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На виконання наказу Управління освіти і науки Чернігівської облделуї 
е зжавної адміністрації від 17 лютого 2017 року № 73 Л ір.? проведення 

і: б її у с н о г о  етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно уш тгковога і 
і: блз.зотворчого мистецтва «Знай і люби свій край», з метою п і д т о и а ш і  

талановитих дітей та молоді, розвитку декоративно-ужиткового і 
образотворчого мистецтва в області, сприяння реалізації творчих задумів 
учнівської МОЛОДІ, у березні-КВІТНІ 2017 року Проведено обласний ЄЮ ЛІ 
Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого 
мистецтва «Знай і люби свій край» (далі - Виставка-конкурс).

V Виставпі-конкурсі взяли упасть вихованні гудтюх художні. >  
естетичного та художньо-технічного напрямів позашкільних вав»ал д »х 
закладів області. На розгляд журі представлено 477 робіт, виконаних у р; зкдх 
техніках образотворчого та декоратизно-ужиткового мистецтва.

Високий художній рівень виконаних робіт продемонстрували гурткид і 
Ічнянського районного Будинку д ілячої та юнацької творчості (директор 
Семенах Ю .С.), Коропського районного Центру дитячої та юнацької творчості 
(директор Куніцина О.В), Корюківського Центру дитячої та юнацької 
творчості (директор Іваненко В .Г.). М енської станції юних техніків (директор 
Чорний В.І.), Ніжинського Будинку дітей та юнацтва (директор 
Забродська І.М.). Новгорода-Сіверського Центру дитячої та ю нацької творчості 
(директор Чмир О.П.), Прилуцького Центру творчості дітей та юнацтва 
(директор Савченко Т.М.). Ріпкинського районного Центру дитячої та 
юнацької творчості (директор Лях Т.М.), Семенівського районного Будиню/ 
творчості дітей та юнацтва (директор Ткаченко В !.) . Сновської станції юних 
техніків (директор Коршун М.Ф.К ( оснинького Будинку ш колярів (директор 
Дейнеко Л.В.), Холминськоге Будинку творчості дітей та ю нацтва (директор 
їллморна Н.В.Т Чернігівського оайонного Будинку школяра (директор



Коханевич С,П.), Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості 
учнівської молоді (директор М исюра О .О .). Чернігівського обласного Центру 
народних ремесел для дітей та юнацтва (директор Сакір С.В.), Чернігівського 
обласного Палацу дітей та юнацтва (директор М ельниченко LO.i.

За підсумками роботи журі Виставки-конкурсу

НАКАЗУЮ :

1, Визнати переможцями Вис твки-коккурсу та яаготодгти л л ю т іт л и  
Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адм ік іс ::ta іі'і:

1.1 У номінації «Художнє різьблення по дереву»;
вікова категорія б - і О р г  кіг 

II місце
- Мовчана Ростислава. вихованця гуртка «Іграшк а-с> -вені |:»

Т алалаївського Центру дитячої та юнацької творчості f керівні: к 
Півторацька P.M.);

- Прокопенка А ртема. виховання гуг'-'т-. «Різьблення по іеїтг - • ‘м от «у' 
станції юних техніків (керівник Грищенко В,К

В І К О В О  ‘Q j L ' i A  І  : "  1 j O e j K i O

I міспе
Ткачева Віктора, виьоваддя гуртка «Різьблення по дереву»

Семенівського районного Будинку творчості дітей та юнацтва (керівник 
Дурманов Є,О.):

Солодкого Олега, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» 
Холминського Будинку творчості дітей та юнацтва (керівник Халімкн С.Ф ,

- Шафрая Дмитра, вихованця студії «Декоративна різьба» Челнігівс^ого 
обласного Центру народних ремесел для дітей та ю н а. у (к0*]*: ~тчк 
Каменецький А .Г .):

- Шафрая Данила, вихованця гуртка студії «Дек: твнл ддьбе ;•
Чернігівського обласного Центру народних ремесел для дітей та юкатлтта 
(керівник Каменецький А .Г .);

II .д.. де
- Стельмаха Мел м а, - - у д - Ю р - т ж а д >  дддРг»

Чернігівського обласного Центру народних ремесел для дітей та юнацтва 
(керівник Сіроштан О В .);

- вихованців гуртка «Р дьба  но дереву» Сосницького Будинку школярів 
(керівник РоздерІй Є.П.).

III місце
- Садовкікова Владислава, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» 

Семенівського районного Будинку творчості дітей та юнацтва (керівник
Дурманов Є.О.):

- Пацюка Дениса, вихованця гуртка «Художня обробка дерева»
Сосницького Будинку школярів (керівник С люта І .Д .);



- Єфименка Андрія, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» Снозськзї
станції юних техніків (керівник Кусиії В.В.):

вікова категорія 16 -18 років
I місце

- Висоцького Костянтина, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» 
Холминського Будинку творчості дітей та юнацтва (керівник
М ірошниченко В .А.):

- Чубару Єгора, виховання гуртка «Різьба по дереву» К оркш вськего 
Центру дитячої та юнацької творчості (керівник Ковальчук JI.IL);

II місце
- М етлу Оксану, вихованку гуртка «Різьба по дереву» Корюківського 

Центру дитячої та юнацької творчост (керівник Ковальчук JI.IL);
III місце

- Куксенка Євгена, вихованця гуртка «Столяр» Ріпкинського районного 
Центру дитячої та юнацько" творчост; (керівник Симонов К .В .).

1.2. У номінації «Г ончарство  та  художня керам іка» :
вікова категорія 6 - 10 років

I місце
- Пачулію Анастасію, вихованку гуртка «Художня кераміка» Корейського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості (керівник Ж ихор В.
II місце

- Володько Анастасію. вихованку гуртка «Керамічна іграшка» 
Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 
(керівник Сергійко Л.І.):

вікова категорія 11 - 15 років
I місце

- Слінька Нікіту, вихованця гуртка «Гончарство» Чернігівського 
обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді (керівник
Кришталь І.А.);

II місце
- Колениченка Богдана, вихованця гуртка «Гончарство» Чернігівського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді (керівник 
Кришталь Т.А.):

III місце
• Лисюк Анну, вихованку гуртка «Художня кераміка» Корейського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості (керівник Цупко О.А.);
- Горбач Христину, вихованку гуртка «Художня кераміка» Корейського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості (керівник Ж ихор В.І.);
- Візіра Іллю, Лимара Богдана, вихованців гуртка «Фантазери» 

Прилуцького районного Будинку школяра (керівник Ратинський С,А. і;



вікова категорія 1 6 - 1 8  років  
І місце

- Астапова Даніеля. вихованця гуртка «Гончарство» Чернігівського 
обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді (керівник 
Гармаш Д.Ю.).

