
Обласний  етап 
Всеукраїнської     виставки-конкурсу «Український сувенір» 

 
 
Диплом І ст. -  Годунко Андрій, вихованець гуртка «Технічний дизайн»,    
                            керівник Шпак В.В. 
 
Диплом І ст. -  Євчук Анатолій, вихованець гуртка «Технічний дизайн», 
                            керівник Шпак В.В. 
 
Диплом ІІ ст. -  Одейчук Дарина, вихованка гуртка «Веселі акварелі»,  
                             керівник Мотрій Т.А.  
 
Диплом ІІ ст. -  Овдієнко Назарій, вихованець гуртка «Початкове технічне      
                             моделювання», керівник Мотрій С.В. 
 
 

Обласний  етап Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки 
«Новорічна  композиція» 

 
Диплом ІІ ст.  -   Лясковець   Станіслав, вихованець гуртка  «Початкове    
                               технічне моделювання», керівник  Мотрій С.В. 
 
Диплом ІІ ст. -   Сидорчук Максим,   вихованець гуртка «Світ    
                               паперопластики», керівник  Сидорчук О.В. 
 
 
 

Всеукраїнська  виставка-конкурс «Український сувенір» 
 

Подяка -  Трум Олег, вихованець гуртка «Початкове технічне моделювання»,     
                  керівник Мотрій С.В. 
 
 
 

Всеукраїнський конкурс декоративно-ужиткового і 
образотворчого мистецтва    «Знай і люби свій край» 

 
Диплом І ст. -  Отупор Наталія,    вихованка гуртка     «Диво-лоза», керівник      
                            Дука Н.А. 
Диплом ІІІ ст. -  Верзун Тетяна,  вихованка гуртка «Набивання голкою»,       
                               керівник Кузіна М.П.  
 

 



 
Обласний  конкурс    декоративно-ужиткового і     

образотворчого мистецтва «Знай і  люби свій край» 
 
 

І  місце  -  Отупор Наталія,    вихованка гуртка     «Диво-лоза»,  керівник      
                   Дука Н.А. 
 
І  місце  - Верзун Тетяна,    вихованка   гуртка     «Набивання голкою»,       
                  керівник Кузіна М.П.  
 
ІІ місце -  Колективна робота гуртків «Писанкарство»,  «Паперопластика»,   
                  керівники Подик О.А., Бабко О.І. 
 
ІІ місце - Мартинчик  Анастасія, вихованка гуртка  «Аплікація соломкою»,     
                   керівник Дука Н.А. 
 
ІІ місце -  Чирук Ангеліна, вихованка гуртка «Тістопластика», керівник     
                  Криворучко С.М. 
 
ІІ місце -  Васькевич Марія, вихованка гуртка «Веселі акварелі», керівник    
                  Мотрій Т.А. 
 
 

Обласний заочний конкурс  фоторобіт «Моя Україно!» 
 
 

І місце (Номінація «Макрозйомка» ) -  Чмуневич Назар, вихованець гуртка «Юні   
             фотоаматори», керівник Кайдалова І.Д. 
 
І місце (Номінація «Пейзаж») - Чмуневич Назар, вихованець гуртка «Юні      
              фотоаматори», керівник Кайдалова І.Д. 
 
ІІ місце (Номінація «Натюрморт») - Чмуневич Назар, вихованець гуртка «Юні  
              фотоаматори», керівник Кайдалова І.Д. 
ІІ місце - Колектив вихованців гуртка «Юні фотоаматори», керівник     
                 Кайдалова І.Д. 
 
ІІІ місце -  Ющик Дмитро, вихованець гуртка «Юні фотоаматори», керівник    
                    Кайдалова І.Д. 
 
 
 
 



Обласна виставка з оригамі «Паперовий світ» 
 
ІІ місце  (номінація «Паперопластика») – Бернацька Ольга, вихованка гуртка      
                  «Сувенір», керівник Кузіна М.П. 
  
ІІІ місце ( номінація «Класичне оригамі») – Пришко Богдана,   вихованка гуртка   
                «Паперові фантазії», керівник Подик О.А. 
 

Обласний етап   Всеукраїнської виставки-конкурсу 
 робіт учнів молодшого      шкільного віку  

з початкового технічного моделювання 
 
ІІ місце -    Мотрій Максим  вихованець  гуртка   «Початкове технічне    
                    моделювання», керівник Мотрій С.В. 
 
ІІ місце -    Середа Ілля, вихованець гуртка «Початкове технічне      
                    моделювання», керівник Мотрій С.В. 
 
ІІ  місце -  Томко Ярослав, вихованець гуртка  «Технічний дизайн», керівник  
                    Шпак В.В. 
 
ІІ місце -   Криворучко Артем, вихованець гуртка  «Художня обробка        
                   деревини», керівник Шпак В.В. 
 
ІІІ  місце -  Левкович Владислав, вихованець гуртка «Початкове технічне     
                     моделювання», керівник Мотрій С.В. 
 
ІІІ місце -  Клочков Станіслав, вихованець гуртка   «Художня обробка  
                    деревини», керівник Шпак В.В. 
 
ІІІ місце -  Пришко Богдана, вихованка гуртка «Паперові фантазії», керівник      
                    Подик О.А. 
 

Обласна виставка-конкурс технічної творчості учнівської    
молоді 

 «Наш пошук і творчість–тобі,Україно!» 
 
ІІІ місце (номінація   «Техніка майбутнього») - Кибук Олександр вихованець    
                 гуртка «Початкове технічне моделювання», керівник Мотрій Т.А. 
 
 
ІІІ місце (номінація «Ігри та іграшки з елементами техніки» - Годунко 
Андрій,      
                 вихованець гуртка «Технічний дизайн», керівник Шпак В.В. 



 
Обласний гуманітарний конкурс «Космічні фантазії» 

 
 

ІІ місце -  Криворучко Артем, вихованець гуртка «Технічний дизайн»,      
                    керівник Шпак В.В. 
 
 

Обласна виставка з тканепластики «Оксамитовий рай» 
 
 

І місце -  Пінчук Катерина, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів»,    
                керівник Гурик Л.П. 
 
І місце -   Волошина Ілона,   вихованка  гуртка  «Оберіг», керівник    гуртка     
                Криворучко С.М. 
 
ІІ місце -  Блохіна Діана, вихованка гуртка «Сувенір», керівник Кузіна М.П.  
 
 
ІІ місце - Мотрій Анастасія, вихованка гуртка «Веселі акварелі», керівник    
                 Мотрій Т.А. 
 
ІІ місце -   Бернацька   Ольга,    вихованка    гуртка  «Сувенір»,    керівник   
                   Кузіна М.П. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


