
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. 
 
 

Районний етап фестивалю-конкурсу 
Молодь обирає здоров’я» 

  
Конкурс плакатів : Рока Анастасія, вихованка гуртка «Юні художники»,  
                                      керівник Пінчук А.Г.  
 
 
 

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

 
 
І місце – Лобач Марія, вихованка гуртка «Художнє ткацтво»,  
                керівник Дука Н.А. 
 
І місце – Томко Ельвіра та Мельник Анастасія, вихованки гуртка «Оберіг»,      
                керівник Криворучко С.М.  
 
І місце – Місько  Олександра, вихованка гуртка «М’яка іграшка», 
                керівник  Місько Н.А. 
 
І місце – Шрамко Ельвіра та Юрко Софія, вихованки гуртка «Тістопластика»,                 
                керівник Криворучко С.М. 
 
І місце – Воробей Лілія, вихованка гуртка «Бісеринка»,  
                керівник Кузіна М.П. 
 
І місце – Отупор Наталія, вихованка гуртка «Аплікація соломкою»,  
                керівник  Дука Н.А. 
 
І місце – Поман Юлія, вихованка гуртка  «Ниткографія», 
                керівник Гурик Л.П. 
 
І місце – Дука Максим, вихованець гуртка «Диво-лоза», 



                керівник гуртка Дука Н.А. 
 
І місце – Кузін Сергій, вихованець гуртка  «Набивання голкою» , 
                керівник гуртка  Кузіна М.П. 
 
І місце – Берестень Анастасія, вихованка гуртка «Валяння вовни»,  
                керівник Дука Н.А. 
 
І місце – Пришко Валентина, вихованка гуртка «Країна квітів»,  
                керівник Місько Н.А. 
 
І місце – Рока Анастасія, вихованка гуртка «Юні художники»,  
                керівник Пінчук А.Г. 
 
І місце – Одейчук Дарина, вихованка гуртка «Веселі акварелі», 
                керівник Мотрій Т.А. 
 
І місце – Герасимович Анастасія,  вихованка гуртка «Веселі  акварелі»,    
                керівник  Мотрій Т.А. 
 
ІІ місце – Черняк Вікторія, вихованка гуртка   «Світ образотворчого    
                 мистецтва», керівник Пінчук А.Г.  
 
 

Районний заочний конкурс фоторобіт «Моя Україно!»  
 
Номінація «Портрет»: 
І місце –  Левкович Яна, вихованка гуртка «Юні фотоаматори»,  
                 керівник  Кайдалова І.Д. 
Номінація «Архітектура»: 
І місце –   Левкович Яна, вихованка гуртка «Юні фотоаматори»,                    
                  керівник  Кайдалова І.Д. 
    
Номінація «Жанрове фото»: 
І місце –  Антосюк Ангеліна, вихованка гуртка «Юні фотоаматори»,                              
                 керівник  Кайдалова І.Д. 
 
Номінація «Жива природа»: 
І місце –  Левкович Яна, вихованка гуртка «Юні фотоаматори»,                               
                 керівник  Кайдалова І.Д. 
 
Номінація «Натюрморт»: 
І місце –  Левкович Яна, вихованка гуртка «Юні фотоаматори»,                     
                 керівник  Кайдалова І.Д. 
 



ІІ місце – Криворучко Артем, вихованка гуртка «Юні фотоаматори»,   
                 керівник  Кайдалова І.Д. 
Номінація «Макрозйомка»: 
ІІ місце – Криворучко Артема, вихованець гуртка «Юні фотоаматори»,      
                 керівник  Кайдалова І.Д. 
 

Районний конкурс дитячого малюнка 
 «Україна без корупції» 

 
І місце – Місько Діана, вихованка студії образотворчого мистецтва                     
               «Веселі акварелі»,  керівник Мотрій Т.А.,  

 
І місце –  Ємельянова Аліна, вихованка студії образотворчого мистецтва                     
               «Веселі акварелі», керівник Мотрій Т.А.,  
 
І місце –  Котяй Діана, вихованка студії образотворчого мистецтва                     
               «Веселі акварелі», керівник Мотрій Т.А.,  
 
І місце – Секан  Анжела, вихованка студії образотворчого мистецтва                     
               «Веселі акварелі», керівник Мотрій Т.А. 
 
 
 

Районний конкурс з тканепластики 
«Оксамитовий рай» 

  
І місце –  Дудар Мілана, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів»,  
                 керівник Гурик Л.П., 
 
І місце –  Гордієва Вікторія, вихованка гуртка «Оберіг», 
                 керівник  Криворучко С.М., 
 
ІІ місце – Ширшова Аліса, вихованка гуртка «М’яка іграшка»,  
                  керівник Місько Н.А.,   
 
ІІІ місце – Місько Олександра, вихованка гуртка «М’яка іграшка»,  
                  керівник Місько Н.А.,  
 
ІІІ місце – Перішко Ілона, вихованка гуртка «Сувенір»,  
                  керівник Кузіна М.П.  
 

Районний  етап 
Всеукраїнської  новорічно-різдвяної виставки  

„Новорічна композиція» 



 
І місце – Кузін Сергій, вихованець  гуртка  «Набивання голкою »,  
                керівник Кузіна М.П.,  
 
І місце – Качаровський Влад, вихованець гуртка «Виготовлення сувенірів», 
                керівник Гурик Л.П., 
І місце – Макарицький Станіслав,  вихованець гуртка  «Декупаж», 
                керівник  Гурик Л.П., 
 
І місце – Місько Олександра, вихованка гуртка «М’яка іграшка»,  
                керівник Місько Н.А.,  
 
І місце – Шрамко Аліна, вихованка гуртка «Тістопластика»,  
                керівник Криворучко С.М., 
 
І місце – Ширшова Аліса, вихованка гуртка «М’яка іграшка»,  
                керівник Місько Н.А.,   
 
І місце – Перішко Ілона, вихованка гуртка «Бісероплетіння», 
                керівник Кузіна М.П. 
 
ІІ місце – Чирук Олександр вихованець гуртка «Художня обробка деревини»,  
                  керівник гуртка   Шпак В.В. 
 
 

Районний етап Всеукраїнської  виставки-конкурсу 
«Український сувенір» 

 
І місце – Чирук Олександр вихованець гуртка «Художня обробка деревини»,  
                 керівник гуртка   Шпак В.В., 
 
І місце – Секо Аліна, вихованка гуртка «Оберіг»,  
                керівник Криворучко С.М., 
 
І місце – Поман Юлія, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів», 
                керівник  Гурик Л.П., 
 
І місце – Гаразій Валерія, вихованка гуртка «Сувенір»,  
                керівник Кузіна М.П.  
 

 


