та юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, учениці 4 класу 

Шелепуського ліцею Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, за колективну роботу 

"Садиба" (керівник Білик Н.І.); 

за ІІ місце – Пироженко Анна, вихованка Будинку дитячої та юнацької творчості Чигиринської міської 

ради Черкаської області, учениця 4 класу Чигиринського ліцею №2 Чигиринської міської ради Черкаської 

області,  

за роботу "Українські соняхи" (керівник Михальченко О.П.); 

за ІІ місце – Здоровило Анна, вихованка комунального закладу позашкільної освіти "Ватутінська станція 
юних техніків" Ватутінської міської ради Черкаської області, учениця 5 класу Ватутінського ліцею № 2  

ім. М.Ф.Ватутіна Ватутінської міської ради Черкаської області, за роботу "Голуби миру" (керівник Поліщук 

І.С.); 

за ІІ місце – Леус Соломія, вихованка Комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради", учениця 3 класу Кам'янської загальноосвітньої спеціалізованої 

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

Кам'янської міської ради Черкаської області, за роботу "Символ України" 

(керівник Хоменко О.І.); 
за ІІІ місце – Слободянюк Ярослав, Грекало Дмитро, Велика Кіра, вихованці позашкільного навчального 

закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, учні 3 та 2 класу Черкаської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 20 Черкаської міської ради Черкаської області, вихованка групи № 12 

дошкільного навчального закладу №16 відповідно,  

за колективну роботу "Годівничка" (керівник Монько Л.М.); 

за ІІІ місце – Зайвенко Нікіта, вихованець Черкаського обласного центру  туризму,  краєзнавства і 

екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної ради, учень 4 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів № 12 Черкаської міської ради Черкаської області, за роботу "Слава Україні" (керівник Клімашевський 

М.В.); 

за ІІІ місце – Кононенко Варвара, вихованка Єрківського комунального закладу позашкільної освіти 

"Будинок дитячої та юнацької творчості" Єрківської селищної ради Черкаської області, учениця 4 класу 

Єрківського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів імені Героя України  

В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області, за роботу "Наша славна Україна, наше щастя і 
наш рай" (керівник Гаркавенко Н.С.). 

Вікова категорія (11-18 років): 

за І місце – Левченко Аліна, вихованка позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний 

молодіжний центр" Черкаської міської ради, учениця 6 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 
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№ 28  

ім. Т.Г. Шевченка Черкаської міської ради Черкаської області, за роботу "Соняшник" (керівник Кулак В.М.); 

за І місце – Журавель Маргарита, Заболотня Ольга, вихованки Центру художньо-естетичної та науково-

технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради Черкаської області, учениці 6 класу Кам'янської 

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

Кам'янської міської ради Черкаської області,  

за колективну роботу "Квітуча Україна" (керівник Хоменко О.І.); 

за ІІ місце – Вітряненко Анастасія, вихованка Єрківського комунального закладу позашкільної освіти 

"Будинок дитячої та юнацької творчості" Єрківської селищної ради Черкаської області, учениця 10 класу 

Єрківського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів імені Героя України  
В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області, за роботу "Незламна воля" (керівник Гаркавенко 

Н.С.); 

за ІІІ місце – Шрамко Вікторія, вихованка Черкаського обласного центру  туризму,  краєзнавства і 

екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної ради, учениця 7 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів № 12 Черкаської міської ради Черкаської області, за роботу "Рідна Сміла" (керівник Клімашевський 

М.В.). 

