




ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ департаменту освіти і науки 

Закарпатської облдержадміністрації 

від 14.05.2020 № ____82___ 

 

ПЕРЕМОЖЦІ 

обласної виставки-конкурсу  

декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва  

,,Знай  і люби свій край” 

 

1. Художнє різьблення по дереву 

І вікова категорія (6 – 11 років) 

І місце – „Чарівна    шкатулка”,     Паук   Андрій,  9  років,     Мукачівський 

навчально-виховний      комплекс        „Дошкільний         навчальний      заклад – 

загальноосвітня школа І ступеня – гімназія” Мукачівської міської ради 

Закарпатської області, гурток „Трудове навчання”, керівник гуртка Вагерич 

Катерина Федорівна. 

ІІ вікова категорія (12 – 18 років) 

І місце – „Як осідлати дракона”, Ретізник Олексій, 15 років, Рахівський 

районний будинок дитячої та юнацької творчості Рахівської районної 

державної адміністрації Закарпатської області, гурток „Різьблення по дереву”, 

керівник гуртка Мартин Михайло Михайлович. 

ІІ місце – „Скрипка”, Поковба Тетяна, 12 років, Вільхівчиківська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Вільховецької обласної територіальної 

громади Тячівського району Закарпатської області, гурток „Трудове навчання”, 

керівник гуртка Мартин Аліна Василівна. 

ІІ місце – „Ведмідь”, Маркович Василь, 14 років, Міжгірська 

спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІ ступенів ім. А. Волошина 

Міжгірського району Закарпатської області, гурток „Трудове навчання”, 

керівник гуртка Залезинський В.Т. 

ІІІ місце – „Легенди Карпат”, Харбака Михайло, 15 років, Рахівський 

районний будинок дитячої та юнацької творчості Рахівської районної 

державної адміністрації Закарпатської області, гурток „Різьблення по дереву”, 

керівник гуртка Штенюк Василь Юрійович. 

ІІІ місце – Рамка для світлин  „Гуси-лебеді”,  Скубенич Любомир,  Соляк 

Юрій, 13 років, Перечинський будинок дитячої та юнацької творчості 

Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області; гурток 

„Трудове навчання”, керівник гуртка Лаб’як Іван Іванович. 

ІІІ місце – „Радість господині”, Данканич Сергій, 15 років, 

Великоберезнянська загальноосвітня санаторна школа – інтернат І-ІІІ ступенів 

Закарпатської обласної ради, гурток „Трудове навчання”, керівник гуртка 

Ільчук С.В. 

ІІІ місце – „Друзі”, Башані Марк, 14 років, Ужгородський районний центр 

дитячої творчості, гурток „Художнє різьблення по дереву”, керівник гуртка 

Кінч Віталій Михайлович. 
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2. Гончарство та художня кераміка 

І вікова категорія (6 – 11 років) 

І місце – „Принцеса”, Навроцька Ірина, 7 років, Закарпатський обласний 

палац дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”, гурток „Гончарик”, керівник 

гуртка Жолтані Христина Юріївна. 

І місце – „Декоративна ваза”, Тромпак Альбіна, 10 років, Закарпатський 

обласний  палац дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”,  гурток „Кераміка”, 

керівник гуртка Ліврінц Катерина Іштванівна. 

ІІ місце – „Лялька-мотанка”, Шикула Євген, 10 років, Берегівський міський 

будинок дитячої та юнацької творчості, гурток „Кераміка”, керівник гуртка 

Чалбаш Алла Домініківна. 

ІІ місце – „Сови”, Левшакова Ніно, 11 років, Мукачівський центр дитячої 

та юнацької творчості Мукачівської міської ради Закарпатської області, гурток 

„Художня кераміка”, керівник гуртка Сливчук Ольга Андріївна. 

ІІІ місце – „Великодній передзвін”, Піньо Тетяна, 9 років, Габрильчук 

Валерія, 9 років, Центр позашкільної роботи і дитячої творчості смт Воловець, 

гурток „Трудове навчання”, керівник гуртка Лопіт Людмила Олексіївна. 

ІІІ місце – Набір тарілок „Сонячне коло”, Тайз Анна, 11 років, Косарева 

Софія, 11 років, Мукачівський центр дитячої та юнацької творчості 

Мукачівської міської ради Закарпатської області, гурток „Художня кераміка”, 

керівник гуртка Сливчук Ольга Андріївна. 

ІІІ місце – „Грибочки”, Вовчок Іванна, 8 років, Мерешорський навчально-

виховний комплекс І-ІІ ступенів Міжгірського району Закарпатської області, 

гурток „Трудове навчання”, керівник гуртка Калинич Марія Василівна. 

ІІ вікова категорія (12 – 18 років) 

І місце – „Зоряне місто”, Левшаков Валерій, 12 років, Закарпатський 

обласний палац дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”, гурток „Кераміка”, 

керівник гуртка Орос Наталія Михайлівна. 

ІІ місце – „Воли з Волового”, Гримут Владислав, 12 років, Районний центр 

позашкільної освіти Міжгірської районної ради Закарпатської області, гурток 

„Умілі руки”, керівник гуртка Гавріш Марія Іванівна. 

ІІ місце – „Натюрморт з яблуком”, Калюжна Тетяна, 17 років, Берегівський 

міський Будинок дитячої та юнацької творчості, гурток „Кераміка”, керівник 

гуртка Чалбаш Алла Домініківна. 

ІІІ місце – Писанка „Квіти України”, Білінкович Анна, 16 років, Рахівський 

районний центр   науково-технічної   творчості  Рахівської  районної  державної  

адміністрації   Закарпатської   області,  гурток  „Гончарство”,   керівник   гуртка 

Мартиш Тетяна Василівна. 

ІІІ місце – Штоф „Церква”, Романець Ольга, 16 років, Іршавський 

районний центр позашкільної роботи, гурток „Виготовлення сувенірів”, 

керівник гуртка Лівак Ярослава Василівна. 

3. Художнє плетіння, ткацтво 

І вікова категорія (6 – 11 років) 
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ІІ місце – „День і ніч”, Жідов Рената, 11 років, Бровді Вікторія, 11 років, 

Чорнопотіцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Іршавської районної ради 

Закарпатської області, гурток „Виготовлення сувенірів”, керівник гуртка Цільо 

Віта Михайлівна. 

ІІІ місце – „Писанка”, колективна робота, 11 років, Іршавський районний 

центр позашкільної роботи, гурток „Виготовлення сувенірів”, керівник гуртка 

Цільо Віта Михайлівна. 

ІІ вікова категорія (12 – 18 років) 

І місце – „Чільце   на   голову”,    Тюх  Людмила,    15 років,    Синевірсько-

Полянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Міжгірського району 

Закарпатської     області,      гурток     „Трудове  навчання”,      керівник    гуртка  

Желізняк Т. І. 

ІІ місце – „Український мотив”, Мацола Мар’яна, 16 років, Районний центр 

позашкільної освіти Міжгірської районної ради Закарпатської області, гурток 

„Бісероплетіння”, керівник гуртка Буркало Марія Василівна. 

ІІ місце – „Покрівчик”, Ухач Іван, 17 років, Районний центр позашкільної 

роботи з дітьми Виноградівської районної ради Закарпатської області, гурток 

„Пізнаємо рідний край”, керівник гуртка Ухач Оксана Іванівна. 

