
 
 
У номінації «Художнє різьблення по  дереву: 
 
ІІ місце – Коржика Вадима, учня  Будимлянського НВК, за роботу «Королева 
троянд»  (керівник Денищич Я.І.); 
ІІ місце – Пінчука Михайла, учня Нивецького НВК, за роботу «Чарівна 
скринька» (керівник Мартинович В.Л.).  
ІІІ місце – Тишковця  Дмитра, учня Великоозерянського НВК, за роботу 
«Сутінки» (керівник Жалко М.В.); 
 
У номінації «Художнє плетіння, ткацтво»: 
 
І місце – Лобач Марію, вихованку гуртка «Художнє ткацтво», за роботу 
«Верба» (керівник Дука Н.А.). 
 
У номінації «В’язання шпицями, гачком»:  
 
І місце – Красько Вікторію, ученицю Орв’яницького НВК, за роботу 
«Найкращі  друзі» (керівник Буткевич О.І.);  
ІІ місце – Хомич Вікторію, ученицю  Дубровицької ЗОШ №2, за роботу 
«Катруся» (керівник Ващишин В.І.);              
ІІ місце – Щур Анну, ученицю Кривицької ЗОШ, за роботу «Квіти Полісся» 
(керівник Колода О.М.);  
ІІ місце – Багатько Валерію, ученицю Туменського НВК, за роботу «Квіти 
України» (керівник Багатько М.В.); 
ІІ місце – Твердун Ірину, ученицю Дубровицького НВК «Ліцей-школа», за 
роботу «Квіти весняні – ніжні тюльпани» (керівник Шиш Н.А.); 
ІІІ місце – Таборовець Тетяну, ученицю Колківського НВК, за роботу 
«Квітковий розмай» (керівник Муха Н.М.); 
 
У номінації «Витинання»: 
 
І місце – Рабчевську Діану, вихованку гуртка «Сувенір» Дубровицького 
центру позашкільної освіти, за  роботу  «Козаки»  (керівник  Кузіна М.П.);   
ІІ місце – Воробей Олену, ученицю Колківського НВК, за роботу «Дерево 
життя»  (керівник Буткевич П.В.); 
ІІ місце – Поду Дану, ученицю Висоцької ЗОШ, за роботу «Природа рідного 
краю» (керівник Сидорчук О.В.); 
ІІІ місце – Калюх Аліну, Кухарець Оксану учениць Колківського НВК, за 
роботу «Білий колір – колір надії, чорний колір – колір журби» (керівник 
Жакун Т.П.) 



У номінації «Художня вишивка»:  
 
І місце – Твердун Оксану, ученицю Дубровицького НВК «Ліцей-школа», за 
роботу «Наш герб  – тризуб, це воля, слава й сила» (керівник Шиш Н.А.);  
І  місце – Нікітчук Катерину, ученицю Сварицевицького НВК, за роботу 
«Дерево життя» ( керівник Надієвець Л.М.);  
ІІ місце  - Алексейчик Марію, ученицю Орв’яницького НВК, за роботу «Я 
вишиваю рушничок для маминого свята» ( керівник Ващишина А.М.); 
ІІ місце – Котяш Марію, ученицю Залузького НВК, за роботу  «Квіти в 
нашому серці»  – вишивка стрічками (керівник Бруяка М.М.) ; 
ІІІ місце -  Остаповець Діану, ученицю Заслуцького НВК, за роботу  «Їжачок 
-хитрячок» (керівник Яцута М.Ф.); 
ІІІ місце – Мосійчук Тетяну, ученицю Висоцької ЗОШ, за роботу «Сувенір 
для бабусі» (керівник Опанасик Л.О.); 
 
У номінації «Вишивка бісером»:  
 
ІІ місце – Клюйка Антона, учня Нивецького НВК, за роботу «Ікона Божої 
матері» (керівник Клюйко П.Т.);  
ІІ місце – Муху Володимира, учня Колківського НВК, за роботу «Україна 
понад усе» (керівник Муха Н.М.); 
 
У номінації «Народна лялька»:  
 
І місце – Томко Ельвіру та Мельник Анастасію, вихованок  гуртка «Оберіг», 
Дубровицького центру позашкільної освіти, за роботу «Берегиня» (керівник 
Криворучко С.М.);  
ІІ місце – Ус Аліну, ученицю Бережницького НВК, за роботу «Наречена» 
(керівник Ольховик О.М.); 
ІІ місце – Рудько Мирославу, ученицю Нивецького НВК, за роботу 
«Україночка» (керівник Петрович Е.Ю.); 
ІІ місце – Мечкало Діану, ученицю Осівського НВК, за роботу «Народна 
лялька» (керівник Хоменко М.В.); 
ІІІ місце – Комнацького Олександра, учня Кривицької ЗОШ, за роботу 
«Мавка лісова» (керівник Комнацька О.Р.). 
 