1.3. У номінації «В’язання спицям и , гачком »:
в ікона категорія 6 - 10 років  

II місце
- М ируту Наталію, вихованку гуртка «Веселкові барви» Остерського 

Будинку творчості дітей та юнацтва (керівник Дрожанікова І.В.);
- Романенко Анастасію. вихованку платка «В'язання гачком» Носівоьксгоv і

Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Трейтяк С.М.);
т  і  г  2Ні місце

- Рубан М арію, вихованку гуртка «Рукоділля» Сосницького Будинку 
школярів (керівник Горпиненко А.Б.);

Дацекко Марину, вихованку гуртка «В ’язання гачком» Ічнянського 
районного Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Калайда В.В.);

вікова категорія 11 - 15 років
Іі ; - і. L V- J-Д Ks

- Динник Катерину, виховань) гуртка «Сучасні прикладні мистецтва» 
Чернігівського обласного Пал ану дітей та юнацтва (керівник Ш евцова Л.М.);

- Крикун Дар'ю , вихованку гуртка «Моделювання Іграш оk-cveєн їрік.»
[ ороднянської станції юних техніків (керівник Ш улдик Л.С.);

II місце
- Кульбаку Ірину, вихованку гуртка «В’язання гачком» Чернігівського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді (керівник 
М акаренко О.Г.):

- Чаловську Карину, вихованку гуртка «імперія талантів»
Г'ороднянського районного Центру дитячої та юнацької творчості
(керівник Будник О.А. і:

III місце
- Осадчу Марію, вихованку гуртка «Імперія талантів» Городнянського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості (керівник Будник О.А.):
- Чертополох Руслану, вихованку гуртка «Умілі руки» Коропеького 

районного Центру дитячої та юнацької творчості (керівник Кузьменко Г.В.);
- Рудих Марію, вихованку гуртка «Оберіг» Чернігівського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді (керівник 
Заровська Л.І.).

: .4. У номінації «В итинання»:
вікова категорія 6-10 років

I місце
- М ацак Дарину, вихованку гуртка «Умійко» Бобровицького Центру 

дитячої творчості (керівник Денисюк Н.В.);
II місце



- Смаглюка Андрія, вихованця гуртка «Виготовлення сувенірів» 
Холминського Будинку творчості дітей та юнацтва (керівник 
Терещенко Н.О.);

- Тарана Владислава, вихованця гуртка «Умілі ручки» Бортнянського 
районного Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Драбинога О.А.І;

III місце
- .Липовеиьку Анну, вихованку гуртка «Витинанки» '.Ніжинського 

районного Центру дитячої творчості (керівник Євенко Н.В.);
вікова категорія 11-15 років  

т .,.s

- Черненко Юлію, вихованку гуртка «Творча майстерня» Ніжинського 
Будинку дітей та юнацтва і керівник Хоменко Ю .В.);

- Коваль Вікторію^ вихованку гуртка «Творча майстерня» Ніжинського 
Будинку дітей та юнацтва (керівник Хоменко Ю.В.);

II місце
- Назаренка Дмитра, вихованця творчої майстерні «Креативне рукоді пдг» 

Прилуцького Центру творчості дітей та юнацтва (керівник Чередніченко М .Г . у.
- Качкарду Вікторію, вихованку гуртка «Світ краси» К) ликівського 

Центру позашкільної освіти (керівник Савенко Л.Р.):
III місце

- Тимко Анну, вихованку гуртка «Творча майстерня» Ніжинського 
Будинку дітей та юнацтва (керівник Хоменко Ю.В.);

вікова категорія 16 о  8 років 
Б місце

- Герасименко Адьону. вихованку гуртка «Витинанки» Ніжинського 
районного Центру дитячої та юнацької творчості (керівник Євенко Н.В.).

1.5. У номінації «Художня вишивка»:
вікова категорія 6 - і 0 років  

III місце
Пугач Ольгу, вихованку гуртка «М оделювання іграшок-сувен і.рі ь» 

Чернігівського обласного центру науково-технічної тзорчості учнівської молоді 
(керівник Вітченко Н .Ю .);

■ Салун Марію, вихованку гуртка «Художня вишивка» Новгород а- 
С ізерської районної станції юних техніків (керівник Куш еварова О .В .);

Сторчака Артема, вихованця гуртка «Художня вишивка» Талалаївського 
Центру дитячої та юнацької творчості (керівник Галаган Н.І.):

вікова категорія I I  - 15 років  
і місце

- Андрушко Анастасію. вихованку гуртка «Українська народна вишивка» 
Ксзеленького Будинку творчосп дітей та юнацтва (кеоівншс Д ем 'яненко С..М :

II місце
- Чогт. Вікторію, вихованку студії дизайну та декору «Креатив» 

Чернігівського обласного Палану дітей та юнацтва (керівник Патук Ю .В.);



• Воробей Аліну, вихованку гуртка «Чарівна майстерня іграшки» 
Семенівського районного Будинку творчості дітей та юнацтва (керівник 
Селкжова О.В.);

Пі місце
- Воскресенську Евеліну, вихованку гуртка «Художня вишивка» 

Ріпкинського районного Центру дитячої та юнацької творчості (керівник 
Луцька В .Г.).

1,6. У номінації «Н ародна л ял ьк а» :
вікова категорія 6 - 10 років

I місие
- Канюку Ярослава, вихованця ууртка «Фітодизайн» Ніжинського 

Будинку' дітей та юнацтва (керівник Петренко Л.Б.);
вихованців гуртка «Народна лялька» Новгорода-Сіверського Центру 

дитячої та юнацької творчості (керівник Лисенко Г.М.);
II місце

- Череп Ярину, вихованку гуртка декоративно-прикладного мистецтва
<>Талановиті пальчийи» Прилуцького районного Будинку школяра (керівник 
Костенко С.М .к

- Болбас Ю лію, вихованку гуртка «Гарна господиня» Ріпкинського 
районного Центру дитячої та юнацької творчості (керівник Гурбик К.А.):

- Виговську Анастасію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів»
Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоті 
(керівник Кдименок Л.В.у

вікова категорія 11-15 років
I місце

- Кондратій Катерину. вихованку гуртка «Сувенірний» М інського 
районного Центру дитячої та юнацької творчості (керівник Дубнидька ї М ,):

Петрусько Ярославч, Карпенко Валерію, вихованок гуртка « Л ял ьо - 
мотанка» Новгорода-Сівереькот(* Центру дитячої та юнацької творчості 
(керівник Клименко Л.В,):

- ІПвуйну Вікторію, Погійко Алінт, вихованок гуртка «Дизосзш » 
Коропського районного Центру дитячої та юнацької творчості (керівник 
Цупко О.АП;

II місце
•• Деговепь Надію, вихованку гуртка «М айстерня сувенірів» Бахмацького

районного Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Деговець М.С.);
- Савицьку Вікторію, вихованку гуртка «Сувенір» Березняиського 

Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Савицька С.А.);
- Суярко Оксану, вихованку гуртка «Лялькова майстерня» Чернігівського 

обласного Палацу дітей та юнацтва (керівник Седляр Ю .В.);
- Сильченко Д ар ю , вихованку гуртка декоративно-прикладного 

мистецтва «Чарівниця« Прилуцького районного Будинку школяра (керівник 
Еураленко О.А.).



