
 

 

Районний етап конкурсу декоративно-ужиткового і 

образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» 
 

І місце – Кухар Анна, вихованка гуртка «Сувенір», 

                керівник Сидорчук О.В. 

 

І місце –  Яцута Олеся, вихованка гуртка «Оберіг»,  

                керівник Криворучко С.М. 

 

І місце – Чирук Ангеліна, вихованка гуртка «Тістопласика», 

                керівник Криворучко С.М. 

 

І місце – Кузін Сергій, вихованець гуртка «Бісеринка», 

                керівник Кузіна М.П. 

 

І місце – Бернацька Ольга, вихованка гуртка «Сувенір», 

                керівник Кузіна М.П. 

 

І місце – Мартинчик Анастасія, вихованка гуртка «Аплікація соломкою», 

                керівник Дука Н.А. 

 

І місце – Отупор Наталія, вихованка гуртка «Диво-лоза»,  

                керівник Дука Н.А. 

 

І місце –колектив вихованців гуртків  «Писанкарство» та  «Паперопластика»,  

               керівники: Подик О.А. та Бабко О.І. 

 

І місце – Верзун Тетяна, вихованка гуртка «Набивання голкою,  

                керівник Кузіна М.П. 

 

 І місце – Буткевич Сніжана, вихованка гуртка «Декупаж»,  

                керівник Гурик Л.П. 

 

І місце – Васькевич Марія, вихованка гуртка «Веселі акварелі»,  

                керівник Мотрій Т.А. 

 

ІІ місце – Швед Анастасія, вихованка гуртка «Веселі акварелі», 

                 керівник Мотрій Т.А. 

 

ІІ місце – Бернацька Ольга, вихованка гуртка «Сувенір», 

                Керівник Кузіна М.П. 

 



 

Районний конкурс фоторобіт «Моя Україно!» 
 

І місце (номінація «Пейзаж») –  Ющик Дмитро, вихованець гуртка   «Юні       

              фотоаматори», керівник   Кайдалова І.Д. 

 

І місце (номінація «Портрет») –  Антосюк Ангеліна, вихованка гуртка  «Юні      

              фотоаматори», керівник   Кайдалова І.Д. 

 

І місце (номінація «Жива природа») –  Чмуневич Назар, вихованець гуртка        

              «Юні фотоаматори»,   керівник    Кайдалова І.Д 

 

І місце (номінація «Експериментальне фото») – Антосюк Ангеліна,     

             вихованка гуртка  «Юні фотоаматори», керівник   Кайдалова І.Д. 

 

 

І місце (номінація «Натюрморт») –  Чмуневич Назар, вихованець гуртка        

              «Юні фотоаматори»,   керівник    Кайдалова І.Д 

 

І місце (номінація «Жанрове фото») –  Антосюк Ангеліна, вихованка гуртка         

            «Юні  фотоаматори», керівник   Кайдалова І.Д. 

 

 

І місце (номінація «Позажанрове фото») –  Ющик Дмитро, вихованець гуртка      

             «Юні  фотоаматори», керівник   Кайдалова І.Д. 

 

 

І місце (номінація «Натюрморт») –  Антосюк Ангеліна, вихованка гуртка         

            «Юні  фотоаматори», керівник   Кайдалова І.Д. 

 

 

І місце (номінація «Пейзаж») –  Чмуневич Назар, вихованець гуртка        

              «Юні фотоаматори»,   керівник    Кайдалова І.Д 

 

 

ІІ місце (номінація «Жанрове фото») –  Чмуневич Назар, вихованець гуртка        

              «Юні фотоаматори»,   керівник    Кайдалова І.Д 

 

 

ІІ місце (номінація «Пейзаж») –  Антосюк Ангеліна, вихованка гуртка         

            «Юні  фотоаматори», керівник   Кайдалова І.Д. 

 

 

ІІ місце (номінація «Жива природа») –  Антосюк Ангеліна, вихованка гуртка         

            «Юні  фотоаматори», керівник   Кайдалова І.Д. 