У номінації «М’яка іграшка»:  
 
І місце – Місько Олександру, вихованку гуртка «М’яка іграшка» 
Дубровицького центру позашкільної освіти, за роботу «Україночка» 
(керівник Місько Н.А.); 
ІІ місце –  Міркевич Лідію, ученицю  Великоозерянського НВК,  за роботу 
«Сільські мотиви» (керівник Міркевич О.А.) 



ІІІ місце – Жакун Ельвіру,  ученицю Колківського НВК, за роботу «Бджілка 
Майя» ( керівник Муха Н.М.).       
 
 
У номінації «Вироби з тіста»:  
 
І місце – Шрамко Ельвіру та Юрко Софію, вихованок гуртка «Тістопластика» 
Дубровицького центру позашкільної освіти, за роботу «Поліська господиня» 
(керівник Криворучко С.М.); 
ІІ місце – Ожилевську Оксану, ученицю Селецького НВК, за роботу «На 
пасовище» (керівник Черпак Л.М.); 
ІІ місце – Щура Миколу, учня  Кривицької ЗОШ, за роботу «Соняхи» 
(керівник Руда М.Л.); 
ІІІ місце – Жук Нікаліну, ученицю Орв’яницького НВК, за роботу «Своя хата 
–своя правда, своя стріха – своя втіха» (керівник Шмигельська М.Я).  
 
У номінації «Вироби зі шкіри»:  
 
І місце –  Діжурко Тетяну, ученицю Туменського НВК, за роботу «Лілії» 
(керівник Загура Н.В.) 
ІІІ місце – Гайдиша Владислава, учня   Кривицької ЗОШ, за роботу «І 
розквітли троянди» (керівник Гайдиш  І.М.).  
 
У номінації «Бісероплетіння»:  
 
І місце – Воробей Лілію, вихованку гуртка «Бісеринка» Дубровицького 
центру позашкільної освіти за роботу «Натхнення» (керівник Кузіна М.П).;  
ІІ місце – Федорович Вікторію, ученицю Підлісненського НВК, за роботу 
«Символ України» (керівник  Молчанович Г.О.); 
ІІ місце – Чудік Каріну, ученицю Золотиської ЗОШ, за роботу «Гердан» 
(керівник Дворак Т.П.)  
 
У номінації «Паперова пластика, оригамі»:  
 
І місце – Бачинського Олександра та Бачинського Артема, учнів 
Берестівського НВК, за роботу «Чарівні скрині»  (керівник  Воловець І.М.),  
ІІ місце – Гайдиш Вероніку, ученицю  Кривицької ЗОШ, за роботу «Квіти у 
кошику» (керівник Сапожко-Семкнчук Н.Я..); 
ІІ місце – Чирук Аліну, ученицю  Дубровицького НВК НВК «Ліцей-школа», 
за роботу «Оберіг рідного краю» (керівник Гузич І.М.);  
ІІІ місце – Гребеневича Дениса, учня Перебродівського НВК, за роботу 
«Павлін» (керівник Євсович В.В.). 
 



У номінації «Аплікація»: 
 
І місце – Климчик Софію, ученицю Дубровицького НВК «Ліцей-школа», за 
роботу «В моєму серці Україна» (керівник Кушнір Т.Б); 
ІІ місце – Петрушко Оксану, ученицю Селецького НВК, за роботу 
«Розвивальна книжка» (керівник Черпак Л.М..);  
ІІ місце – Чирук Аліну, ученицю Дубровицького НВК «Ліцей-школа», за 
роботу «Оберіг рідного краю» (керівник Гузич І.М); 
ІІІ місце – Конончук Вікторію, ученицю  Орв’яницького НВК, за роботу 
«Багацтва України» (керівник Мозоль В.В.).  
 
У номінації «Вироби з соломки»:  
 
І місце – Отупор Наталію, вихованку гуртка «Аплікація соломкою» 
Дубровицького центру позашкільної освіти, за роботу «Лебідь» (керівник 
Дука Н.А.); 
ІІ місце – Олексієвця Андрія, учня Кривицької ЗОШ, за роботу «Зустріч 
птахів» (керівник Семенчук О.І.);  
 
У номінації «Ізонитка»:  
 