1.7. У номінації «М ’я к а  іграш ка» :
вікова категорія 6 - 10років

П місце
- Колош  Поліанну. вихованку гуртка «М оделювання іграшок--еувенірі.в» 

Йогівського Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Ременюк Г.Г.);
вікова категорія 11 -15 років

II місце
- Цаюкову Вікторію, вихованку гуртка «Іграшки» Корюківського Цевдру 

дитячої та ю нацької творчості (керівник М уха О.М.);
- Сороку Анну, вихованку гуртка «М 'яка Іграшка» Корейського 

районною  Центру дитячої та юнацької творчості (керівник К узьменко Г.В.);
Ш місце

- Ткач Руслану, вихованку і урік а «Ю ний еколог» Новгород а-С іверськсн о
районного Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Матюк: В.В.);

- Короленко Ліну, вихованку гуртка «М оделювання іграшок-сувенірів» 
Носівської станції юних техніків і керівник Фесенко Л.Ф.);

4

вікова категорія 16 - 18років
І місце

- ІПамал Наталію, вихованку гуртка «М ’яка іграшка» Бобровицького 
Ц ентру дитячої творчості (керівник Денисюк Н.В.);

III місце
- Ш евченко Єлизавету, вихованку гуртка «Рукоділля» Оетереького 

Будинку творчості дітей та юнацтва (керівник Ю ша Т.С }
1.8. У номінації «Вироби з тіста»:

вікова категорія 6 - 10років
' місце

- Ііатук Варвару, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 
«1 істопластика» Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва (керівник 
Єфіц О. В.);

- М елащ енко Дарину, вихованку «Зразкового художнього колективу» 
гуртка «Тістопластика» Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва 
(керівник Єфіц О.В.);

!! місце
- Ляшенко Галину, вихованку гуртка «Солоне тісто» Срібкянського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Упікало В М. У.
III місце

Савченко Д ар'ю , вихованку гуртка «Лялькова майстерня-> Новгород а- 
Сіверського Центру дитячої та юнацької творчості (керівник Лисенко Г.М.);

- Безнащенко Дарину, вихованню гуртка «Тістопластика» Чернігівського 
обпасного центру Ка,'ЖОВО-тети^чнО( творчості учнівської молоці (керівник 
Полякова Т.В.):



вікова категорія і  1 - 15 років  
І місце

- Бондар Поліну, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка
«Тісю пластика» Чернігівського облесного Палацу дігей та юнацтва (керівник
Сфщ О,Бо:

> місце
-Павленко Адісу вихованку ;-уртка «Чарівне тісто» Чернігівського 

обласного Палацу дітей та юнацтва (керівник Седляр Ю .В.);
- Ш ило Анастасію. вихованку гуртка «Тістопластика» Чернігівського

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді (керівник 
Чоботар Т.М.):

ІІІ місце
Заїку Катерину, вихованку гуртка «Прикладні мистецтва» 

Бортнянського районного Будинку дитячої та ю нацької творчості 
(керівник А коп ян H.B.V

1 ,Q. У номінації «Д екорати вни й  розпис, народний ж ивопис»:
вікова категорія 11 -15років

- Старостенко Анасласію, вихованку гуртка «Декоративний розпис» 
Н іжинської станції юних техніків і керівник Старостенко С В ,):

и місце
- Конекко Валерію, вихованку гуртка «Петрикізський розпис» 

Корюківського Центру дитячої та юнацької творчості {керівник Муха О.М.);
- Ш иб Софію, вихованку гуртка «Петриківський розпис» Сновського

Центру дитячої та юнацької творчості (керівник Корінь T..JX);
ІП місце

- Боровика Антона, вихованця гуртка «Фантазія» Срібнянського 
районного Будинку дитячої та ю нацької творчості (керівник Петенко А.О.);

Литвин Аліну. вихованку гуртка «Декоративний розпис» Рїпкинеького 
районного Центру дитячої та юнацької творчості (керівник Будник С ІЗ..);

вікова катег орія 16-18 років 
І місце

- Суманєєву Олену, вихованку гуртка «Петриківський розпит;» 
Корюківського Центру дитячої та юнацької творчості (керівник М уха О. N1)

1.10. У номінації «Б ісероплетіння»:
вікова категорія 6 - 10 років 

1 місце
- Волошко Яну. вихованку студії дизайну та декору «Креатин» 

Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва (керівник Патук Ю.В.);
- Козлову Анну, вихованку гуртка «Моделювання іграшох-сувенірів» 

Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоці
(керівник Вітченко Н .Ю .):



II МІСБЄ
- Зімбалевську Анну, вихованку гуртка «Бісерне сяйво» Прилуцького 

Центру творчості дітей та юнацтва (керівник Дорошенко С.М,);
- Козлову Тетяну, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Сновської ставе; it 

юних техніків (керівник П ленок С .М );
III місце

- Корінь Альону. вихованку гуртка «Виготовлення сувенірі е. »  

Корюківського Центру дитячої юнацької творчості (керівник Ж елезняк О .І.):
- Белю Тетяну, вихованку гуртка «Бісерне сяйво» Срібнянського 

районного Будинку дитячої а ю гаиь <д творчості (керівник Ш ирока ( ) К ) ):
вікова - ■. •/ •:.•/ ] 1 - і 5 років

'' місце
- Хвостенко Катерину вихованку студії дизайну/' та декору «Креатин.» 

Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва (керівник ЇТатук Ю .8 .);
II міспе

v Ісаченко Анастасію. вихованку гуртка «Б ісєоогелєіінняд Сеолсьіої 
станції юних техн іків '( керівник Гіленок С.М.);

- Андрушко Олену, вихованку гуртка «Джерело подарунки.» 
Ніжинського Будинку дітей та юнацтва (керівник Са^ек І.М.);

III міси
- Кокошу Анну, вихованку гуртка «Бісеринка» Корюківсдк:) д л е т і : ; '  

дитячої та юнацької творчості (керівник К эк / т о  У, о ):
- М арченко Марин;-', виховаю-. ’5 т  у ■'■■'■■hj уду ю т  і.-у: ■■■■■'•-■ 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Потапенко Л.М. s.
111. У номінації «П аперова п ласти ка  та  оригам іж

вікова категорія 6 -1 0 років
I місце

- Іваненка Руслана, вихованця гуртка «Паперопластика» Корюківського 
Центру дитячої юнацької творчості (керівник Богданюк Т.П.);

II місце
- Ш атило Софію, вихованку гуртка «Паперопластика» Гоооднянеьхм 

станції юних техніків (керівник Ш улдик Л.С.);
- Харченко Ольгу, вихованку творчої майстерні «Креативно рукоділля» 

Прилуцького Центру творчості дітей та юнацтва (керівник Черепніченко М.Г і;
III місие

- Гребенш кова Артема, вихованок м; "-Чарівні слів-: а з /т  С т /т т м : ; : -  
Центру дитячої та ю н твтд

