
Розділ «Традиційне оригамі»: 
 
І місце – Аврамишин Денис, учень 5 класу Підлісненського НВК (гурток 
«Сувенір), за роботу «Паперова іграшка»; 
 
І місце -  Дячук Ярослав, учень  4 класу Велюнського НВК, за роботу 
«Складена парасолька»; 
 
ІІІ місце – Пришко Анастасія, учениця 1-А класу  Берестівського НВК, за 
роботу «Різнобарв’я метеликів»; 
   ІІІ місце – Жакун Владислав, учень Дубровицької ЗОШ №2,  за роботу 
«Дракон».  
 

Розділ «Модульне оригамі»: 
 
І місце  - Кузло Артем, учень 7 класу  Золотинської ЗОШ,  за роботу «Птах 
щастя»;  
 
ІІ місце – Легка Тіна, учениця 7 класу Жаденського НВК, за роботу 
«Метелик»; 
 
ІІІ місце – Белеля Анастасія, учениця 4 класу Велюнського НВК, за роботу 
«Карусель». 
 
 

Розділ «Квілінг»: 
   
І місце  –  Мазур Яна, учениця 2-А класу Колківського НВК (гурток «Умілі 
ручки), за роботу «Українська хата»; 
 
ІІ місце  – Надієвець Яна, учениця 10 класу Сварицевицького НВК, за роботу 
«Калина»; 
 
ІІІ місце –  Твердун Ірина, учениця  5- СГ класу Дубровицького НВК 
«Ліцей-школа» за роботу «Осінь фарби готува...»; 
 
ІІІ місце  – Лохвич Вікторія, учениця 8 класу Бережницького НВК, за роботу 
«Чайний сервіз». 
 

Розділ « Паперопластика»: 
 
І місце – Маркевич Соломія, вихованка гуртка «Сувенір» центру 
позашкільної освіти, за роботу «Літня парасолька»;     
 



І місце – Ніколайчук Діана,  учениця 9 класу Великоозерянського НВК 
(гурток «Квітникарі-аранжувальники»), за роботу «Квіти для матусі»; 
 
ІІ місце – Кузьмич Максим, учень 6 класу  Великоозерянського НВК (гурток 
«Квітникарі-аранжувальники»), за роботу «Мудра сова»; 
 
ІІ місце – Прокопчук Каріна, учениця  10 класу Туменського НВК, за роботу 
«Півонії з маминого саду»;  
 
ІІІ місце – Сверидон Анжеліка, вихованка гуртка   «Паперопластика» центру 
позашкільної освіти, за роботу «Ніжність»; 
 
ІІІ місце – Денисюк Ілля, учень 1 класу Орв’яницького НВК, за роботу «З 
іменинами». 
 
ІІІ місце – Воробей Дарія, учениця 2 класу, Великочеремельської філії 
Великоозерянського НВК  (гурток «Умілі ручкки»), за роботу «Розцвіли 
півонії в мене на вікні…»; 
 
 

Розділ «Гофрування»: 
 
ІІ місце – Кузьмич Микола,  учень 5 класу  Великоозерянського НВК (гурток 
«Квітникарі-аранжувальники»), за роботу «Квітка надії»; 
 
 

Розділ «Кусудама»: 
 
І місце – Солімчук Яна, учениця 6 класу Підлісненського НВК (гурток 
«Сувенір»), за роботу «Чарівна куля»; 
 
ІІ місце – Дячук Володимир, учень 4 класу Велюнського НВК, за роботу 
«Фуллерен»  (молекула вуглецю С 60). 
 
ІІІ місце -  Верзун Альбіна, учениця 6-Б класу Берестівського  НВК, за 
роботу «Боже, храни Україну»; 
  
 

Розділ «Сувеніри»: 
 
І місце –  Муха Володимир, учень 4 класу Колківського НВК («гурток 
«Чарівні візерунки»), за роботу «Букет із маминого саду»; 
 
ІІІ місце -  Красько Вікторія, учениця 8 класу Орв’яницького НВК (гурток 
«Умілі руки»), за роботу «Троянда»; 



 
ІІІ місце   –   Ютовець Еьвіра, учениця  6-А класу Берестівського НВК, за 
роботу «Одинока троянда». 
 

Розділ «Кірігамі»: 
 
 
ІІ місце –  Калюх Аліна, учениця  3 класу Колківського НВК («гурток 
«Чарівні візерунки»), за роботу «Журавлі курличуть, – весну кличуть»; 
 
ІІІ місце – Кухар Анастасія,  учениця 5 класу, Висоцької ЗОШ (гурток 
«Сувенір»),  за роботу «Котик»; 
 ІІІ місце – Крупко Дарина, учениця 5 класу Сварицевицького НВК, за 
роботу «Зима».  
  

 
Розділ «Торцювання »: 

 
ІІ місце – Ковальчук Артем, учень 4 класу  Трипутнянського НВК (гурток 
«Умілі ручки»),  за роботу «Серед урочища грибного»; 
 
ІІІ місце –  Муха Світлана, учениця 2-А класу Колківського НВК  (гурток 
«Чарівні візерунки»), за роботу «На стежині: Рип та рип! Виріс наш казковий 
гриб…».  
 
 
 

Розділ «Плетіння з паперових трубочок»: 
 
І місце – Мазанович Ілля, учень  5 класу Туменського НВК, за роботу «Лікар 
Айбодит»;  
 
ІІ місце – Калапа Алла, учениця 4 класу Туменського  НВК, за роботу 
«Корзина з квітами»; 
 
ІІІ місце –  Василевич Іван, учень 8 класу Будимлянського НВК  (гурток 
«Умілі ручки»), за роботу «Райське яблуко». 
  
 