І місце – Поман Юлію, вихованку гуртка «Ниткографія» Дубровицького 
центру позашкільної освіти , за роботу «Ой у лузі» (керівник Гурик Л.П.); 
ІІ місце – Шпак Світлану, ученицю Бережницького  НВК, за роботу 
«Соняхи» (керівник Борсук В.В.); 
У номінації «Вироби з природних матеріалів»: 
І місце – Дуку Максима, вихованця гуртка «Диво-лоза» Дубровицького 
центру позашкільної освіти за роботу «Сімейний затишок» – лозоплетіння 
(керівник Дука Н.А.) 
ІІ місце – Петрушко Софію, ученицю   Велюнського  НВК, за роботу 
«Горщик для квітів» – вироби з сіна (керівник Белеля О.С.); 
ІІ місце – Карпінську Альбіну,  ученицю Туменського НВК, за роботу 
«Чобіток-горщик» – вироби з сіна (керівник Кисельова Н.Г.); 
ІІІ місце – Пінчука Михайла, учня Берестівського НВК, за роботу «Не брудни 
криниці, бо схочеш водиці» –  лозоплетіння (керівник Коростель Л.Ф.) 
ІІІ місце – Денищича Назара, учня Перебродівського НВК, за роботу 
«Бурштинове дерево» (керівник Петровець В.О.). 
 
У номінації  «Вітражний розпис»: 
 
ІІ місце – Сидорчук Максим, учень Висоцької ЗОШ, за роботу «Розквіли 
мальви  біля хати» (керівник Сидорчук О.В.) 
 



У номінації «Інші техніки виконання»: 
 
І місце – Кузіна Сергія, вихованця гуртка «Набивання голкою» 
Дубровицького центру позашкільної освіти, за роботу «Лелеки» – набивання 
голкою (керівник Кузіна М.П.); 
І місце – Красько Іванну, ученицю Берестівського НВК, за роботу «Велетень-
ірис» – вироби з фоамірану (керівник Красько В.Г.); 
І місце – Берестень Анастасію, вихованку гуртка «Валяння вовни» 
Дубровицького центру позашкільної освіти, за роботу «У світі казки» – 
валяння вовни (керівник Дука Н.А.);  
І місце – Пришко Валентину, вихованку гуртка «Країна квітів» 
Дубровицького центру позашкільної освіти, за роботу «Дівчинка-Соняшник» 
(керівник Місько Н.А.) 
ІІ місце – Ніцу Миколу, учня  Нивецького НВК за роботу «Квіткова 
симфонія» – канзаші (керівник Руда Н.П.); 
ІІ місце – Щура Миколу, учня Кривицької ЗОШ, (керівник Щур  І.Л.) за 
роботу «Крокуси у вазі»  –  вироби з фоамірану; 
ІІІ місце – Левечко Анастасію, ученицю Зеленської  ЗОШ (керівник Кзло 
Г.М.), за роботу «Квіти моєї мрії» – вироби з фоамірану; 

 
 
У номінації «Живопис»:  
 
І місце – Кедрук Юлію, ученицю Бережницького НВК, за роботу «Квітуча 
Україна» (керівник Гаврилюк Н.Д.);  
ІІ місце – Хомича Володимира, учня Селецького  НВК, за роботу «Квіти у 
вазі» (керівник Кузіна А.В.);  
ІІ місце – Олексійовець Владиславу, ученицю Залузького НВК, за роботу 
«Мальовнича Україна» (керівник Котяш В.П.); 
ІІІ місце – Діжурко Іванну, ученицю Туменського НВК, за роботу «Птахи» 
(керівник Радзель Л.Г.); 
ІІІ місце – Пінчука Василя, учня Берестівського НВК, за роботу «Вільна, 
незалежна Україна» (керівник Пінчук А.Г.); 
ІІІ місце – Олексійовець Альону, ученицю Залузького НВК, за роботу 
«Козацькому роду – нема переводу» (керівник Котяш В.П.); 
 
У номінації «Графіка»:  
 
І місце – Року Анастасію, вихованку  гуртка «Юні художники» 
Дубровицького центру позашкільної освіти, за роботу «Україна» (керівник 
Пінчук А.Г.); 
ІІ місце – Поліщук Вікторію, ученицю Дубровицького НВК «Ліцей-школа», 
за роботу «Дзеркало природи» (керівник Кушнір Т.Б); 



ІІ місце – Черняк Вікторію, вихованку  гуртка «Світ образотворчого 
мистецтва» Дубровицького центру позашкільної освіти, за роботу «Я – 
українка!» (керівник Пінчук А.Г.); 
 
У номінації «Батік»:  
 
І місце – Надієвець Яну, ученицю Сварицевицького НВК, за роботу 
«Купальська ніч» (керівник Надієвець Л.М.); 
І місце – Одейчук Дарину, вихованку гуртка «Веселі акварелі» 
Дубровицького центру позашкільної освіти (керівник Мотрій Т.А.);  
 
У номінації «Розпис по тканині»: 
 
І місце – Герасимович Анастасію, вихованку гуртка «Веселі акварелі» 
Дубровицького центру позашкільної освіти  (керівник Мотрій Т.А.). 
 
 