вікова категорія 11 -15 років
І місие

- Кириченко Владиславу, вихованку гуртка «Паперова пластика» 
Сновської станції юних техніків (керівник Гіленок С.М. к



II місце
- Дьогтяра Євгена, виховання студії оригамі «Зимова сакура» 

Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості учнівської м олоц  
(керівник Родіна Н.Ф.);

III місце
- Топиху Миколу, вихованця гуртка «Мозаїка» Борзнянеького районного 

Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Ридзель Т.А.).
1.12, У номінації «Вироби із солом ки»:

вікова категорія б - 10 років± і

I місце
- Цимбалюк Софію, вихованку Ріпкинського районного Центру дитячої а 

ю нацької творчості (керівник Ходаш І.О.);
II місце

- Лепіліна Дмитра, вихованця гуртка «Золоті рученята» Корейського 
районного Центру дитячої та юнацької творчості (керівник Тищенко А.А.);

III місце
- М іщ енко Ангеліну, вихованку гуртка «Аплікація соломкою» С ноаеью ї 

станції юних техніків (керівник П ленок С.М.);
вікова категорія 11 - 15 років

I місце
- Павленко Ольгу, вихованку гуртка «Творча майстерня» Березнянського 

Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Ш умна М.В.);
- Ніколаєнко Валентину, вихованку гуртка «Народна творчість» 

Городнянської станції юних техніків і керівник Кузнецова І.О.);
- М удрик Дарину, вихованку гуртка «Аплікація соломкою» Менсьггн 

станції юних техніків (керівник Вербипька О.А.);
II місце

- Ільченка Владислава, вихованця гуртка «Цікава соломка» Бахмацького 
районного Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Сохранич Г.Б.);

- Крицьку Вікторію, вихованку гуртка «Декоративно-)житкопе 
мистецтво» Чернігівського районного Будинку школяра (керівник Гураль О.Б і:

III місце
- Семко М арію, вихованку гуртка «Аплікація соломкою» Снозської 

станції юних техніків (керівник Гіленок С, М.).
1.13. У номінації «Ізонитка»:

вікова категорія 6 - 1 0  років
I місце

- Сліпченко Руслану, вихованку гуртка «Чарівна ниточка» Варвинського 
районного Будинку школяра (керівник Ошурко Л.А.);

II місце
- Ровну Валерію, вихованку творчої майстерні «Чарівниця» Прилуцького 

Центру творчості дітей та юнацтва (керівник Тимченко І.В.);

comp
Подсветить



III місце
- Зєвако Інну. вихованку гуртка «Чарівна ниточка» Варвинської о

районного Будинку школяра (керівник Ошурко Л, А.);
вікова категорія 11 -15 років

Т  К ? і Л 1  т  оі r ' i i W U v

- Дороднову Валерію, вихованку гуртка «Вишивка» Бобровицьксго
Центру дитячої творчості (керівник Дороднова К.М.);

II місце
- Крамаруху Вероніку, вихованку творчої майстерні «Чарівниці»

Прилуцького Центру творчості дітей та юнацтва (керівник Тимченко Ї.В.);
- Л ук'яненка Івана, вихованця гуртка «Ю ний флорист» Сновської стані її 

юних техніків (керівник Громадська Л.Я.);
III місне

- Коверко Катерину, вихованку творчої майстерні «Ч арівниці»
Прилуцького Центру творчості дітей та юнацтва (керівник Тимченко І.В .).

1.14 У номінації «Л озоплетіння»:
вікова категорія 11 -15 років

\ Місце
- Козирєву Марію, вихованку гуртка «Лозоплетіння» М енської станіті 

юних техніків (керівник Лисиця Н.Я.);
III місце

- Лисицю Вікторію, вихованку гуртка «Лозоплетіння» М енської станції 
юних техніків (керівник Лисиця Н.Я.).

115. У номінації «Вироби з природних матеріалів»:
вікова категорія 6 - 10 років

I місце
- Гунько Ольгу, вихованку гуртка «Фітодизайн» Ічнянського районного 

Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Огієнко Л.І.);
- Єрмоленко Вікторію, вихованку гуртка «Лялькова майслерн»»

Новгорода-Сіверського Центру дитячої та юнацької творчості (керівно.к
Лисенко Г,М.):

II місце
- Ж овтобрю х Д ар'ю . вихованку гуртка «Фітодизайн» Ніжинського

Будинку дітей та юнацтва (керівник Петренко Л.Б.);
III місце

- Зорівчак Тетяну, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів»
Холминського Будинку творчості дітей та юнацтва (дерівв-к 
Терещенко Н.О.);

вікова категорія, 11-15 років
І місце

- Куніцину Софію, вихованку гуртка «Флористика» Корейського
районного Центру дитячої та юнацької творчості (керівник М ороз О.М.);

comp
Подсветить



- вихованців гуртка «Сувенірна майстерня» Талалаївського Цент; у  
дитячої та юнацької творчості (керівник Науменко В.П.);

- Ш вейну Вікторію, Ж укотську Вікторію, вихованок гуртка «Д ивосвг» 
Коропського районного Центру дитячої та юнацької творчості (керівник 
Цупко О.А.);

- Книр Ірину, вихованку студії дизайну та декору «К редо  г.» 
Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва (керівник Патук Ю.В. ):

- Меркулову Єлизавету. Яремчук Ольгу, вихованок гуртка «Дизайн»
Ніжинської станції юних техніків (керівник Гїаеечяїченко О.В.);

III місце
- Бойко Аліну, вихованку гуртка «Ю ний флорист» Сновської стані: її 

юних техніків (керівник Громадська Л.Я.);
- Сирай Катерину, вихованку гуртка «Оберіг» Козелецького Будинку 

творчості дітей та юнацтва (керівник Дідовець С. В.).
1 16. У номінації «Вироби з шкіри»:

вікова категорія 6 - 10  років  
III місце

- Бабенко Анну, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок га сувенірів» 
Ніжинської станції юних техніків (керівник Беленко Л.М.);

вікова категорія 11 -15 років  
III місце

- Особу Вікторію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів)- М енсю ої 
станції ю них техніків (керівник Ткаченко Н.В.).