ІІІ місце – „Панно”, Хмара Світлана, 17 років, Хустський районний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, гурток „Трудове навчання”, керівник 

гуртка Липчей Олена Юріївна. 

4. В’язання спицями, гачком 

І вікова категорія (6 – 11 років) 

І місце – „Ангели-охоронці моєї землі”, Бочек Богдана, 10 років, Бочек 

Меланія, 7 років, Вільховецька ЗОШ І-ІІІ ступенів Вільховецької обласної 

територіальної громади Тячівського району Закарпатської області, гурток 

„Трудове навчання”, керівник гуртка Кут Руслана Іванівна. 

ІІ місце – „Цукерниця”, Сорко Андреа, 9 років, Берегівський районний 

освітньо-культурний центр національних меншин Берегівської районної 

державної адміністрації Закарпатської області, гурток „Чарівне рукоділля”, 

керівник гуртка Сабов Жужанна Карлівна. 

ІІ місце – „Колосок”, Ботош Єва, 10 років, Матішинець Поліна, 10 років, 

Іршавський міський центр позашкільної освіти Іршавської обласної 

територіальної громади Закарпатської області, гурток „Виготовлення іграшок-

сувенірів”, керівник гуртка Ажипа Наталія Йосипівна. 

ІІІ місце – „Лялечка”, Якоб Венедикт, 7 років, Хустський районний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, гурток „Трудове навчання”, керівник 

гуртка Пийтер Тетяна Іванівна. 

ІІІ місце – „Сумний горщик”, Чуб Софія, 7 років, Мукачівська 

спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16 Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, самостійна робота. 
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ІІІ місце – „Малюк”, Фетько Крістіна, 11 років, Хустський навчально-

виховний комплекс №1 Хустської міської ради Закарпатської області, гурток 

„Трудове навчання”, керівник гуртка Пилип Марія Іванівна. 

ІІ вікова категорія (12 – 18 років) 

І місце – „Кросівки”, Паканич Євгенія, 15 років, Хустський районний 

центр позашкільної роботи Хустської районної державної адміністрації 

Закарпатської області, гурток „Рукоділля”, керівник гуртка Бонь Олеся 

Василівна. 

І місце – „Зимові   квіти”,    Зайцева  Валерія,    16  років,    Грицько  Ольга,  

16 років, Хустська спеціальна загальноосвітня школа – інтернат І-ІІІ ступенів 

Закарпатської обласної ради, гурток „Умілі руки”, керівник гуртка Мельник 

Катерина Федорівна. 

ІІ місце – „Хай новий рік…”, Думнич Діана, 15 років, Добрянська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Вільховецької обласної територіальної 

громади Тячівського району Закарпатської області, гурток „Ажурне в’язання”, 

керівник гуртка Думнич Мар’яна Петрівна. 

ІІ місце – „Рукавички для пані” (4 шт.), Удодова Альона, 13 років, 

Хустський районний центр позашкільної роботи Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, гурток „Рукоділля”, керівник гуртка Бонь 

Олеся Василівна. 

ІІІ місце – „Святкова скатертина”, Солюк Іванна, 12 років, Районний центр 

позашкільної освіти Міжгірської районної ради Закарпатської області, гурток 

„Народна творчість”, керівник гуртка Росада Марина Іванівна. 

ІІІ місце – „Весела корівка”, Бердар Юліанна, 12 років, Тячівський 

районний Центр дитячої та юнацької творчості Тячівської районної ради 

Закарпатської області, гурток „Декоративно-ужиткове мистецтво”, керівник 

гуртка Бердар Ольга Миколаївна. 

ІІІ місце – „Україночка Марічка”, Щербанич Юліана, 16 років, 

Перечинський будинок дитячої та юнацької творчості Перечинської районної 

державної адміністрації Закарпатської області, гурток „Народні ремесла 

України”, керівник гуртка Бичка Валентина Степанівна. 

5. Витинання 

І вікова категорія (6 – 11 років) 

І місце – „Дитинство ”, Зевді Єва, 8 років, Районний центр позашкільної 

роботи з дітьми Виноградівської районної ради Закарпатської області; гурток 

„Геометричне моделювання”, керівник гуртка Васіліна Ольга Василівна. 

ІІ місце – „Яскравість”, Ворохта Анастасія, 7 років, Рахівський районний 

центр науково-технічної творчості Рахівської районної державної адміністрації 

Закарпатської області, гурток „Початкове технічне моделювання”, керівник 

гуртка Ворохта Леся Ярославівна. 

ІІ місце – „Янгол-вісник благої вісті”, Козак Марія, 9 років, Закарпатський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді, гурток 

„Виготовлення сувенірів”, керівник гуртка Чуліпа Тетяна Петрівна. 
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ІІІ місце – „Витинаночка”, Драч Адріан, 10 років, Горбівська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Міжгірської районної ради Закарпатської 

області, гурток „Початкове технічне моделювання”, керівник гуртка Драч В.І. 

ІІІ місце – „Лісова фантазія”, Шукаль Юлія, 11 років, Великоберезнянська 

гімназія Великоберезнянської районної ради Закарпатської області, гурток 

„Трудове навчання”, керівник гуртка Газда Тетяна Володимирівна. 

ІІІ місце – „Палац Шенборнів”, Довгінка Лідія, 9 років, Мукачівський 

центр дитячої та юнацької творчості Мукачівської міської ради Закарпатської 

області, гурток „Майстерня декору”, керівник гуртка Павлич Анастасія 

Святославівна. 

ІІ вікова категорія (12 – 18 років) 

І місце – „Квіткове мереживо”, Попович Тетяна, 13 років, Доробратівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Іршавської районної ради Закарпатської 

області, гурток „Образотворче мистецтво”, керівник гуртка Гелетей-Зіденик 

Іванна Іванівна. 

ІІ місце – „Дерево життя”, Думнич Наталія, 12 років, Тячівський районний 

Центр дитячої та юнацької творчості Тячівської районної ради Закарпатської 

області, гурток „Витинанки”, керівник гуртка Острешко Вікторія 

Олександрівна. 

ІІІ місце – „Норе” і „Фламінго”, Гливляс Максим, 14 років, Мукачівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Мукачівської міської ради 

Закарпатської області, гурток „Трудове навчання”, керівник гуртка Дзямко 

Мирослава Михайлівна. 

6. Художня вишивка 

І вікова категорія (6 – 11 років) 

І місце – „Мелодія українських мотивів”, Бундзяк Ірина, 9 років, Районний 

центр  позашкільної освіти  Міжгірської  районної  ради  Закарпатської  області, 

гурток „Моделювання іграшок-сувенірів”, керівник гуртка Гавріш Марія 

Іванівна. 

ІІ місце – „Моя серветка”, Ньорба Іванна, 9 років, Хустський міський 

центр позашкільної освіти „Сузір’я”, гурток „Народна творчість”, керівник 

гуртка Теслевич Мар’яна Василівна. 

ІІ місце – „Прабабусин мотив”, Сіренко Юлія, 11 років, Районний центр 

позашкільної освіти Міжгірської районної ради Закарпатської області, гурток 

„Моделювання іграшок-сувенірів”, керівник гуртка Гавріш Марія Іванівна. 

