
 Районний етап конкурсу  
з тканепластики «Оксамитовий рай» 

Розділ «Об’ємна тканепластика»: 
 
І місце – Легку Владу та Сало Діану, учениць Миляцького НВК, за роботу       
                «Подих літа»; 

- Чирон Ольгу, ученицю Берестівського НВК, за роботу «Чарівна      
              фея»; 

- Романушка Олексія, учня Дубровицького НВК «Ліцей-школа», за      
               роботу «Янголи не сплять, твій сон оберігають…» 
 
 
ІІ місце – Федорович Вікторію, вихованку гуртка «Сувенір» Підлісненського     

НВК, за роботу «Грудневі гості»; 
- Ніколайчук Діану, вихованку гуртка «Квітникарі-аранжувальники»    

                 Великоозерянського НВК, за роботу «Лісова казка»; 
-  Мосійчук Ольгу, ученицю Людинської ЗОШ, за роботу «Таємниця  

першого кохання». 
 
ІІІ місце – Гунтік Віту, вихованку гуртка «Майстринка» Будимлянського   
                   НВК, за роботу «Йшли   курчата по  водиці,  щоб    напитися    
                   водиці…»;  

-    Смицьку Олену, ученицю Сварицевицького НВК, за роботу «А 
ми     

                   у трьох…»; 
-    Конончук Анну, ученицю Дубровицької ЗОШ№ 2, за роботу     

                   «Бабусина грядка»; 
-    Пінчука Станіслава, учня Берестівського НВК, за роботу «Із     

                   салону м’яких меблів»; 
               -   Холодько Ілону, ученицю Сварицевицького НВК, за роботу           
                   «Шкатулка». 
 

Канзаші: 
 
І місце – Шаха Романа, учня Миляцького НВК,  за роботу  «Ніжність»;               
  
ІІ  місце – Прокопчук Соломію, ученицю Туменського НВК, за роботу           
                   «Осінні мотиви»; 
 
ІІІ місце –  Мельник Юлію,  ученицю Нивецького НВК, за роботу «Колюча     
                     краса». 
 

Розділ «Аплікація з тканини»: 
 
І місце   – Дудар Мілану, вихованку гуртка  «Виготовлення сувенірів»                                                     
                   центру позашкільної освіти, за роботу «Домашній улюбленець»; 
ІІ місце -  Рудого Анатолія, учня Нивецького НВК, за роботу «Дбайливий                    

господар»; 



- Колектив учнів 3-Б класу Берестівського НВК, за роботу «Милі                
кошенята». 

ІІІ місце – Селюк Діану, ученицю Кривицької ЗОШ, за роботу «Сунички»; 
- Яковця Ореста, учня Великоозерянського НВК, за роботу         

«Троянди»;  
Розділ «Штучні квіти з тканини»: 

І місце –   Якубович  Анастасію та  Рябу Аліну, учениць Миляцького НВК, за 
роботу «Квіти сонця»;  

ІІ місце – Килюшик  Катерину, вихованку гуртка «Сувенір»  
Підлісненського                                                                                                          
НВК, за роботу «Ніжні троянди»; 

- Приходько Богдану, ученицю Золотинської ЗОШ, за роботу     
«Жоржини»; 

- Котяй Анастасію, вихованку гуртка «Умілі ручки» 
Великоозерянського НВК,  за роботу «Троянди»;  

  
ІІІ місце – Придюк Софію,  ученицю Дубровицької ЗОШ №2, за роботу                
                 «Троянди»; 

- Гайдиш Вероніку, ученицю Кривицької ЗОШ, за роботу «Квіти             
для мами»; 

- Шульгу Юлію, ученицю Озерської філії Сварицевицького НВК, 
за роботу «Бородаті іриси»; 

- Мазановича Іллю, учня Туменського НВК, за роботу «Корзина з 
квітами»; 

- Місько Олександру, вихованку гуртка «Країна квітів» центру 
позашкільної освіти, за роботу «М’якенький букетик».  

 
Розділ «М’яка іграшка»: 

 
І місце – Поліщук Вікторію, учениця Дубровицького НВК «Ліцей-школа», за      
                 роботу «Символ мудрості»;  

- Попко Ангеліну, вихованку гуртка «Дивосвіт» Селецького НВК,     
за  роботу «Дівчинка на ромашці»; 

- Вовчик Дарину, ученицю Колківського НВК, за роботу «Дві 
сестрички-невеличкі».  

 
ІІ місце –  Хомич Вікторію, ученицю  Дубровицького НВК «Ліцей-школа»,         
                   за  роботу «Зайчик в мене є маленький, такий гарний і сіренький»;      

- Ширшову Алісу, вихованку гуртка  «М’яка іграшка»  центру   
        позашкільної освіти, за роботу  «Улюблена лялька»; 

- Серка Олександра, учня Золотинської ЗОШ, за роботу «Баба 
Яга». 
 

ІІІ місце –  Пінчука Станіслава, учня  Берестівського НВК, за роботу «Я      
лисичка, сестричка…»; 

- Сапожка Святослава, учня Нивецького НВК, за роботу 
«Домовичок»; 



- Чудінович Дарію, ученицю Сварицевицького НВК, за роботу 
«Баранчик Шон» 

 
Розділ  «Печворк» (клаптикове шиття): 

 
ІІ місце – Макарицьку Марію, ученицю Берестівського НВК, за роботу «Для 

елегантної пані»; 
- Корінь Анастасію, ученицю Туменського НВК, за роботу 

«Чарівна куля»; 
 
ІІІ місце -  Олексієвця Андрія, учня Кривицької ЗОШ, за роботу «Жар- 

птиці»;      
-  Торчило Діану, ученицю Будимлянського НВК, за роботу «Сови 

перед сном»; 
 

Розділ «Вишивка стрічкою»: 
 
І місце – Красько Зорину, ученицю Берестівського НВК, за роботу «Приємні                
                спогади про літо»; 

- Шевчук Наталію, ученицю Крупівської ЗОШ, за роботу «Квіти у 
букеті барвами горять». 

 
ІІ місце – Черпак Христину, ученицю Селецького НВК, за роботу   

«Шкатулка»; 
- Жакун Олену, ученицю Залузького НВК, за роботу  «Букет моєї    

мрії». 
 
ІІІ місце – Перішко Ілону, вихованку гуртка «Сувенір» центру позашкільної             

освіти, за роботу «Троянди»; 
- Махно Софію, ученицю Висоцької ЗОШ, за роботу «Квіти 

сонця».   
 

Розділ «Народна лялька»: 
 
І місце  -  Гордієву Вікторію, вихованку гуртка «Сувенір» центру        
                позашкільної освіти», за роботу «Господиня дому»; 

- Надієвець Яну, ученицю Сварицевицького НВК, за роботу 
«Полісянка». 

 
ІІ місце - Шпак Світлану, ученицю Бережницького НВК,      за роботу 

«Мотанка-ведунка»; 
- Олексійовця Рувима, учня Колківського НВК, за роботу 

«Любляча матуся». 
 
ІІІ місце – Чудік Софію, ученицю Лютинського НВК, за роботу «Зоря»; 

- Легкого Матвія, учня Жаденського НВК, за роботу «Мати з        
дочкою».   