1.17. У номінації «Інші техніки виконання»:
вікова категорія 6 -10років  

І місце
- Патук Варвару, вихованку студії дизайну та декору «Крег/гиь» 

Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва (керівник Патук Ю.В.);
- Тимченко Марину, вихованку гуртка «Сувенірний» Ічнянської о 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Кал айда В.В. у
II місце

- Селюкова Микиту, виховання гуртка «Народні ремесла Україна» 
Семенівського районного Будинку творчості дітей та  юнацтва (керіввгк
Селюкова О В.):

- Лащевську Наталію, вихованку гуртка «Лялькова майстерня» 
Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва (керівник Седляр Ю.В.};

III місце
- Герасименко Іванну, вихованку гуртка «Сучасні прикладні мистецтві-:» 

Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва (керівник Ш евцева Л.М.);



вікова категорія 11 -15 років
I місце

- Хвостенко Катерину, вихованку студії дизайну та декору «Кре&тив» 
Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва (керівник Пату к Ю .В .);

II місце
- Пономаренко Надію. вихованку гуртка «Творча майстерня» 

Ніжинського Будинку дітей та юнацтва (керівник Хоменко Ю .В.);
- Колесник Вікторію, вихованку гуртка «Прикладні мистецтва» 

Ріпкинського районного Центру дитячої та юнацької творчості (керівни к 
Д ем’яненко В.В );

- Рогинську Єву, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» М енсьіоі 
станції юних техніків (керівник Косаток Т Т.):

ІП місце
- Ковальок Анастасію. вихованку гуртка «Берегиня» Новгород 

Сіверського Центру дитячої та юнацької творчості (керівник Атрощенко Л.Л ;
- Кабіни Діану, вихованку гуртка «Берегиня» Новгорода-Сіверськоі о 

Ц ентру дитячої та юнацької творчості (керівник Атрощенко Л  JL);
вікова категорія 16 -18 років

J місце
- Драган Анну, вихованку гуртка «Сучасні декоративно-приклад ні 

мистецтва» Ічнянського районного Будинку дитячої та ю нацької творчості 
(керівник Огієнко JT.I.);

- Лапу Єгора, вихованця гуртка «Цікава соломка» Бахмацького 
районного Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Сохранич Г.Б.);

- М азніченко Марину, вихованку гуртка «В’язання гачком» Ічнянської •:> 
районного Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Калайда В.В.);

II місце
- Даниленко Катерину, вихованку гуртка «М оделювання ігдашг г- 

сувенірів» Прилуцького Центру науково-технічної творчості ( керівні .к 
Дротянко Н.В.)

1.18. У номінації «Г раф іка»:
вікова категорія 6 - 10 років

III місце
- Яцимон Еллу, вихованку студії «Образотворче мистецтво» 

Ріпкинського районного Центру дитячої та юнацької творчості (керівну к 
Всроніна О.М.);

вікова категорія 11-15 років
II місие

- Лисенко Аліну. вихованку студії «АРТ-дизайн» Чернігівського 
обласного Палацу дітей та юнатітва (керівник Єфіц О.В.);



вікова категорія 16-18 років
II місце

- Давиденко Катерин}/, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 
Куликівського Центру позашкільної освіти (керівник Качкарда Г .О ).

1.19. У номінації «Ж ивопис»:
вікова категорія 6 -10 років

I місце
- Ж иліну Анну, вихованку студії «APT-дизайн» Чернігівського обласно] -:) 

Палацу дітей та юнацтва (керівник Єфіц О.В.);
- Па тук Варвару, вихованку студії «APT-дизайн» Чернігівською  

обласного Палацу дітей та. юнацтва (керівник Єфіц Q.B.);
- Черненка Романа, вихованця гуртка «Образотворче м и стец тв »  

Ніжинського Будинку дітей та юнацтва (керівник Коросько Р.В.);
II місие

- Кириченка Олега, вихованця гуртка «Ультрамарин» Ніжинського 
Будинку дітей та юнацтва (керівник Ревтюх Ю .Г.);

- Кушнеренко Владиславу, вихованку студії «Образотворче мистецтво» 
Ріпкинського районного Центру дитячої та юнацької творчості (керівник 
Всроніна О.М. );

- Сліпко Діану. вихованку гуртка «Образотворче мистецтв:» 
Талалаївського Центру дитячої та юнацької творчості (керівник Сліпко О. М.);

III місце
- Дейнеко Руслану, вихованку студії «Художній розпис» Чернігівського 

обласного Центру народних ремесел для дітей та юнацтва (керівник 
Ваиенко М.В.);

- Сітько Ізабеллу, вихованку гуртка «Дивосвіт» Березняке ькаго Будинку 
дитячо" та юнацької творчості (керівник Пономаренко С.П.);

- Ш урупову Альбіну. вихованку студії «APT-дизайн» Чернігівською 
обласного Палацу дітей та юнацтва (керівник Єфіц О.В.);

- Ворушило Валерію, вихованку «Зразкового художнього колектив;» 
студії образотворчого мистецтва «Палітра», гуртка «Ю ний худож ню » 
Прилуцького Центру творчості дітей та юнацтва (керівник Ш игань Н.Д.):

о і К О Є и  К  Сі НІС а О р  ЇЙ і  і  ~ і  3  р О К І б

І місце
- Грецького Ярослава, вихованця гуртка «Арт-студія» Чернігівського 

районного Будинку школяра (керівник Черниш А.А.):
- Староцубеїгь Анну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво "а 

дизайн» Городнянського районного Центру дитячої та юнацької творчості 
(керівник Гармаш Г.О.);

- Отроша Максима, вихованця гуртка «Живопис» Коропського районного 
Центру дитячої та юнацької творчості (керівник Квасніков А.С.);



II місце
- Немкіну Олену, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво та дизайн» 

Городнянського районного Центру дитячої та юнацької творчості (керівник 
Гармаш Г.О.);

- Задорожну Дарину, вихованку гуртка «Чарівний пензлю :» 
Бобровицького Центру дитячої творчості (керівник Задорожна Г.О. );

- Качкарду Вікторію, вихованку гуртка «Світ краси» Кл ликівсіжої о  
Центру позашкільної освіти (керівник Савенко Л.Р.);

- Бойко Катерину, вихованку гуртка «Арт-студія» Чернігівської о 
районного Будинку школяра (керівник Черниш А.А.);

- Кучму Андрія, вихованця «Зразкового художнього колективу» студії 
образотворчого мистецтва «Малюнок та живопис» Чернігівського обласного 
Палацу дітей та юнацтва (керівник Красний Е.К.):

- Лучку Катерину, вихованку «Зразкового художнього колективу» сту/. ії 
образотворчого мистецтва «Палітра», гуртка «Юний художник» Прилуцького 
Центру творчості дітей та юнацтва (керівник Шигань Н.Д.);

- Гузяєва Андрія! вихованця «Зразкового художнього колективу» студії 
образотворчого мистецтва «Палітра», гуртка «Ю ний художник» Прилуцької о 
Центру творчості дітей та юнацтва (керівник Шигань Н.Д.);

- Здор Катерину, вихованку гуртка «Художня обробка шкіри» 
Чернігівського обласного Центру народних ремесел для дітей та юнацтва 
(керівник Войстрикова Н.М.):

III місце
- Каранду Олександру вихованку гуртка технічного дизайну «Акварелі.» 