ІІ місце – „Народна вишивка”, Дешко Софія, 9 років, Мукачівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 ім. Т. Г. Шевченка Мукачівської 

міської ради Закарпатської області, гурток „Трудове навчання”, керівник гуртка 

Іванчо Наталія Іванівна. 

ІІІ місце – „Совенятка”, Штимак Анастасія, 7 років, Закарпатський 

обласний палац дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”, гурток „Художня 

вишивка”, керівник гуртка Різак Марія Іллівна. 
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ІІІ місце – „Фіалка”, Скундзя Олександра, 11 років, Хустський навчально-

виховний комплекс №1 Хустської міської ради Закарпатської області, гурток 

„Трудове навчання”, керівник гуртка Пилип Марія Іванівна. 

ІІ вікова категорія (12 – 18 років) 

І місце – Рушник „Весняний подих”, Морозюк Марія, 16 років, Рахівський 

районний центр науково-технічної творчості Рахівської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, гурток „Художня вишивка”, керівник 

гуртка Ворохта Леся Ярославівна. 

ІІ місце – „Мої квіти”, Лошак Крістіна, 14 років, Розтоцько-Пастільська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Великоберезнянської районної ради 

Закарпатської області, гурток „Трудове навчання”, керівник гуртка Венцель 

Наталія Юріївна. 

ІІІ місце – „Сільський пейзаж”, Ромочівська Олеся, 17 років, Хустська 

спеціальна загальноосвітня школа – інтернат І-ІІІ ступенів Закарпатської 

обласної ради, гурток „Трудове навчання”, керівник гуртка Мельник Катерина 

Федорівна. 

ІІІ місце – „Маленький скрипаль”, Кисіль Валерія, 14 років, Закарпатський 

обласний палац дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”, гурток „Художня 

вишивка”, керівник гуртка Різак Марія Іллівна. 

7. Народна лялька 

І вікова категорія (6 – 11 років) 

І місце – „Верховинка”, Будченко Валерія, 8 років, Районний центр 

позашкільної освіти Міжгірської районної ради Закарпатської області, гурток 

„Моделювання іграшок-сувенірів”, керівник гуртка Буркало Марія Василівна. 

ІІ місце – „Українська   красуня”,    Січ   Валентина,    10  років,    Хустська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3, гурток „Трудове навчання”, керівник 

гуртка Попович Оксана Василівна. 

ІІ місце – „Гуцулка”, Спіцин Артем, 8 років, Добрянська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Вільховецької обласної територіальної громади 

Тячівського району Закарпатської області, гурток „Трудове навчання”, керівник 

гуртка Хланта Світлана Леонідівна. 

ІІІ місце – „Українка”, Янча Олександра, 9 років, Закарпатський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді, гурток „Моделювання 

іграшок-сувенірів”, керівник гуртка Лазаренко Олена Володимирівна. 

ІІІ місце – „Україночка”, Гафинець Ксенія, 10 років, Верхньоворітський 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Воловецької районної ради 

Закарпатської області, гурток „Народна іграшка”, керівник гуртка Ласко 

Марина Іванівна. 

ІІІ місце – „Подружки”, Тегза Антоніна, 11 років, Березівська 

загальноосвітня    школа    І-ІІІ   ступенів        Хустської    районної     державної  

адміністрації Закарпатської області, гурток „Фітодизайн”, керівник гуртка 

Росоха Тетяна Василівна. 

ІІ вікова категорія (12 – 18 років) 
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І місце – „Ми – українці!”, Сойма Валерія, 13 років, Дубівська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №1 Дубівської селищної ради Тячівського 

району Закарпатської області, гурток „Квілінг”, керівник гуртка Марічак 

Галина Іванівна. 

ІІ місце – „Молоде дівча”, Надь Вікторія, 14 років, Ужгородська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9, гурток „Цікаве паперокручення”, 

керівник гуртка Дідик Тетяна Тарасівна. 

ІІІ місце – „Берегиня”, Бесага Мирослава, 14 років, Тихівська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Великоберезнянської районної ради 

Закарпатської області, гурток „Трудове навчання”, керівник гуртка Куцик 

Галина Василівна. 

8. М’яка іграшка 

І вікова категорія (6 – 11 років) 

І місце – „Лялька Соня”, Мелешан Таїсія, 10 років, Закарпатський 

обласний палац дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”, гурток 

„Виготовлення іграшок-сувенірів”, керівник гуртка Мельникова Андріана 

Володимирівна. 

ІІ місце – „Совеня”, Рішко Марина, 10 років, гімназія – інтернат м.Хуст 

Закарпатської області, гурток „Трудове навчання”, керівник гуртка Січ Вікторія 

Іванівна. 

ІІ місце – „Новорічні прикраси”, Романюк Тетяна, 8 років, Солянська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Великоберезнянського району 

Закарпатської області, гурток „Трудове навчання”, керівник гуртка Тисянчин 

Іванна Михайлівна. 

ІІ місце – „Замріяний равлик”, Омельяненко Станіслав, 11 років, 

Тячівський районний Центр дитячої та юнацької творчості  Тячівської районної 

ради Закарпатської області, гурток „Лікарські рослини”, керівник гуртка Бердар 

Ольга Миколаївна. 

ІІІ місце – „Мишка”, Яремчук Вікторія, 8 років, Рахівський районний 

центр науково-технічної творчості Рахівської районної ради Закарпатської 

області, гурток „Виготовлення іграшок”, керівник гуртка Зеленчук Ганна 

Михайлівна. 

ІІІ місце – „Новорічний олень”, Товтин Валерія, 10 років, Закарпатський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді, гурток 

„Моделювання іграшок-сувенірів”, керівник гуртка Дичка Оксана Йосипівна. 

ІІІ місце – „Кузя”,    Білак   Дар’я,   8 років,    Мукачівська   загальноосвітня 

школа І-ІІІ  ступенів  №1 ім. О. С. Пушкіна Мукачівської міської ради 

Закарпатської області, самостійна робота. 

ІІ вікова категорія (12 – 18 років) 

І місце – „Лялька Зоя”, Єсеновська Анастасія, 12 років, Середнянська 

загальноосвітня    школа  І-ІІІ  ступенів   Ужгородського  району   Закарпатської 

 

області; гурток „Умілі руки”, керівник гуртка Манівчук Наталія Іванівна. 
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ІІ місце – „Криска-Лариска”, Цимбота Іванна, 13 років, Хустська 

спеціальна загальноосвітня школа – інтернат І-ІІІ ступенів Закарпатської 

обласної ради, гурток „Трудове навчання”, керівник гуртка Олексюк Тамара 

Григорівна. 

ІІ місце – „Подарунок для сестрички”, Хланта Ірина, 16 років, Районний 

центр позашкільної освіти Міжгірської районної ради Закарпатської області, 

гурток „Моделювання та конструювання одягу”, керівник гуртка Сюгай 

Вікторія Володимирівна. 

ІІІ місце – „Різдвяний настрій”, Кравчук Єлизавета, 16 років, 

Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”, 

гурток „Креатив – студія”, керівник гуртка Синичка Вікторія Вікентіївна. 