4. У розділі "Сувеніри на основі оригамі" 

Вікова категорія (6-10 років): 

за І місце – Наконечна Ангеліна, вихованка Тальнівського Будинку дітей  

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 4 класу Майданецької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Тальнівської міської ради Черкаської області, за роботу "Любіть Україну" (керівник 
Кульбіда Н.П.); 

за ІІ місце – Кузьменко Іван, вихованець Єрківського комунального закладу позашкільної освіти 

"Будинок дитячої та юнацької творчості" Єрківської селищної ради Черкаської області, учень 5 класу 

Єрківського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів імені Героя України  

В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області, за роботу "Україна - це жовта пшениця та 

блакитні волошки у ній" (керівник  

Якшова Л.Г.); 

за ІІІ місце – Татарчук Поліна, Кот Богдан, вихованці комунального 

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

учні 2 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30 Черкаської 

міської ради Черкаської області, за колективну роботу "Заквітчана країна" 

(керівник Григуть Ю.О.). 
Вікова категорія (11-18 років): 

за І 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, за 

роботу "Польовий віночок" (керівник Корсун О.В.); 

за ІІ місце – Остапенко Дмитро, вихованець позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний 

молодіжний центр" Черкаської міської ради, учень 6 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №20 

Черкаської міської ради Черкаської області, за роботу "Квітка" (керівник Монько Л.М.); 

за ІІ місце – Левченко Олена, вихованка Черкаського обласного центру  туризму,  краєзнавства і 
екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної ради, учениця 8 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів № 12 Черкаської міської ради Черкаської області, за роботу "Наші найкращі" (керівник Клімашевський 

М.В.); 

за ІІІ місце – Туяхова Дарина, вихованка Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості 

Звенигородської міської ради Звенигородського району Черкаської області, учениця 7 класу Звенигородської 

гімназії № 4 Звенигородської міської ради Звенигородського району Черкаської області,  

за роботу "Мій дім -Україна" (керівник Безверха О.М.); 

за ІІІ місце – Шаповал Євгенія, вихованка Тальнівського Будинку дітей  

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 10 класу Тальнівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступеня №2 Тальнівської міської ради Черкаської області, за роботу "Співоча Україна" (керівник 

Нишпора Л.В.). 

5. У розділі "Одяг, аксесуари, прикраси" 
Вікова категорія (6-10 років): 

за І місце – Рудько Софія, вихованка Звенигородського центру дитячої  

та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району Черкаської області, учениця 5 

класу Звенигородської гімназії №5 Звенигородської міської ради Звенигородського району Черкаської області,  

за роботу "Український віночок" (керівник Дяченко Л.В.); 
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за ІІ місце – Ходосовська Вероніка, вихованка позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний 

молодіжний центр" Черкаської міської ради, учениця 3 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№20 Черкаської міської ради Черкаської області, за роботу "Прикраси" (керівник Монько Л.М.); 

за ІІ місце – Запісочна  Софія, 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", за роботу "У віночку нашім 

різнобарвні квіти – символ України і дарунок літа" (керівник Швагер Н.П.); 

за ІІІ місце – Василенко Єва, вихованка Центру дитячої та юнацької 

творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, 

учениця 3 класу Мошнівського ліцею Мошнівської сільської ради Черкаського 

району Черкаської області, за роботу "Бальна сукня" (керівник Григуть З.В.); 

за ІІІ місце – Абрамович Анастасія, вихованка Тальнівського Будинку дітей  

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 4 класу 

Майданецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тальнівської міської ради 

Черкаської області, за роботу "Святкове вбрання на День Перемоги" (керівник 

Кульбіда Н.П.). 
Вікова категорія (11-18 років): 

за ІІ місце – Білик Анна, 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, за роботу "Господині" (керівник Корсун О.В.); 

за ІІІ місце – Кушнір Анастасія, Сакун Ярослава, вихованки позашкільного навчального закладу 

"Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, учениця 2 курсу Черкаського гуманітарного 

правового ліцею, 2 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 28 ім. Т.Г. Шевченка Черкаської 

міської ради Черкаської області відповідно,  
за колективну роботу "Комплект "Квіткова фантазія" (керівник Величко Г.О.). 