Чернігівського обласного центру науково- технічної творчості учнівської моло ді 
(керівник Гульчак Л .В .):

- Салівон Маріанну, вихованку гуртка «Рукоділля» Сосницького Будинку 
школярів (керівник ГиричН .А .);

- Волкова Дениса, вихованця гуртка «Прикладні мистецтва» Ріпкинського 
районного Центру дитячої та юнацької творчості (керівник Д ем ’яненко В.В.):

вікова категорія 16-18 років
I місце

- Долинську Анжеліку, вихованку гуртка образотворчого мистецтва 
«Художня школа» Прилуцького районного Будинку школяра (керівник 
Лябах Р.В.);

- Бикову Анастасію. вихованки «Зразкового художнього колективу» 
образотворчої студії «Малюнок та живопис» Чернігівського обласного Палацу 
дітей та юнацтва (керівник Красний Б.К.):

II місце
- Давиденко Катерину, вихованку гуртка «Декоративно-прикладне

мистецтво» Куликівського Центру позашкільної освіти і керівник
Качкарда Г.О.).



1.20. У номінації «Б ати к» :
вікова категорія 11-і 5 років  

II місце
- Остапенко Дарію, вихованку гуртка «Творча майстерня» Ніжинського

Будинку дітей та юнацтва (керівник Хоменко Ю.В.):
вікова категорія 16-18 років  

І місце
- Кот Катерину, вихованку гуртка «Творча майстерня» Н іж инською  

Будинку дітей та юнацтва (керівник Хоменко Ю.В.Т
2 . Оголосити подяку начальника Управління освіти і науки Чернігівської 

обласної державної адміністрації керівникам гуртків за належну підготов:-у 
вихованців до участі в обласному етапі Всеукраїнської виставхи-конкурсу 
декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби „ вій край»'

- Півторацькій Раїсі Михайлівні, керівнику гуртка «Іграшка-сувен]»» 
Талалаївського Центру дитячої та юнацької творчості;

- Грищенку Володимиру Костянтиновичу, керівнику гуртка «Різьблен.,- я 
по дереву» Менської станції юних техніків;

- Дурманову Євгену Олександровичу, керівнику гуртка «Різьблення г о 
дереву» Семенівського районного Б \ динку творчості дітей та юнацтва;

- Халіману Сергію Федоровичу, керівник)-' гуртка «Різьблення по дереву» 
Холминського Будинку творчості дітей та юнацтва;

- Каменеиькому Андрію Григоровичу, керівнику студії «Декоративна 
різьба» Чернігівського обласного Центру народних ремесел для дітей а 
юнацтва;

- Сіроштану Олександру Володимировичу, керівнику студії «Декоративна 
різьба» Чернігівського обласного Центру народних ремесел ц ш дітей "а 
юнацтва;

- Роздерію Євгенію Петровичу керівнику гуртка «Різьба по дереву» 
Сосницького Будинку школярів:

- Слюті Ігорю Дм итровичу, керівнику гуртка «Художня обробка дерев;» 
Сосницького Будинку школярів;

- Кусому Владиславу Володимировичу, керівнику гуртка «Різьблевыя ■' о 
неоеву» Сновської станції юних техніків;

М ірошниченку Володимиру Анатолійовичу, керівнику гуртка 
«Різьблення по дереву» Холминського Будинку творчості дітей та юнацтва;

- Ковальчуку Леоніду Петровичу, керівнику гуртка «Різьба гю дереву» 
Корюківського Центру дитячої та юнацької творчості;

- Симонову Костянтину Вікторовичу, керівнику гуртка «Художня 
обробка деревини» Ріпкинського районного Центру дитячої та юнацької’ 
творчості;

- Ж ихору Віктор)' Івановичу, керівнику гуртка «Художня кераміка» 
Корейського районного Центру дитячої та юнацької творчості;



- Сергійко Людмилі Іванівні, керівнику гуртка «Керамічна іграшкЕ» 
Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості учнівської
молоді;

- Кришталь Ірині Анатоліївні, керівнику гуртка «Гончарстве-» 
Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості учнізсьт::>ї 
молоді;

- Ратинському Сергію Анатолійовичу, керівнику гуртка Фантазер::-» 
Прилуцького районного Будинку школяра:

- Гармашу Дмитру Ю рійовичу, керівнику гуртка «Гончарство»
Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості учнівськії
молоді;

- Дрожаніковій Ірині Володимирівні, керівнику гуртка «Веселкові 
барви» Остерсько] о Будинку творчості дітей та юнацтва:

- Трейтяк Світлані М иколаївні, керівнику гуртка «В’язання гачком» 
Носівського Будинку дитячої та юнацької творчості:

- Горпиненко Аллі Борисівні, керівнику гуртка «Рукоділля» Сосницького 
Будинку школярів:

- Ш евцовій Людмилі Михайлівні, керівнику гуртка «Сучасні приклад: п 
мистецтва» Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва;

- М акаренко Олені Григооівнг керівнику гуртка «В ’язання гачком» 
Чернігівського обласною) центру науково-технічної творчості учнівськії 
молоді;

- Будник Олесі Анатоліївні, керівнику гуртка «Імперій таланті і.» 
Городнянського районного Центру дитячої та юнацької творчості;

- Кузьменко Галині Василівні, керівнику гуртка «Умілі руки» 
Коропського районного Центру дитячої та юнацької творчості;

- Заровській Людмилі Іванівні, керівнику гуртка «Оберіг» Чернігівського 
обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді;

- Терещенко Ніні Олексіївні, керівнику гуртка «Виготовлення 
сувенірів» Холминського Будинку творчості дітей та юнацтва;

- Драбинозі Оксані Анатоліївні, керівнику гуртка «Умілі ручкд» 
Борзнянського районного Будинку дитячої та юнацької творчості;

- Євенко Наталії Водоіш мир’вні, керівнику гуртка «Витинань»» 
Ніжинського районного центру дитячої творчості;

- Хоменко Ю лії Володимирівні, керівнику гуртка «Творча майстерню* 
Ніжинського Будинку дітей та юнацтва;

- Чередніченко Марині Григорівні. керівнику творчої майстерні 
«Креативне рукоділля» Прилуцького Центру творчості дітей та юнацтва;

- Савенко Ларисі Ростиславівні, керівнику гуртка «Сівіт крась.» 
Куликівського Центру позашкільної освіти;

- Вітченко Наталії Ю ріївні, керівнику гуртка «М оделювання іграшок- 
сувенірів» Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості 
учнівської молоді:



- Кушеваровій Олені Валеріївні, керівнику гуртка «Художня в и ш о к ;»
Новгорода-Сіверської районної станції юних техніків;

- Галаган Ніні Іванівні, керівнику гуртка «Художня вишивка» 
Талалаївського Центру дитячої та юнацької творчості;

- Д ем ’яненко Світлані М ихайлівні, керівнику гуртка «Українська 
народна вишивка» Козелецького Будинку творчості дітей та. юнацтв а;

- Патук Ю лії Віталіївні керівник)/ студії дизайну та декору «Креатин» 
Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва;

- Селюковій Ользі Володимирівні, керівнику гуртка «Чарів та майстерня 
іграшки» Семенівського районного Будинку творчості дітей та юнацтва;

- Луцькій Валентині Гордіїв»і. керівнику гуртка «М оє Полісся» 
Ріпкинського районного Центру дитячої та юнацької творчості;