9. Писанкарство 

І вікова категорія (6 – 11 років) 

І місце – „Традиційні писанки”, Ньорба Іванна, 9 років, Хустський міський 

центр позашкільної освіти „Сузір’я”, гурток „Народна творчість”, керівник 

гуртка Теслевич Мар’яна Василівна. 

І місце – „Ажурна ”, Хром’як Анастасія, 9 років, Рахівський районний 

будинок дитячої та юнацької творчості Рахівської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, гурток „Умілі руки”, керівник гуртка 

Ватаман Надія Дмитрівна. 

ІІ місце – „Різдвяні писанки”, Кемінь Софія, 11 років, Хустська гімназія – 

інтернат, м.Хуст, Закарпатська область, гурток „Народні ремесла”, керівник 

гуртка Пригара Олександра Василівна. 

ІІ місце – „Різдвяні писанки”, Чепа Олександра, Магурська Анастасія, 

Петровцій Вікторія, 9 років, Іршавський міський центр позашкільної освіти 

Іршавської обласної територіальної громади Закарпатської області, гурток 

„Виготовлення сувенірів”, керівник гуртка Ажипа Наталія Йосипівна. 

ІІІ місце – „Ажурна тарілка з писанками”, Щадей Євгенія, 10 років, 

Хустський районний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Хустської районної державної адміністрації Закарпатської області, гурток 

„Народна творчість”, керівник гуртка Головка Ольга Василівна. 

ІІІ місце – „Дряпанки”, колективна робота, 10 років, Ужгородська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, гурток „Народна творчість”, керівник гуртка Бая 

Світлана Юріївна. 

ІІІ місце – „Українські писанки”, Мисак Анастасія, 11 років, 

Великоберезнянський районний центр позашкільної роботи з дітьми та 

юнацтвом Великоберезнянської районної державної адміністрації Закарпатської 

області, гурток „Писанкарство”, керівник гуртка Венцель Наталія Юріївна. 

ІІІ місце – „Писанка „Веселкова”, Трусов Ростислав, 11 років, Мукачівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 ім. О. С. Пушкіна Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, гурток „Трудове навчання”, керівник гуртка Папіш 

Лариса Володимирівна. 

ІІ вікова категорія (12 – 18 років) 
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І місце – „Троїсти музики”, Візавер Олександра, 15 років, Рахівський 

районний центр науково-технічної творчості Рахівської районної ради 

Закарпатської області, гурток „Писанкарство”, керівник гуртка Ворохта Леся 

Ярославівна. 

І місце – „Мальованки”, Лукач Вікторія, 16 років, Закарпатський обласний 

палац дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”, гурток „Креатив – студія”, 

керівник гуртка Синичка Вікторія Вікентіївна. 

ІІ місце – „Писанка з бісеру”, Беркела Ганна, 14 років, Рахівський 

районний будинок дитячої та юнацької творчості Рахівської районної 

державної адміністрації Закарпатської області, гурток „Бісерне рукоділля”, 

керівник гуртка Ілічук Наталія Михайлівна. 

ІІ місце – „Різдвяні писанки”, Блест Олександра, 16 років, Хустська 

гімназія – інтернат, м.Хуст, Закарпатська область, гурток „Народні ремесла”, 

керівник гуртка Пригара Олександра Василівна. 

ІІІ місце – „Писанкове дерево”, Габорець Богдана, 12 років, Хустський 

районний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Хустської 

районної державної адміністрації Закарпатської області, гурток „Народна 

творчість”, керівник гуртка Головка Ольга Василівна. 

ІІІ місце – „Писанковий колорит”, Гернешій Ангеліна, 16 років, Хустський 

районний   центр   науково-технічної   творчості   учнівської  молоді   Хустської  

районної   державної   адміністрації   Закарпатської  області,   гурток   „Народна 

творчість”, керівник гуртка Головка Ольга Василівна. 

10.  Вироби з тіста 

І вікова категорія (6 – 11 років) 

І місце – „У гостях у бабусі і дідуся”, Усик Анастасія, 8 років, Голятинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Міжгірської районної ради Закарпатської 

області, гурток „Хореографічний”, керівник гуртка Усик Валентина 

Михайлівна. 

ІІ місце – „Щасливе дитинство”, Дебнар Кіра, 9 років, Тячівський 

районний Центр дитячої та юнацької творчості Тячівської районної ради 

Закарпатської області, гурток „Декоративно-ужиткове мистецтво”, керівник 

гуртка Шомко Людмила Миколаївна. 

ІІ місце – „Мишка з сиром”, Макар Софія, 8 років, Хустський районний 

центр позашкільної роботи Хустської районної державної адміністрації 

Закарпатської області, гурток „Народні промисли”, керівник гуртка Макар 

Оксана Іванівна. 

ІІІ місце – „Райська птаха”, Егед Олекса, 11 років, Районний центр 

позашкільної роботи з дітьми Виноградівської районної ради Закарпатської 

області, гурток „Художня ліпка”, керівник гуртка Стець Ганна Іванівна. 

ІІІ місце – „Веселкова рибка”, Гливка Богдан, 11 років, Великолазівський 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Баранинської сільської ради 

Ужгородського району Закарпатської області, гурток „Трудове навчання”, 

керівник гуртка Ромчак Таміла Олексіївна. 
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ІІІ місце – „Осінній букет”, Васильняк Вікторія, 11 років, Стужицька 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Великоберезнянської районної ради 

Закарпатської області, гурток „Трудове навчання”, керівник гуртка Чикут 

Тетяна Юріївна. 

ІІ вікова категорія (12 – 18 років) 

І місце – Диптих „Колиска для сина”, „Колиска для доні”, Сердцева 

Анастасія, 12 років, Мукачівський центр дитячої та юнацької творчості 

Мукачівської міської ради Закарпатської області, гурток „Художня кераміка”, 

керівник гуртка Сливчук Ольга Андріївна. 

ІІ місце – „Солодкий присмак свят”, Голяк Ванеса, 13 років, Хустський 

районний центр позашкільної роботи Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, гурток „Образотворче мистецтво”, 

керівник гуртка Дудаш Михайло Іванович. 

ІІІ місце – „Україночка”, Танчинець Олександр, 13 років, Широколузька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Широколузької сільської ради Тячівського 

району Закарпатської області, гурток „Умілі руки”, керівник гуртка Шомко 

Людмила Миколаївна. 

11.  Вироби зі шкіри 

І вікова категорія (6 – 11 років) 

І місце – „Подарункова прикраса”, Гримут Рената, 8 років, Районний центр 

позашкільної освіти Міжгірської районної ради Закарпатської області, гурток 

„Дитячий вернісаж”, керівник гуртка Гримут Марина Федорівна. 

ІІ місце – „Магнолія”, Магула Наталія, 11 років, Тячівський районний 

Центр дитячої та юнацької творчості Тячівської районної ради Закарпатської 

області, гурток „Народні ремесла України”, керівник гуртка Дьолог Лариса 

Михайлівна. 

ІІІ місце – „Шкатулка для прикрас”, Данча Денис, 10 років, Хустський 

районний Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Хустської 

районної державної адміністрації Закарпатської області, гурток „У світі 

дизайну”, керівник гуртка Данча Мар’яна Василівна. 