6. У розділі "Кусудами" 
Вікова категорія (6-10 років): 

за І місце – Самойленко Артем, вихованець Будинку дитячої та юнацької творчості Смілянської міської 

ради Черкаської області, учень 3 класу Смілянської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 11 Смілянської 

міської ради Черкаської області, за роботу "Стильний соняшник" (керівник  

Корсун О.В.); 

за ІІ місце – Мартинюк Аніта, вихованка Маньківського Центру дитячої  

та юнацької творчості, Мала академія наук учнівської молоді Маньківської селищної ради, учениця 4 класу 

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

області,  

за роботу "Cонячна Україна" (керівник Поліщук Н.О.); 

за ІІІ місце – Мулярчук Антон, вихованець Тальнівського Будинку дітей  

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учень 4 класу 

Білашківської гімназії Тальнівської міської ради Черкаської області, за роботу 

"Україна – це небо блакитне, а в тім небі-зірки золоті" (керівник Киба С.В.). 
Вікова категорія (11-18 років): 

за І місце – Олексюк Дарина, вихованка позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний 

молодіжний центр" Черкаської міської ради, учениця 7 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 
№ 28  

ім. Т.Г. Шевченка Черкаської міської ради Черкаської області, за роботу "Українська симфонія" (керівник 

Кулак В.М.); 

за ІІ місце – Кармазін Даніїл, вихованець Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості 

Звенигородської міської ради Звенигородського району Черкаської області, учень 6 класу Звенигородського 

ліцею імені Тараса Шевченка Звенигородської міської ради Звенигородського району Черкаської області, за 

роботу "Символи України" (керівник Дяченко Л.В.); 

за ІІІ місце – Уманець Аліна, 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  
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В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області, за роботу "Чарівні мальви" (керівник Гаркавенко 

Н.С.); 

за ІІІ місце – Пілявська Діана, вихованка Центру художньо-естетичної  

та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради Черкаської області, учениця 5 класу 

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

предметів Кам'янської міської ради Черкаської області, за роботу "Перлина України" (керівник Хоменко О.І.). 

7. У розділі "Вироби в техніці кірігамі" 
Вікова категорія (6-10 років): 

за І місце – Драговоз Даша, вихованка Єрківського комунального закладу позашкільної освіти "Будинок 

дитячої та юнацької творчості" Єрківської селищної ради Черкаської області, учениця 4 класу Єрківського 
закладу загальної середньої освіти I-III ступенів імені Героя України  

В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області, за роботу "Серце болить, а душа співає" 

(керівник Якшова Л.Г.); 

за ІІ місце – Сущенко Анастасія, вихованка Центру художньо-естетичної  

та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради Черкаської області, учениця 5 класу 

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

предметів Кам'янської міської ради Черкаської області, за роботу "Мій мальовничий рідний край" (керівник 

Хоменко О.І.); 

за ІІІ місце – Кириченко Наталія, вихованка комунального закладу позашкільної освіти "Центр дитячої 

та юнацької творчості" Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області, 

учениця  

4 класу комунального закладу "Мартинівський ліцей" Степанецької сільської ради Черкаської області, за  
роботу "Мелодія душі" (керівник Ніколаєва Т.В.). 

Вікова категорія (11-18 років): 

за І місце – Борщевська Дар’я, вихованка Тальнівського Будинку дітей  

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 5 класу Майданецької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Тальнівської міської ради Черкаської області, за роботу "Моє рідне село" (керівник 

Кульбіда Н.П.); 

за ІІ місце – Коваль Софія, вихованка Звенигородського центру дитячої  

та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району Черкаської області, учениця 6 

класу Звенигородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – спортивний ліцей Звенигородської міської ради 

Звенигородського району Черкаської області, за роботу "Історичні місця Києва" (керівник Безверха О.М.); 

за ІІІ місце – Сивак Марія, вихованка комунального закладу позашкільної освіти "Ватутінська станція 
юних техніків" Ватутінської міської ради Черкаської області, учениця 6 класу Ватутінського ліцею №2 ім. 