 

ІІ місце (номінація «Натюрморт») –  Ющик Дмитро, вихованець гуртка        

             «Юні  фотоаматори», керівник   Кайдалова І.Д. 

 

 

ІІІ місце (номінація «Позажанрове фото») –  Чмуневич Назар, вихованець   

                гуртка  «Юні фотоаматори»,   керівник    Кайдалова І.Д 

 

 

 

Районна виставка з ори гамі «Паперовий світ» 

 

 
І місце – Пришко Богдана, вихованка гуртка «Паперові фантазії», 

                керівник Подик О.А. 

 

І місце – Бернацька Ольга, вихованка гуртка «Сувенір»,  

                керівник Кузина М.П. 

 

І місце – Подик Діана, вихованка  гуртка «Паперові фантазії», 

                керівник Подик О.А. 

 

ІІ місце – Ютовець Ельвіра, вихованка гуртка «Сувенір», 

                 керівник Гурик Л.П. 

 

ІІІ місце –Книгиницька Мар’яна, вихованка гуртка  «Чарівний світ оригамі»,  

                 керівник Подик О.А. 

 

 

 

Районний конкурс дитячого малюнка «Україна без корупції» 

 

 
І місце – Клюйко Леся, вихованка гуртка «Юні художники», 

                керівник Пінчук А.Г. 

 

І місце – Рожко Анна, вихованка студії «Веселі акварелі», 

                керівник Мотрі Т.А. 

 

І місце – Герасимович Анастасія, вихованка студії «Веселі акварелі», 

                 керівник Мотрі Т.А. 

 

 

 



Районний заочний гуманітарний конкурс «Космічні фантазії» 

 

 
І місце – Рока Анастасія, вихованка гуртка «Юні художники»,  

                керівник Пінчук А.Г. 

 

І місце – Лобач Марія, вихованка гуртка «Художнє ткацтво»,  

                керівник Дука Н.А. 

 

І місце – Шрамко Аліна, вихованка гуртка «Тістопластика»,  

                керівник Криворучко С.М. 

 

І місце – Кузін Сергій, вихованець гуртка «Набивання голкою»,  

                 керівник Кузіна М.П. 

 

І місце – Лисак Ярослав та  Чирук Олександр, вихованці гуртків «Технічний       

                дизайн» та «Художня обробка деревини»,  керівник Шпак В.В. 

 

І місце – Опупор Наталія, вихованка гуртка «Аплікація соломкою»,  

                керівник Дука Н.А. 
 

І місце – Різанович Аліна, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів»,  

                керівник Гурик Л.П. 
 

І місце – Лось Вікторія, вихованка гуртка «Валяння вовни»,   

                керівник Дука Н.А. 
 

ІІ місце – Ібрагімова Уляна, вихованка студії образотворчого мистецтва     

                «Веселі акварелі», керівник Мотрій Т.А. 

 

ІІ місце – Рожко Анна, вихованка студії образотворчого мистецтва «Веселі      

                 акварелі», керівник Мотрій Т.А. 

 

ІІ місце – Позняк Михайло, вихованець студії образотворчого мистецтва   

                 «Веселі акварелі», керівник Мотрій Т.А. 

 

ІІ місце – Горун Кирило, вихованець  гуртка  «Початкове технічне   

                  моделювання», керівник  Мотрій С.В. 

 

ІІ місце – Томко Ярослав, вихованець гуртка «Художня обробка деревини»,  

                  керівник Шпак В.В. 
 

ІІ місце – Подик Діана, вихованка гуртка «Чарівний світ оригамі», 

                 керівник Подик О.А. 
 

ІІІ місце – Рабчевська Діана, вихованка гуртка «Сувенір»,  



                  керівник Кузіна М.П. 

 

ІІІ місце – Чирук Софія, вихованка гуртка «Сувенір»,  

                   керівник Кузіна М.П. 
 

ІІІ місце – Пришко Валентина,  вихованка гуртка «М’яка іграшка»,  

                   керівник Місько Н.А. 

 

ІІІ місце –  Клюйко Лілія, вихованка гуртка «Юні художники»,  

                   керівник Пінчук А.Г. 

 

 

 

 

   

 