ІІ вікова категорія (12 – 18 років) 

І місце – „Панночка”, Кіс Євгенія, 16 років, Районний центр позашкільної 

освіти Міжгірської районної ради Закарпатської області, гурток „Школа Лідер”, 

керівник гуртка Гримут Марина Федорівна. 

ІІ місце – „Калинові грона”, Янтолик Наталія, 12 років, Закарпатський 

обласний палац дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”, гурток „Народна 

творчість”, керівник гуртка Копа Марія Михайлівна. 

ІІ місце – „Екосумка”, Чепак Вікторія, 16 років, Мукачівський навчально-

виховний комплекс „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад” №6 Мукачівської міської ради Закарпатської області, 

гурток „Мистецтво нашого народу”, керівник гуртка Вернер М.І. 

ІІІ місце – „Кленові листочки”, Мілашовський Дмитро, 12 років, 

Мукачівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 ім. О. С. Пушкіна 

Мукачівської міської ради Закарпатської області, самостійна робота. 
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ІІІ місце – „Мій край”, Василинець Зоран, 14 років, Хустська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Хустської міської ради Закарпатської 

області, гурток „Трудове навчання”, керівник гуртка Угляй Наталія Федорівна. 

ІІІ місце – „Осіння брошка”, Федурця Іванна, 16 років, Хустська гімназія – 

інтернат, м.Хуст Закарпатської області, гурток „Уроки технологій”, керівник 

гуртка Пригара Олександра Василівна. 

12. Декоративний розпис, народний живопис 

І вікова категорія (6 – 11 років) 

І місце – „Дивні тварини”,   Капітан  Корнелія,  8 років,   Гаджега  Крістіна,  

9 років, Мукачівський центр дитячої та юнацької творчості Мукачівської 

міської ради Закарпатської області, студія образотворчого мистецтва „Золотий 

мольберт”, керівник гуртка Шаленик Людмила Іванівна. 

І місце – „Різдвяна пісня”,   Вашкеба Любов, 11 років,   Виноградівська 

гімназія Виноградівської районної ради Закарпатської області, гурток „Трудове 

навчання”, керівник гуртка Вашкеба Любов Ярославівна. 

ІІ місце – „Маки”, Шипович Аріна, 7 років, Дусинська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Свалявської районної ради Закарпатської області, гурток 

„Трудове навчання”, керівник гуртка Лізанець Аріна Іванівна. 

ІІ місце – „Вертеп”, Цигика Юлія, 11 років, Закарпатський обласний палац 

дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”, гурток „Образотворче мистецтво”, 

керівник гуртка Кузик Єлизавета Михайлівна. 

ІІ місце – „Ромашки”,    Канюк   Софія,    10 років,      Великоберезнянський 

районний центр позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом, гурток „Розпис по 

тканині в техніці батик”, керівник гуртка Панько Вікторія Михайлівна. 

ІІІ місце – „Пташка” (3 шт.), колективна робота, 9 років, Мукачівський 

центр дитячої та юнацької творчості Мукачівської міської ради Закарпатської 

області, студія образотворчого мистецтва „Золотий мольберт”, керівник гуртка 

Шаленик Людмила Іванівна. 

ІІІ місце – „Дерево життя”, Лугових Богдана, 9 років, Перечинський 

будинок дитячої та юнацької творчості Перечинської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, гурток „Образотворче мистецтво”, 

керівник гуртка Сивохоп Богдана Василівна. 

ІІІ місце – „Писанка”, Воринко Ніколєтта, 9 років, Хустський міський 

центр позашкільної освіти „Сузір’я” Хустської міської ради, гурток „Народна 

творчість”, керівник гуртка Теслевич Мар’яна Василівна. 

ІІ вікова категорія (12 – 18 років) 

І місце – „Дари Закарпаття”, Кузик Єва-Анна, 12 років, Закарпатський 

обласний палац дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”; гурток 

„Образотворче мистецтво”, керівник гуртка Кузик Єлизавета Михайлівна. 

І місце – „Троянди в кошику”, Маргітич Андріана, 17 років, Хустська 

спеціалізована загальноосвітня школа – інтернат І-ІІІ ступенів Хустської 

міської ради Закарпатської області, гурток „Трудове навчання”, керівник гуртка 

Угляй Наталія Федорівна. 
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ІІ місце – „Барвисте Закарпаття”, Галега Анастасія, 12 років, Стройненська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Свалявської районної ради Закарпатської 

області, гурток „Трудове навчання”, керівник гуртка Мигович Христина 

Іванівна. 

ІІІ місце – „Сойчине крило”, Клантюк Мирослава, 16 років, 

Виноградівська гімназія Виноградівської районної ради Закарпатської області, 

гурток „Кольорові долоньки”, керівник гуртка Вашкеба Любов Ярославівна. 

ІІІ місце – „Барви Закарпаття”, Чік Дарина, 14 років, Виноградівська 

загальноосвітня   школа   І-ІІІ  ступенів  №3    Виноградівської   районної   ради 

Закарпатської   області,   гурток   „Молоді  козаки”,   керівник  гуртка    Гвоздьо 

Габріелла Олександрівна. 

ІІІ місце – „Петриківка”, Капітан Аліна, 15 років, Іршавський заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Іршавської обласної територіальної 

громади Закарпатської області, гурток „Трудове навчання”, керівник гуртка 

Юральник Віктор Леонідович. 

ІІІ місце – „Калина”, Плиска Євгенія, 12 років, Берегівський міський 

Будинок дитячої та юнацької творчості, гурток „Розпис на склі”, керівник 

гуртка Чалбаш Алла Домініківна. 
 

13.  Бісероплетіння 

І вікова категорія (6 – 11 років) 

І місце – „Комірець”, Агеєва Вікторія, 10 років, Хустська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів №6 Хустської міської ради Закарпатської області, гурток 

„Трудове навчання”, керівник гуртка Булей Тетяна Йосипівна. 

ІІ місце – Кольє „Прекрасна квіточка”, Сойма Мар’яна, 9 років, Рахівський 

районний центр науково-технічної творчості Рахівської районної ради 

Закарпатської області, гурток „Бісероплетіння”, керівник гуртка Сойма Мар’яна 

Іванівна. 

ІІ місце – „Колекція сережок”, Кіш Богдана, 9 років, Мукачівська 

спеціалізована     школа    І-ІІІ  ступенів    №16      Мукачівської    міської    ради 

Закарпатської  області,   гурток   „Декоративно-ужиткове  мистецтво”,  керівник 

гуртка Туряниця З.В. 

ІІ місце – „Краса осені”, Чаловка Максим, 7 років, Велятинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, гурток „Трудове навчання”, керівник 

гуртка Моньош Світлана Юріївна. 

ІІІ місце – „Троянди у вазоні”, Шмадченко Оксана, 10 років, Вільховецько-

Лазівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Вільховецької обласної 

територіальної громади Тячівського району Закарпатської області, гурток 

„Трудове навчання”, керівник гуртка Рацюк Роман Іванович. 

ІІІ місце – „Осінні барви”, Піпак Анастасія, 10 років, Районний будинок 

школярів Свалявської районної ради Закарпатської області, гурток „Чарівна 

намистина”, керівник гуртка Гриценко Наталія Володимирівна. 