М.Ф.Ватутіна Ватутінської міської ради Черкаської області, за роботу "Незламна" (керівник Здоровило Ю.А.). 
8. У розділі "Гофрування" 
Вікова категорія (6-10 років): 

за І місце – Голота Мілана, вихованка Тальнівського Будинку дітей  

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 4 класу Тальнівського навчально-виховного 

комплексу "загальноосвітня школа  

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

за роботу "Мальви квітнуть біля хати, що сіяла мати, рясно росами умиті, барвами розшиті" (керівник Іванова 

Л.С.); 

за ІІ місце – Лещенко Катерина, вихованка Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості 

Звенигородської міської ради Звенигородського району Черкаської області, учениця 4 класу Звенигородської 

гімназії № 4 Звенигородської міської ради Звенигородського району Черкаської області,  

за роботу "Рідний край" (керівник Безверха О.М.); 
за ІІІ місце – Крижанівський Даніїл, Коваленко Максим, вихованці Центру художньо-естетичної та 

науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради Черкаської області, учні 3 класу 

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

предметів Кам'янської міської ради Черкаської області,  

за колективну роботу "Моя країна -Україна" (керівник Хоменко О.І.). 

Вікова категорія (11-18 років): 

за І місце – Синьогуб Поліна, вихованка Єрківського комунального закладу позашкільної освіти 

"Будинок дитячої та юнацької творчості" Єрківської селищної ради Черкаської області, учениця 7 

класу Єрківського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів імені Героя України  

В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області, за роботу "Квітуча Україна" (керівник 

Гаркавенко Н.С.). 
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9. У розділі "Друге життя старої книжки" 
Вікова категорія (6-10 років): 

за І місце – Хасаєва Єлизавета, Зосімова Марія, Гудзенко Євгенія, 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, за колективну 

роботу "Краєвиди рідного краю" (керівник Хоменко О.І.); 

за ІІ місце – Костенко Богдан, вихованець комунального закладу позашкільної освіти "Центр дитячої та 

юнацької творчості" Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області, учень  

4 класу комунального закладу "Мартинівський ліцей" Степанецької сільської ради Черкаської області, за  
роботу "Про що говорять квіти…" (керівник Ніколаєва Т.В.); 

за ІІІ місце – Лебідь Аріна, Дергачова Олександра, вихованки 

позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" 

Черкаської міської ради, учениці 4 класу Черкаської спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів №20 Черкаської міської ради Черкаської області та Черкаської 

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

Черкаської міської ради Черкаської області відповідно, за колективну роботу 

"Мальви біля хати" (керівник Монько Л.М.); 
за ІІІ місце – Собченко Олександр, вихованець Тальнівського Будинку дітей та юнацтва Тальнівської 

міської ради Черкаської області, учень 4 класу Білашківської гімназії Тальнівської міської ради Черкаської 

області, за роботу "Нехай квітує Україна!" (керівник Киба С.В.). 

Вікова категорія (11-18 років): 

за І місце – Коваль Софія, вихованка Звенигородського центру дитячої  

та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району Черкаської області, учениця 6 

класу Звенигородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – спортивний ліцей Звенигородської міської ради 
Звенигородського району Черкаської області, за роботу "З Україною в серці" (керівник Дяченко Л.В.); 

за ІІ місце – Кириченко Юлія, вихованка комунального закладу позашкільної освіти "Центр дитячої та 

юнацької творчості" Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області, 

учениця  

6 класу комунального закладу "Мартинівський ліцей" Степанецької сільської ради Черкаської області, за  

роботу "Помолюсь за Україну" (керівник  

Ніколаєва Т.В.); 

за ІІІ місце – Кушнір Анастасія, вихованка позашкільного навчального 

закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, 

учениця 2 курсу Черкаського гуманітарного правового ліцею, за роботу 

"Мотиватор" (керівник Величко Г.О.). 
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