
2019 рік 
Районний  заочний гуманітарний конкурс 

 «Космічні фантазії» 
 
І місце – Діжурко Дарина, вихованка гуртка «Веселі акварелі»,  
                керівник Мотрій Т.А., 
 
І місце – Пртдюк Софія, вихованка гуртка «Веселі акварелі»,  
                керівник Мотрій Т.А., 
 
І місце – Шугалевич Валерія, вихованка гуртка «М’яка іграшка»,   
                керівник Місько Н.А., 
 
І місце – Мозоль Олександра, вихованка гуртка «Країна квітів»,   
                керівник Місько Н.А., 
 
І місце – Свиридон Анжеліка, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів», 
                керівник Гурик Л.П., 
 
І місце – Волкомурова Дарина, вихованка гуртка «Тістопластика»,  
                керівник Криворучко С.М.,  
 
І місце -  Кузін Сергій, вихованець гуртка «Набивання голкою», 
                керівник Кузіна М.П., 
 
І місце – Курач Тарас,  Жовта Олександра, вихованці  гуртка «Початкове     
                технічне моделювання», керівник Шпак В.В.,  
  
ІІ місце – Крижик Марина, вихованка гуртка «Бісероплетіння»,  
                 керівник Кузіна М.П., 
 

Районний   етап конкурсу декоративно-ужиткового і 
образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» 

 
І місце – Гаразій Валерія, вихованка гуртка «Художня обробка шкіри»,  
                керівник Кузіна М.П. 
 
І місце – Шрамко Аліна, вихованки гуртка «Тістопластика»,                  
                керівник Криворучко С.М. 
 
І місце – Крижик Марина, вихованка гуртка «Бісероплетіння»,  
                керівник  Кузіна М.П., 
 
І місце – Мозоль Олександра, вихованка гуртка «Країна квітів»,  
                керівник Місько Н.А., 
 
І місце – Кузін Сергій, вихованець гуртка «Набивання голкою»,  
                керівник Кузіна М.П. 



 
І місце – Рабешко Анастасія, вихованка гуртка «Декупаж»,  
                керівник Гурик Л.П., 
 
І місце – Стрибулевич Вікторія, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів», 
                керівник Гурик Л.П., 
 
І місце – Гордієва Вікторія, вихованка  гуртка  «Оберіг» , 
                керівник Криворучко С.М. 
 
 

Районний   заочний конкурс  фоторобіт «Моя Україно!» 
 

І місце – Антосюк Ангеліна, вихованка гуртка центру позашкільної освіти 
          (номінації: «Портрет»,  «Пейзаж», «Натюрморт», «Репортажне  фото» 
 
ІІ місце – Криворучко Артем, вихованець гуртка центру позашкільної освіти   
                ( номінація «Натюрморт») 
 
ІІ місце – Антосюк Ангеліна,  вихованка гуртка центру позашкільної освіти 
                (номінація «Позажанрове фото») 
 
 

Районний   конкурс  дитячого малюнка  
 «Україна без корупції» 

 
І місце – Маркевич Соломія , вихованка студії образотворчого мистецтва   
             «Юні Пікассо» (молодша вікова категорія),  керівник: Гладкович О.А. 
 
І місце – Антосюк Ангеліна, вихованка студії образотворчого мистецтва   
             «Юні Пікассо» (старша вікова категорія),  керівник: Гладкович О.А. 
 
 

Районна виставка з оригамі  «Паперовий світ» 
 

І місце – Полюхович Поліна, вихованка гуртка «Сувенір», 
                керівник Кузіна М.П. 
 
І місце – Чайковська  Соломія, вихованка гуртка «Паперопластика»  
                керівник Гурик Л.П. 
 
ІІ місце – Шанько Анастасія, вихованка гуртка «Сувенір»  
                 керівник Гурик Л.П. 