ІІІ місце – „Чохол для мобільного телефона”, Стинич Анастасія, 11 років, 

Мукачівський навчально-виховний комплекс „Первоцвіт” Мукачівської міської 
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ради Закарпатської області, гурток „Народні ремесла”, керівник гуртка 

Грималюк Ірина Андріївна. 

ІІ вікова категорія (12 – 18 років) 

І місце – „Прикраса для подруги”, Сіренко Юлія, 12 років, Районний центр 

позашкільної  освіти  Міжгірської  районної ради  Закарпатської області, гурток 

„Бісероплетіння”, керівник гуртка Гавріш Марія Іванівна. 

ІІ місце – „Народна прикраса”, Томишинець Тамара, 15 років, 

Новоселицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новоселицької сільської 

ради Тячівського району Закарпатської області, гурток „Народні ремесла 

України”, керівник гуртка Драгун Марина Михайлівна. 

ІІ місце – „Багатство рідної землі”, колективна робота, 12 років, Лазівський 

заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Воловецької районної ради 

Закарпатської області, гурток „Виготовлення виробів з бісеру”, керівник гуртка 

Бурдюх Вікторія Вікторівна. 

ІІІ місце – „Пояс-весна”, Молдавчук Лідія, 16 років, Хустський районний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Хустської районної 

державної адміністрації Закарпатської області, гурток „Образотворче 

мистецтво”, керівник гуртка Молдавчук Гафія Миколаївна. 

ІІІ місце – „Силянка”, Худанич Тетяна, 13 років, Іршавський міський центр 

позашкільної освіти Іршавської обласної територіальної громади Закарпатської 

області, гурток „Бісероплетіння”, керівник гуртка Ловга Ольга Василівна. 

ІІІ місце – „Зірка”, Рущак Анастасія, 13 років, Хустський районний центр 

позашкільної роботи Хустської районної державної адміністрації Закарпатської 

області, гурток „Рукоділля”, керівник гуртка Бонь Олеся Василівна. 

14.  Паперова пластика та оригамі 

І вікова категорія (6 – 11 років) 

І місце – „Вітамінний бум”, Сочка Владислава, 11 років, Королівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Виноградівської районної ради 

Закарпатської області, гурток „Оригамі”, керівник гуртка Талабіра Мілена 

Василівна. 

ІІ місце – „Квіткова композиція”, Русин Вероніка, 11 років, Берегівський 

міський Будинок дитячої та юнацької творчості Берегівської міської ради 

Закарпатської області, гурток „Паперопластика”, керівник гуртка Бекені Ганна 

Іванівна. 

ІІ місце – „Великодній декор”, Попович Тамара, 7 років, Мукачівський 

навчально-виховний комплекс „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад” №6 Мукачівської міської ради Закарпатської 

області, гурток „Трудове навчання”, керівник гуртка Новікова Любов 

Степанівна. 

ІІІ місце – „Кобра навіть сита  дуже ядовита”,   Пайда   Ангеліна,  10  років, 

Капустей Аліна, 10 років, Іршавський районний центр позашкільної роботи 

Іршавської районної державної адміністрації Закарпатської області, гурток 

„Паперопластика”, керівник гуртка Пилип Тетяна Іванівна. 
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ІІІ місце – „Зелена планета”, Ворохта Анастасія, 7 років, Рахівський 

районний центр науково-технічної творчості Рахівської районної ради 

Закарпатської області, гурток „Початкове технічне моделювання”, керівник 

Ворохта Леся Ярославівна. 

ІІІ місце – „Диво на воді”, Марічак Дарина, 11 років, Дубівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Дубівської селищної ради Тячівського 

району Закарпатської області, гурток „Квілінг”, керівник гуртка Марічак 

Галина Іванівна. 

ІІ вікова категорія (12 – 18 років) 

І місце – „Аромат квітів”, Чийпеш Вікторія, 16 років, Берегівський міський 

Будинок дитячої та юнацької творчості Берегівської міської ради Закарпатської 

області, гурток „Паперопластика”, керівник гуртка Бекені Ганна Іванівна. 

І місце – „Ведмежатко”, Гайович Назар, 15 років, Тячівський районний 

Центр дитячої та юнацької творчості Тячівської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, гурток „Художня комп’ютерна анімація”, 

керівник гуртка Гайович Василь Юрійович. 

ІІ місце – „Серветниця „Яблучко”, Дорошенко Наталія, 12 років, районний 

Будинок школярів Свалявської районної ради Закарпатської області, гурток 

„Дизайн”, керівник гуртка Пецкар Тетяна Василівна. 

ІІІ місце – „Дружок”, Слава Валентина, 13 років, Хустський районний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Хустської районної 

державної адміністрації Закарпатської області, гурток „Рукоділля”, керівник 

гуртка Слава Віталія Михайлівна. 

ІІІ місце – „Вишневий цвіт”, Довганич Олеся, 12 років, Хустський 

районний центр позашкільної роботи Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, гурток „Народні промисли”, керівник 

гуртка Макар Оксана Іванівна. 

ІІІ місце – „Зимовий куб ”, Бабунич Вікторія, 14 років, Закарпатський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді, гурток 

„Оригамі”, керівник гуртка Лібак Оксана Андріївна. 

15.  Вироби з соломки 

І вікова категорія (6 – 11 років) 

І місце – „Іграшки із соломи”, колективна робота, 9 років, Торунська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Міжгірської  районної  ради  Закарпатської 

області,   гурток   „Трудове   навчання”,   керівник   гуртка    Ковбашин  Марина 

Миколаївна. 

ІІ місце – „Коник”, Агафонова Вів’єн, 9 років, Закарпатський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді, гурток „Моделювання 

іграшок-сувенірів”, керівник гуртка Лазаренко Олена Володимирівна. 

ІІ вікова категорія (12 – 18 років) 

І місце – „Берегиня хлібу”, Драгуський Олександр, 14 років, Хустський 

районний центр позашкільної роботи Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, гурток „Прикладні мистецтва”, керівник 

гуртка Федорюк Ганна Василівна. 
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16.  Ізонитка 

І вікова категорія (6 – 11 років) 

І місце – „Біциглі”, Крефтнер Тереза, 10 років, гімназія – інтернат м.Хуста 

Закарпатської області, гурток „Оригамі”, керівник гуртка Січ Вікторія Іванівна. 

ІІ місце – „Оленятко”, Вешеленій Марк Еммануїл, 7 років, Мукачівський 

навчально-виховний комплекс „Дошкільний навчальний заклад – 

загальноосвітня школа І ступеня – гімназія” Мукачівської міської ради 

Закарпатської області, гурток „Умілі ручки”, керівник гуртка Цанько Тетяна 

Василівна. 

ІІ місце – „Янгол”, Кравцова Катерина, 10 років, Мукачівська 

спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16 Мукачівської міської 

ради Закарпатської   області,  самостійна робота. 

ІІІ місце – „Квітка для мами”, Юрик Іванна, 10 років, Закарпатський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді, гурток 

„Виготовлення сувенірів”, керівник гуртка Пазина Марія Василівна. 