- Петренко Ларис! Борисівні, керівнику гуртка «Фітодизайн» 
Ніжинського Будинку дітей та юнацтва:

- Лисенко Ганні М иколаївні, керівнику гуртка «Народна дядыд.» 
Новш рода-Сіверського Центру дитячої та юнацької творчості;

- Костенко (Світлані Миколаївні, керівнику гуртка дексоативно- 
прикладного мистецтва «Талановиті пальчики» Прилуцького районного 
Будинку школяра:

- Гурбик Катерині Анатоліївні, керівнику гуртка Ріпкинського районного 
Центру дитячої та юнацької творчості;

- Клименок Ларисі Віталіївні керівнику гуртка «Виготовлення сувеніру;» 
Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 
молоді;

- Дубнипькій Інні Михайлівні, керівнику гуртка «Сувекізикх» 
М енського районного Центру дитячо7 та юнацької творчості;

- Деговець М ариш Сергіївні, керівнику гуртка «М айстерня сувеніри.» 
Бахмацького районного Будинку дитячої та юнацької творчості;

- Савицьхій Світлані Анатоліївні, керівнику гуртка «Сувен ;» 
Березнянського Будинку дитячої та юнацької творчості;

- Седляр Ю лії Вікторівні, керівнику гуртка «Лялькова майстерня» 
Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва;

- Кураленко Олені Анатоліївні, керівнику гуртка декоративно-- 
прикладного мистецтва «Чарівниця» Прилуцького районного Будиш  у  
школяра;

- Ременюк Галині Григорівні, керівнику гуртка «М оделювання іграшс с- 
сувенірів» Носівського Будинку дитячої та юнацької творчості;

- М атюк Валентині Василівні, керівнику гуртка «Ю ний еколог» 
Новгорода-Сівеоськсго районного Б\ о инку дитячої та юнацької т в о р ч о с т і ,

- Фесенко Любові Федорівні, керівнику гуртка «М оделювання іграшок- 
сувенірів» Носівської станції юних техніків:

- Денисюк Наталії Валеріївні, керівнику гуртка «М ’яка іграшка» 
Бобровицького Центру дитячої творчості;



-- Ю ші Тетяні Сергіївні, керівнику гуртка «Рукоділля» Сетереького 
Будинку творчості дітей та юнацтва;

- Упікало Валентині М иколаївні, керівнику гуртка «Солоне т.стс» 
Срібнянського районного Будинку дитячої та юнацької творчості;

- Поляковій Тетяні Вікторівні, керівнику гуртка «Тісгопластикг» 
Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 
молоді;

- Чоботар Тетяні М иколаївні, керівнику гуртка «Тістопластика» 
Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості учнівської
молоді;

- Акопян Надії Володимирівні, керівнику гуртка «Прикладні мистецтва» 
Бортнянського районного Будинку дитячої та юнацької творчості;

- Старостенко Світлані Василівні, керівнику гуртка «Декоративней 
розпис» Ніжинської станції юних техніків;

- Мусі Олені Миколаївні, керівнику гуртка «Петриківський розпи :» 
Рїсрюківського Центру дитячої та юнацької творчості;

- Корінь Тетяні Леонідівні, керівнику гуртка «Петриківський резни;» 
Сновського Центру дитю сі та юнап ької творчості;

- Петренко А ліііі Олегівні, керівнику гуртка «Фантазія» Срібнянської о 
районного Будинку дитячої та юнацької творчості;

- Будник Світлані Віталіївні, керівнику гуртка «Декоративний розпис» 
Ріпкинського районного Центру дитячої та юнацької творчості;

- Дорошенко Світлані М иколаївні, керівнику гуртка «Бісерне сяйв-;.» 
Прилуцького Центру творчості дітей та юнацтва;

- Гіленок Світлані М иколаївні, керівнику гуртка «Бісероп летінш :» 
Сновської станції юних техніків;

- Ж елезняк Олені Іванівні, керівнику гуртка «Виготовлення сувенір: і » 
Корюківського Центру дитячої та юнацької творчості.

- Ш ирокій Олені Ю ріївні, керівнику гуртка «Бісерне сяйв:»  
Срібнянського районного Будинку дитячо" та юнацької творчості;

- Сачек Ірині М ихайлівні, керівнику гуртка «Джерело подарунка.» 
Ніжинського Будияк} дітей та юнацтва;

- Кокоші Аллі Анатоліївні, керівнику гуртка «Бісеринка» Ко зюкіьс ького 
Центру дитячої та юнацької творчості:

- Потапенко Людмилі М иколаївні, керівнику гуртка «Бісеооплетіниг» 
Ічнянського районного Будинку дитячої та юнацької творчості;

- Богданюк Тетяні Петрівні, керівнику гуртка «Паперопластика» 
Корюківського Центру дитячої та юнацької творчості;

- Паіній Ю лії Анатоліївні, керівнику гуртка «Чарівн: фантазії» 
Сновського Центру дитячої та юнацької творчості;

- Родіній Наталії Федорівні, керівник) студії оригамі «Зимова сакург» 
Чернігівського обласного центр)" науково-технічної творчості учнівської 
молоді;



- Ридзель ТаісІЇ Анатоліївні, керівнику гуртка «М озаїка» Борзнянської о 
районного Будинку дитячої та юнацької творчості;

- Ходаш  Ірині Олександрівні, керівник) гуртка Ріпкинського районного 
Центру дитячої та юнацької творчості.

- Тищ енку Артему Анатолійовичу, керівник)/ гуртка «Золоті рученят а» 
Корейського районного Центру дитячої та юнацької творчості;

- Ш умній Марині Валеріївні. керівнику гуртка «Творча майстерш » 
Березнянського Будинку дитячої та юнацької творчості;

- Кузнецовій Ірині Олегівні, керівнику гуртка «Народна творчість» 
Городнянської етапнії юних техніків;

- Вербицькій Олені Анатоліївні, керівнику гуртка «Аплікація соломкою» 
М енської станції юних техніків;

- Сохранил Ганні _ Борисівні, керівнику гуртка «Цікава соломка» 
Бахмацького районного Будинку дитячої та юнацької творчості;

- Гураль Ользі Богданівні, керівник}' гуртка «Декоративно-ужиткове 
мистецтво» Чернігівського районного Будинку школяра:

- Ошурко Людмилі Анатоліївні, керівнику гуртка «Чарівна н и т о ч к е .» 

