
Районна виставка з ори гамі «Паперовий світ» 
 

Розділ «Класичне оригамі»: 
 
І місце – Пришко Богдана, вихованка гуртка «Паперові фантазії» центру 
позашкільної освіти, за роботу «Привіт, Хелловін». 
 

Розділ «Модульне оригамі»: 
 
ІІ місце – Яковець Назарій, учень 7 класу Великоозерянського НВК (гурток 
«Чарівний пензлик»), за роботу «Папуга Кеша»; 
 
ІІІ місце  – Книгиницька Мар’яна, вихованка гуртка «Чарівний світ 
оригамі», за роботу «Мінйон». 
 

Розділ  «За розробками майстрів світу»: 
 
ІІІ місце  - Василевич Іван, учень 7 класу КЗ «Будимлянський НВК», за 
роботу   «Паперова таця». 

 
Розділ «Авторські розробки»: 

 
ІІ місце – Твердун Оксана, учениця 7- ПМ класу Дубровицького НВК 
«Ліцей-школа», за роботу «Вмились троянди росою,  пишались троянди 
красою». 

Розділ «Квілінг»: 
   
І місце  –  Пляшко Мирослава, учениця 7 класу Озерського  НВК, за роботу 
«Букет для мами»; 
 
ІІ місце  – Аврамишин Денис, учень 4 класу Підлісненського НВК (гурток 
«Сувенір»), за роботу «Перлина Полісся»; 
 
ІІІ місце –  Таборовець Віталій, учень 4 класу Заслуцького НВК( гурток 
«Креатив»), за роботу «Фіалки»; 
 
ІІІ місце  – Черпак Юлія, учениця З класу Кривицької ЗОШ, за роботу 
«Квіти у моєму саду». 

Розділ « Паперопластика»: 
 
І місце – Бернацька Ольга, вихованка гуртка «Сувенір» центру позашкільної 
освіти, за роботу «Літні мотиви»;     
І місце – Белеля Анастасія, учениця 3 класу, Велюнського НВК ( гурток 
«Сувенір»), за роботу «Новорічний песик»; 
 
ІІ місце – Харитонова Дарина, учениця 5 класу  Бережницького  НВК, за 
роботу «Голуб миру»; 



 
ІІІ місце – Коркош Софія, учениця 4 класу Лютинського НВК (гурток 
«Мистецтво нашого народу»), за роботу «Різдвяна квітка»; 
 
ІІІ місце – Кузьмич Микола та Котяй Михайло, учні 4 класу 
Великоозерянського НВК (гурток «Умілі руки»), за роботу «Український 
млин». 

«Піарій» (декоративне дерево): 
 
ІІ місце – Котяй Дарина, учениця 6 класу Людинської ЗОШ (гурток 
«Креативчик»), за роботу «Дерево молодості та  краси»; 
 
ІІ місце – Денищич Діана та Чмуневич Галина, учениці 6 класу КЗ 
«Перебродівський НВК», за роботу  «Дерево щастя»; 
 
ІІІ місце -  Мельник Ірина, учениця 11 класу Орв’яницького НВК (гурток    
«Умілі  руки»), за роботу «Квіткове диво»; 
 
ІІІ місце – Торчило Вікторія, учениця 6 класу  КЗ «Будимлянський НВК» 
(гурток «Виготовлення сувенірів»),  за роботу «Декоративне дерево».     
  

Розділ «Кусудама»: 
 
І місце – Остаповець Ангеліна, учениця 5 класу Велюнського НВК ( гурток 
«Сувенір»), за роботу «Трояндова кулька»; 
 
ІІ місце – Кухар Анастасія, учениця 4 класу Висоцької ЗОШ (гурток «Світ 
паперопластики»), за роботу «Кусудама». 
 
ІІІ місце  –  Муха Володимир, учень 3 класу Колківського НВК (гурток 
«Чарівні візерунки»), за роботу «Квіткова фантазія»; 
  
ІІІ місце  –  Яковець Олеся, учениця 3 класу Великоозерянського НВК 
(гурток «Майстриня»), за роботу «Курчатко Кукурік». 
 

Розділ «Сувеніри»: 
 
ІІ місце   –   Ютовець Ельвіра,  вихованка гуртка «Сувенір» центру 
позашкільної освіту, за роботу «Зустріч». 
 
ІІІ місце   –   Щур Микола, учень 7 класу Кривицької ЗОШ, за роботу 
«Листівка». 
 

Розділ  «Гофрування»: 
 
І місце  - Подик Діана, вихованка гуртка «Чарівний світ оригамі» центру 
позашкільної освіти, за роботу «А ми у двох…». 
   