ІІІ місце – „Україна”, Покришка Ганна, 11 років, Хустський районний 

центр позашкільної роботи Хустської районної державної адміністрації 

Закарпатської області, гурток „Прикладні мистецтва”, керівник гуртка Федорюк 

Ганна Василівна. 

ІІІ місце – „Волошки в житі”, Лізанець Богдана, 9 років, Ганьковицька 

загальноосвітня  школа  І-ІІ ступенів  Свалявської районної ради  Закарпатської 

області, гурток „Трудове навчання”, керівник гуртка Лізанець Руслана Іванівна. 

ІІ вікова категорія (12 – 18 років) 

І місце – „Весняні квіти”, Гайович Кирил, 12 років, Тячівський районний 

Центр дитячої та юнацької творчості Тячівської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, гурток „Моделювання іграшок-сувенірів”, 

керівник гуртка Гайович Марина Володимирівна. 

ІІ місце – „Будиночок на щастя”, Росоха Анастасія, 12 років, Хустський 

районний центр позашкільної роботи Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, гурток „Народні умільці”, керівник гуртка 

Макар Оксана Іванівна. 

17.  Вироби з природних матеріалів 

І вікова категорія (6 – 11 років) 

І місце – „Хай ваша хата буде багата”, колективна робота, 11 років, 

Тячівський районний Центр дитячої та юнацької творчості Тячівської районної 

державної адміністрації Закарпатської області, гурток „Народна творчість”, 

керівник гуртка Шомко Людмила Миколаївна. 

ІІ місце – „Подих  моря”,  Мікулінцева  Тадея,  11  років,   Районний  центр 

позашкільної  роботи  з  дітьми  Виноградівської  районної  ради  Закарпатської 

області, гурток „Виготовлення іграшок-сувенірів”, керівник гуртка Мікулінцева 

Лучія Іванівна. 

ІІ місце – „Картина з мушлів”, Бреус Ганна, 10 років, Закарпатський 

обласний    центр    науково-технічної   творчості   учнівської   молоді,     гурток 

„Початкове технічне моделювання”, керівник гуртка Дребітко Алла Вікторівна. 
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ІІІ місце – „Символ 2020 року”, Мадай Ярослава, 8 років, Хустський 

районний центр позашкільної роботи Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, гурток „Прикладні мистецтва”, керівник 

гуртка Петраш Світлана Михайлівна. 

ІІІ місце – „Мудра    сова”,      Геври   Соломія,     9    років,       Калинівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Калинівської сільської ради Тячівського 

району Закарпатської області, гурток „Умілі руки”, керівник гуртка Михалчич 

Вікторія Іванівна. 

ІІІ місце – „В очікуванні дива”, колективна робота, 8 років, Ужгородська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19 Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, гурток „Трудове навчання”, керівник гуртка Гацош 

Олена Анатоліївна. 

ІІ вікова категорія (12 – 18 років) 

ІІ місце – „Ваза”, Лакатош Олександра, Карпишинець Мирослава, 12 років, 

Центр позашкільної роботи і дитячої творчості смт Воловець Воловецького 

району Закарпатської області, гурток „Розпис у техніці батик”, керівник гуртка 

Лопіт Людмила Олексіївна. 

ІІІ місце – „Друзі”, Гасинець Василь, 13 років, Закарпатський обласний 

палац дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”, гурток „Народна творчість”, 

керівник гуртка Кузьмінська Тетяна Михайлівна. 

18. Інші техніки виконання 

І вікова категорія (6 – 11 років) 

І місце – „Їжачок”, Дешко Олександр, 11 років, Закарпатський обласний 

палац дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”, гурток „Студія 

образотворчого мистецтва”, керівник гуртка Щока Лариса Павлівна. 

ІІ місце – „Будиночки”, колективна робота, 7 років, Мукачівський центр 

дитячої та юнацької творчості Мукачівської міської ради Закарпатської області, 

студія образотворчого мистецтва „Золотий мольберт”, керівник гуртка 

Шаленик Людмила Іванівна. 

ІІ місце – „Пташина романтика”, Негер Софія, 11 років, Закарпатський 

обласний палац дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”, гурток 

„Паперопластика”, керівник гуртка Негер Крістіна Калманівна. 

ІІІ місце – „Маки надії”, Гапчук Марія, 9 років, Вільховецька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Вільховецької обласної територіальної 

громади Тячівського району Закарпатської області, гурток „Трудове навчання”, 

керівник гуртка Поп Ганна Іванівна. 

ІІІ місце – „Веселкове деревце”, Доромбей Неоніла, 11 років, Хустський 

районний центр позашкільної роботи Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, гурток „Народні промисли”, керівник 

гуртка Юсько Євгенія Михайлівна. 

ІІІ місце – „Попід Чорною горою Тиса хвилями шумить”, Немеш Ангеліна, 

10 років, Районний центр позашкільної роботи з дітьми Виноградівської 

районної ради Закарпатської області, гурток „Геометричне моделювання”, 

керівник гуртка Васіліна Ольга Василівна. 
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ІІ вікова категорія (12 – 18 років) 

І місце – „Захисник Вітчизни”, Потолап Іван, 13 років, Закарпатський 

обласний палац дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”, клуб рукотворного 

мистецтва „Майстер – хоббі”, керівник гуртка Вішколц Калман Коломанович. 

ІІ місце – „Новорічний сувенір”, Шкіря Олександра, 12 років, 

Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”, 

гурток „Студія образотворчого мистецтва”, керівник гуртка Щока Лариса 

Павлівна. 

ІІ місце – „Пташина родина”, Тафійчук Олександр, 16 років, Хустська 

спеціалізована загальноосвітня школа – інтернат І-ІІІ ступеня Хустської міської 

ради Закарпатської області, гурток „Умілі руки”, керівник гуртка Мельник 

Катерина Федорівна. 

ІІ місце – „Матусин  оберіг”,  Пасько Івета,  13 років,  Ракошинська  дитяча 

школа мистецтв, с.Ракошино Мукачівського району Закарпатської області, 

гурток „Образотворче мистецтво”, керівник гуртка Бороннікова Вероніка 

Сергіївна. 

ІІІ місце – „Сніговичок – 2020”, Мицьо Вікторія, 16 років, Ставненська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Великоберезнянської районної ради 

Закарпатської області, гурток „Трудове навчання”, керівник гуртка Рейко 

Василина Василівна. 

ІІІ місце – „Піони”, Цімерман Ніколета, 12 років, Соболева Яна, 12 років, 

Пістрялівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Мукачівської районної ради 

Закарпатської    області,       гурток     „Трудове    навчання”,     керівник   гуртка 

Сулима М.П. 

ІІІ місце – „Дівчина”, Павлишинець Домініка, 13 років, Хустський 

районний центр позашкільної роботи Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, гурток „Народні промисли”, керівник 

гуртка Попович Неля Степанівна. 

19.   Графіка 

І вікова категорія (6 – 11 років) 

І місце – „Лісові пригоди”, Стегура Ігор, 8 років, Мукачівський центр 

дитячої та юнацької творчості Мукачівської міської ради Закарпатської області, 

Зразкова студія образотворчого мистецтва „Палітра”, керівник Олаг Яна 

Сергіївна. 

