Обласний заочний гуманітарний конкурс «Космічні фантазії»
І місце – Опупор Наталія, вихованка гуртка «Аплікація соломкою»,
керівник Дука Н.А.
І місце – Шрамко Аліна, вихованка гуртка «Тістопластика»,
керівник Криворучко С.М.
І місце – Лось Вікторія, вихованка гуртка «Валяння вовни»,
керівник Дука Н.А.
ІІ місце – Різанович Аліна, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів»,
керівник Гурик Л.П.
ІІ місце – Лобач Марія, вихованка гуртка «Художнє ткацтво»,
керівник Дука Н.А.

Обласний етап конкурсу декоративно-ужиткового і
образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»
І місце – Шрамко Ельвіра та Юрко Софія, вихованки гуртка «Тістопластика»,
керівник Криворучко С.М.
І місце – Отупор Наталія, вихованка гуртка «Аплікація соломкою»,
керівник Дука Н.А.
І місце – Лобач Марія, вихованка гуртка «Художнє ткацтво»,
керівник Дука Н.А.
І місце – Дука Максим, вихованець гуртка «Диво-лоза»,
керівник гуртка Дука Н.А.
ІІ місце – Воробей Лілія, вихованка гуртка «Бісеринка»,
керівник Кузіна М.П.
ІІ місце – Берестень Анастасія, вихованка гуртка «Валяння вовни»,
керівник Дука Н.А.
ІІ місце – Одейчук Дарина, вихованка гуртка «Веселі акварелі»,
керівник Мотрій Т.А.
ІІІ місце – Кузін Сергій, вихованець гуртка «Набивання голкою» ,
керівник гуртка Кузіна М.П.

ІІІ місце – Рабчевська Діана, вихованка гуртка «Сувенір»,
керівник гуртка Кузіна М.П.

Всеукраїнський етап конкурсу декоративно-ужиткового і
образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»
І місце – Дука Максим, вихованець гуртка «Диво-лоза»,
керівник гуртка Дука Н.А.
ІІ місце – Берестень Анастасія, вихованка гуртка «Валяння вовни»,
керівник Дука Н.А.
ІІІ місце – Отупор Наталія, вихованка гуртка «Аплікація соломкою»,
керівник Дука Н.А.

Обласний конкурс дитячих малюнків
«Охорона праці очима дітей»
ІІІ місце – Рожко Анна, вихованка гуртка «Веселі акварелі»,
Керівник Мотрій Т.А.

Обласний заочний конкурс дитячого кіно та телебачення
«Веселка»
І місце – Кушнір Олександр та Роман ушко Олексій, вихованці гуртка
«Стоп-кадр», керівник Кайдалова І.Д.

Обласний етап Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки
„Новорічна композиція”
За високий рівень виконання робіт, Дипломами комунального закладу
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради нагороджено:
за напрямом «Стилізована ялинка»:
Книгиницьку Мар’яну, вихованку гуртка «Мистецтво нашого народу»,
керівник Подик О.А.

Лось Вікторію, вихованку гуртка «Диво-лоза», керівник Дука Н.А.
за напрямом «Сюжетна композиція»:

Петрович Марію, вихованку гуртка «Веселі акварелі» керівник Мотрій Т.А.;
Дуку Максима, вихованця гуртка «Валяння вовни», керівник Дука Н.А.
за напрямом «Новорічна композиція»:
Томко Ельвіру, вихованку гуртка «Оберіг», керівник Криворучко С.М.
за напрямом «Новорічний букет»:
Маркевич Соломію, вихованку гуртка «Сувенір», керівник Кузіна М.П.
за напрямом «Новорічна картина чи колаж»:
Берестень Анастасію, вихованку гуртка «Художнє ткацтво»,
керівник Дука Н.А.
за напрямом «Новорічний подарунок»:
Місько Олександру, вихованку гуртка «М’яка іграшка, керівник Місько Н.А
Педагогічний колектив
Дубровицького центру позашкільної освіти
відзначено Подякою комунального закладу «Станція юних натуралістів»
Рівненської обласної ради, за пропаганду серед учнівської молоді
бережливого ставлення до природи, сприяння розвитку флористичного
мистецтва та активну участь у обласному етапі Всеукраїнської новорічноріздвяної виставки «Новорічна композиція».

Обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу
«Український сувенір»
Диплом І ст. - Чирук Олександр та Вишневська Софія, вихованців гуртка
«Художня обробка деревини», керівник Шпак В.В.
За органічне поєднання національних художніх традицій і сучасних
тенденцій формотворення у роботах, представлених на обласний етап
Всеукраїнської виставки-конкурсу
«Український сувенір», Дипломами

комунального закладу «Станція
обласної ради нагороджено:

юних

натуралістів»

Рівненської

Сибіковського Віталія, вихованця гуртка «Технічний дизайн»,
керівник Шак В.В.;
Мельник Анастасію, вихованку гуртка «Оберіг», керівник Криворучко С.М.
Юрко Софію, вихованку гуртка «Тістопластика», керівник Криворучко С.М.
Пришко Валентину, вихованку гуртка «Країна квітів», керівник Місько Н.А.
Буткевич Сніжану, вихованку гуртка «Ниткографія», керівник Гурик Л.П.
Мартинчик Анастасію, вихованку гуртка «Валяння вовни»,
керівник Дука Н.А.
Квіку Романа, вихованця гуртка «Диво-лоза», керівник Дука Н.А.
Лобач Марію, вихованку гуртка «Художнє ткацтво», керівник Дука Н.А.
Лясковця Станіслава, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання»,
керівник Мотрій С.В.

Обласна виставка з ори гамі «Паперовий світ»
ІІІ місце – Маркавич Соломія, вихованка гуртка «Сувенір»,
керівник Кузіна М.П.,

Обласний конкурс з танепластики
«Оксамитовий рай»
ІІ місце – Гордієва Вікторія, вихованка гуртка «Оберіг»,
керівник Криворучко С.М.,
ІІІ місце – Дудар Мілана, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів»,
керівник Гурик Л.П.

Всеукраїнська виставка-конкурс робіт учнів молодшого
шкільного віку з початкового технічного моделювання
ІІІ місце – Жовтий Владислав, вихованець гуртка «Початкове технічне
моделювання», керівник Мотрій С.В.