Варзинського районного Будинку школяра;
- Тимченко Ірині Василівні, керівнику творчої майстерні «Чіарізниід » 

Прилуцького Центру творчості дітей га юнацтва;
- Дородновій Катерині Миколаївні, керівнику гуртка «Втш кеьд» 

Ьобровицького районного Центру дитячої творчості;
- Громадсыдй Людмилі Які вік. керівнику гуртка «Ю ний флорист» 

Сновської станції юних техніків;
- Лисиці Ніні Яківні, керівнику гуртка «Лозоплетіння» М енської ставнії 

юних техніків;
- Огіенко Людмилі Іванівні, керівнику гуртка «Фітодизайну- Ічнянського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості;
- М ороз Оксані Миколаївні, керівнику гуртка «Флористика» П орогеького 

районного Центру дитячої та юнацької творчості;
- Науменко Валентині Петрівні, керівнику гуртка «Сувенірна майстерні» 

Талалаївського Центру дитячої та юнацької творчості;
- Цупко Оксані Анатоліївні, керівнику гуртка «Дивосвіт» Еаропської о 

районного Центру дитячої а юнацької .творчості;
- Пасечніченко Олені Владнелавівні, керівнику гуртка «Дизаи -» 

Ніжинської станції юних техніків;
- Беленко Людмилі Миколаївні, керівнику гуртка «Виготовлення і.граіг: і; 

та сувенірів» Ніжинської станції юних техніків;
- Ткаченко Наталії Володимирівні, керівнику гуртка «Виготовлення 

сувенірів» М енської станції юних техніків;
- Калайді Валентині Вікторівні, керівнику гуртка «Сувенірник» 

Ічнянського районного Будинку дитячої та юнацької творчості;
~ Костюк Тетяні Геннадіївні. керівнику гуртка «Виготовлення сувенірів» 

М енської станції юних техніків;

comp
Подсветить



- Атрощенко Ларисі Леонідівні, керівнику гуртка «Берегиня» Н овгоро/«- 
СІверського Центру дитячої га юнацької творчості;

- Дротянко Наталії Вікторівні, керівнику гуртка «М оделювання іграшок- 
сувенірів» Прилуцького Центру науково-технічної творчості;

- Єфіп Олені Вікторівні, керівнику студії «APT-дизайн» Чершгівського 
обласного Палацу дітей та юнацтва:

- Коросько Руслані Вікторівні, керівнику гуртка «Образотворче 
мистецтво» Ніжинського Будинку дітей та юнацтва;

- Ревтю х Ю лії Григорівні, кеоівнику гуртка «Ультрамарин» Ніжинського 
Будинку дітей та юнацтва;

- Сліпко О ксан’ М ихайлівні. кеоівнику гуртка «Образотворче мистецтво» 
Талалаївсьхого Центру дитячої та юнапккої творчості;

- Войстриковій Наталії Ми к - - іі. кеоівнику студії «Художня обробка
шкіри» Чернігівського обласногс «І ентву народних ремесел для дігдй дч 
юнацтва:

- Пономаренко Світлані Павлівні, керівнику гуртка «Ц изосвг.» 
Березнянського Будинку дитячої та юнацької творчості;

- Ш игань Ніні Дмитрівні, керівнику «Зразкового художнього колективу» 
студії образотворчого мистецтва «Палітра», гуртка «Ю ний художник» 
Прилуцького Центру творчості дітей та юнацтва;

- Чернишу Андрію Андрійовичу, керівнику гуртка -А.рт «/. удл»
Чернігівського районного Будинку школяра:

- Гармаш Ганні Олександрівні, керівнику гуртка «ОСтазсльорлі 
мистецтво та дизайн» Городнянського районного Центру дитячо:- га юнацьк И 
і ворчоеті;

- Квасніхову Антону Сергійовичу, керівнику гуртка «Ж ивопж » 
Корейського районного Центру дитячої та юнацької творчості;

- Задорожній Галин; Олегсзндснзні, керівнику гуртка «Чарівн-'й 
пензлик» Бобровицького Центру дитячої творчості;

- Красному Едуарду Костянтиновичу, керівнику «Зразкового художнього 
колективу» студії образотворчого мистецтва «М алюнок та живэпи; » 
Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва;

- Гульчак Людмилі Володимирівні, керівнику гуртка технлш х'с  дизайну 
«Акварель» Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості 
учнівської молоді:

- Гирич Наталії Антонівні, керівнику гуртка «Рукоділля» Сосницького
Будинку школярів;

- Д ем ’яненко Валентині Василівні, керівнику гуртка «Прикладці 
мистецтва.» Ріпкинського районного і Цитру дитячої та юнацької творчості;

- Лябах Раїсі Василівні, керівник)’ гуртка образотворчого мистецтва 
(*Художня школа» Прилуцького районного Будинку школяра;

■- Качкарді Галині Олександрівні, керівнику гуртка «Декоративно- 
прикладне мистецтво» Куликівського Центру позашкільної освіти;



- Н ікітенко Світлані Петрівні, керівнику гуртка «Ф антазери» Корейського 
районного Центру дитячої та юнацької творчості;

- Петровій Тетяні Володимирівні, керівнику гуртка «Тістопластика» 
Сновської станції юних техніків;

- Бедрик Наталії Леонідівні, керівнику гуртка «Умілі руки» Корейського 
районного Центру дитячої та юнацької творчості;

- Дідовець Світлані Вікторівні, керівнику гуртка «Оберіг» Козелецького 
Будинку творчості дітей та юнацтва;

- Сивоконь Олені Іванівні, керівнику гуртка «Аплікація соломкою» 
Сосницького Будинку школярів;

- Ратинському Сергію Анатолійовичу, керівнику гуртка «Гончарств;» 
Прилуцького Центру науково-технічної творчості молоді;

- Величко Ользі Володимирівні, керівнику гуртка «М ’яка іграшка»
Семенівського районногсГБудинку творчості дітей та юнацтва;

- Ковченко Світлані Петрівні, керівнику гуртка «Кольорове тісто» 
Остерського Будинку творчості дітей та юнацтва;

- Ш улдик ЛюдМилі Степанівні, керівнику гуртка «Паперопластике.»
Городнянської станції юних техніків:

- Лавреновій Наталії РОріївнІ, керівнику гуртка «Ю ний митецг»
Коропського районного Центру дитячої та юнацької творчості;

- Вороніній Ользі М иколаївні, керівнику студії • «ОбразотЕ;орче 
мистецтво» Ріпкинського районного Центру дитячої та юнацької творчості;

- Ваценко М арині Володимирівні, керівнику студії «Художній розпис» 
Чернігівського обласного Центру народних ремесел для дітей та юнацтва.

3. Директору Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацті а 
(М ельниченко І.О.):

3.1 Організувати та здійснити нагородження переможців Виставки- 
конкурсу.

3.2 Направити роботи, які зайняли призові місця в обласному еталі 
Виставки-конкурсу, для участі у Всеукраїнській виставні-конкур зі 
декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»,

4. Начальникам відділів освіти районних державних адміністрацій, орган в 
місцевого самоврядування, управлінь освіти міських рад:

4.1. Довести до відома керівників навчальних закладів результати 
Виставки-конкурсу,

4.2. Сприяти участі учнів загальноосвітніх та вихованців позашкільних 
навчальних закладів у організаційно-масових заходах за художньо-естетичним 
напрямом позашкільної освіти.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління - начальника відділу загальної середньої та корекційної освії и 
Соронович О.Ю.

МіА.Конопацький