ІІ місце – „Рудий лис”, Беренич Анастасія, 8 років, Мукачівський центр 

дитячої та юнацької творчості Мукачівської міської ради Закарпатської області, 

студія образотворчого мистецтва „Чарівний пензлик”, керівник гуртка Попович 

Олександра Вячеславівна. 

ІІ місце – „Казкове місто”, Ткач Марта, 8 років, Мукачівський центр 

дитячої та юнацької творчості Мукачівської міської ради Закарпатської області, 

студія образотворчого мистецтва „Золотий мольберт”, керівник гуртка 

Шаленик Людмила Іванівна. 

ІІІ місце – „Осінній настрій”, Удут Ілона, 10 років, Мукачівський центр 

дитячої та юнацької творчості Мукачівської міської ради Закарпатської області, 
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студія образотворчого мистецтва „Чарівний пензлик”, керівник гуртка Попович 

Олександра Вячеславівна. 

ІІ вікова категорія (12 – 18 років) 

І місце – „Коляда”, Усова Мілена, 13 років, Закарпатський обласний палац 

дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”, гурток „Живопис”, керівник гуртка 

Надь Андрій Барнабашович. 

ІІ місце – „Зимові свята”, Густей Іванна, 15 років, Хустський районний 

центр позашкільної роботи Хустської районної державної адміністрації 

Закарпатської області, гурток „Образотворче мистецтво”, керівник гуртка 

Дудаш Михайло Іванович. 

ІІ місце – „Рідна оселя”, Кадачігова Олександра, 13 років, Виноградівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 Виноградівської районної ради 

Закарпатської області, гурток „Чарівний пензлик”, керівник гуртка Розгоні 

Тетяна Василівна. 

ІІІ місце – „Сучасна Україна”, Федько Софія, 13 років, Хустська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Хустської міської ради Закарпатської 

області, гурток „Юний художник”, керівник гуртка Андріюк Інна Віталіївна. 

ІІІ місце – „Каплиця біля монастиря”, Томищ Тетяна, 14 років, Хустський 

районний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Хустської 

районної державної адміністрації Закарпатської області, гурток „Декоративно-

ужиткове мистецтво”, керівник гуртка Ожоганич Ганна Іванівна. 

ІІІ місце – „За  вікном  Паланок”,  Шелельо  Яна,  12 років,  Доробратівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Іршавської районної ради Закарпатської 

області, гурток „Образотворче мистецтво”, керівник гуртка Гелетей-Зіденик 

Іванна Іванівна. 

20.  Живопис 

І вікова категорія (6 – 11 років) 

І місце – „Ужгород взимку”, Шебек Анна, 11 років, Закарпатський 

обласний палац дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”, гурток „Веселі 

кольори”, керівник гуртка Дуленко Ярослав Михайлович. 

ІІ місце – „Зима в Карпатах”, Каган Юліана, 9 років, Закарпатський 

обласний палац дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”, гурток „Таємниці 

пензля”, керівник гуртка Стецюк Анастасія Павлівна. 

ІІ місце – „Новорічна    феєрія”,    Ворчак   Наталія,    10  років,     Районний 

освітньо-культурний центр національних меншин Берегівської районної 

державної адміністрації Закарпатської області, гурток „Образотворче та 

прикладне мистецтво”, керівник гуртка Пецко Валерій Юрійович. 

ІІІ місце – „Мій чарівний край”, Вакерич Анюта, 10 років, Навчально-

виховний комплекс „Гармонія” Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, гурток „Декоративно-ужиткове мистецтво”, керівник гуртка Фешко 

Іванна Іванівна. 

ІІІ місце – „Ратуша”, Свистун Поліна, 9 років, Мукачівський центр дитячої 

та юнацької творчості Мукачівської міської ради Закарпатської області, студія 
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образотворчого мистецтва „Золотий мольберт”, керівник гуртка Шаленик 

Людмила Іванівна. 

ІІ вікова категорія (12 – 18 років) 

І місце – „Материнська тривога”,  Ворохта  Наталія,  16  років,   Рахівський 

районний будинок дитячої та юнацької творчості Рахівської районної 

державної адміністрації Закарпатської області, студія образотворчого 

мистецтва, керівник Ворохта Михайло Михайлович. 

ІІ місце – „Рідний край”, Годованець Дарина, 14 років, Завадський заклад 

загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Воловецької районної ради 

Закарпатської області, гурток „Трудове навчання”, керівник гуртка Чекета 

Оксана Миколаївна. 

ІІ місце – „Коляда”, Ткаченко Олександра, 13 років, Ракошинська дитяча 

школа мистецтв, с.Ракошино Мукачівського району Закарпатської області, 

гурток „Образотворче мистецтво”, керівник гуртка Писаренко-Белеканич 

Христина Степанівна. 

ІІІ місце – „Моє Закарпаття”, Білінська Юліана, 12 років, Закарпатський 

обласний палац дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”, гурток „Таємниці 

пензля”, керівник гуртка Стецюк Анастасія Павлівна. 

ІІІ місце – „Зробимо життя щасливим на Україні”, Кобаль Тетяна, 18 років, 

Іршавський міський центр позашкільної освіти Іршавської обласної 

територіальної громади, народна студія образотворчого мистецтва „Боржавська 

фантазія”, керівник гуртка Микита Любов Борисівна. 

ІІІ місце – „Верховинська перлина”, Гулан Софія, 13 років, Тишівський 

заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Воловецької районної ради 

Закарпатської області, гурток „Трудове навчання”, керівник гуртка Приймич 

Наталія Василівна. 

ІІІ місце – „Зимовий ранок”, Ковба Артур, 14 років, Берегівський міський 

Будинок дитячої та юнацької творчості Берегівської міської ради Закарпатської 

області, гурток образотворчого мистецтва „Ньюанс”, керівник гуртка Катран 

Ярослава Миколаївна. 

21.  Батик 

І вікова категорія (6 – 11 років) 

І місце – „Місто спить”, Сегін Анастасія, Півторак Богдан, 8 років, 

Мукачівський центр дитячої та юнацької творчості Мукачівської міської ради 

Закарпатської області, студія образотворчого мистецтва „Золотий мольберт”, 

керівник Шаленик Людмила Іванівна. 

ІІ місце – „Довгоочікувані тюльпани”, Довганич Вікторія, 11 років, 

гімназія – інтернат м.Хуста Закарпатської області, гурток „Трудове навчання”, 

керівник гуртка Пригара Олександра Василівна. 

 

ІІ вікова категорія (12 – 18 років) 

І місце – „Лісова мавка”, Кобрин Мар’яна, 14 років, Районний центр 

позашкільної роботи з дітьми Виноградівської районної ради Закарпатської 
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області, гурток „Акварельна здибанка”, керівник гуртка Логойда Любов 

Михайлівна. 

ІІ місце – „Тіні забутих предків”, Ворохта Наталія, 16 років, Рахівський 

районний будинок дитячої та юнацької творчості Рахівської районної 

державної адміністрації Закарпатської області, студія образотворчого 

мистецтва, керівник Ворохта Михайло Михайлович. 

ІІІ місце – „Рідне місто”, Вовканич Юлія, 13 років, Іршавський ліцей 

Іршавської міської ради Закарпатської області, гурток „Трудове навчання”, 

керівник гуртка Шафар Яніна Мечиславівна. 

 


