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Про підсумки обласної
виставки-конкурсу робіт
школярів «Різдвяна шопка»
Відповідно до Плану роботи КЗ ЛОР «Львівський обласний центр
науково-технічної творчості учнівської молоді» на 2020 рік, затвердженого
департаментом освіти і науки Львівської облдержадміністрації, у січні
підбито підсумки обласної виставки-конкурсу робіт школярів молодшого
віку «Різдвяна шопка».
На розгляд журі подано понад 200 творчих робіт учнів закладів загальної
середньої та позашкільної освіти області з розділів: різдвяна шопка, ялинкові
прикраси, вітальні листівки, м’які іграшки, паперопластика, орігамі,
витинанки, сувеніри, вироби в стилі народних мистецтв.
Активну участь у виставці-конкурсі взяли вихованці: Золочівської,
Сокальської, Червоноградської станцій юних техніків; Бродівського
районного ЦНТТУМ, КЗ «Центр позашкільної освіти м.Самбора»,
Дрогобицького БНТТУМ, КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ», КЗ ЦНТТУМ Львівської
міської ради; Бориславського, Буського, Жовківського, Кам’янка-Бузького,
Миколаївського, Новороздільського, Стрийського, Сколівського,
Сокальського, Яворівського районних, міських будинків і центрів дитячої та
юнацької творчості; БДЮТ м.Червонограда, БДЮТ смт.Лопатина Радехівського району, Олеського БДЮТ Буського району, БУТ м.Трускавця, ЦТДЮ
Галичини; МАМ м.Комарно Городоцького району; учні: Новороздільської
ЗОШ І-ІІІ ст. №2, ЗОШ Миколаївського району, Мишлятицького НВК
Мостиського району, Яструбичівської ЗОШ Радехівського району.
На підставі матеріалів журі

НАКАЗУЮ :
1. Нагородити грамотами КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ» таких учнів :
молодша вікова група
1.1.Різдвяна шопка
1 місце
-Мудрагелю Христину, вихованку гуртка «Джерело» Мишлятицького НВК
Мостиського району, за роботу «Різдвяна шопка» (керівник Падяк М.Й.);
-Саракун Вероніку, вихованку гуртка технічної творчості молодших
школярів Стрийської СЮТ, за композицію «Різдвяна казка» (керівник
Подгаєцька А.П.);
2 місце
-Дулиш Христину та Коцан Юлію, вихованок гуртка «Умілі руки»
Дрогобицького БНТТУМ, за роботу «Шопка» (керівник Децик Г.Г.);
-Крикавського Ігора, вихованця автомодельного гуртка Бродівського
РЦНТТУМ, за роботу «Шопка» (керівник Крикавський О.І.);
-Купича Артема, вихованця гуртка «Художньої обробки деревини-різьба по
дереву» Дрогобицького БНТТУМ, за різдвяну шопку (керівник Кравець
В.С.);
-Соломоненко Олександру та Чмолу Дениса, вихованців гуртка ПТМ
Стрийської СЮТ, за композицію «У Вефлеємі новина» (керівник Подгаєцька
А.П.);
3 місце
-Кіналя Сергія, вихованця керамічного гуртка Золочівської СЮТ, за роботу
«Різдвяна шопка» (керівник Кіналь М.М.);
-колектив вихованців гуртка «Умілі руки» Ожидівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Буського району, за роботу «Різдвяна шопка» (керівник Іськів Б.Р.);
1.2. Ялинкові прикраси
1 місце
-Лаптуту Анастасію, вихованку гуртка «Іграшка-сувенір» Лопатинського
БДЮТ Радехівського району, за роботу «Ялинкова кулька» (керівник Майборода О.В.);
-Лашків Марту, вихованку гуртка «Диво-ручки» Новороздільського БДЮТ,
за роботу «Кулька-вишиванка» (керівник Гарбич Н.Є.);
-Маковецьку Камілу та Матченка Арсена , вихованців гуртка «Основи
творчої майстерності" ЦДЮТ м.Борислава, за ялинкові прикраси (керівник
Святогор С.М.);
-Станович Соломію, вихованку гуртка художнього в’язання Сколівського
РБДЮТ, за роботу «Різдвяні дзвони» (керівник Герман І.Я.);
-Фостик Анну, вихованку гуртка «Бісерне рукоділля» Дрогобицького
БНТТУМ, за роботу «Нова радість стала» (керівник Вороблевська В.П.);
2 місце
-Бартвіцьку Марту, вихованку гуртка «Бісерне рукоділля» Дрогобицького
БНТТУМ, за роботу «Прилетіли янголята» (керівник Вороблевська В.П.);

-Куник Юлію, вихованку гуртка «Креативне рукоділля» Задвір’янського
ОЗЗСО І-ІІІ ст. Буського району, за роботу «Новорічна іграшка» (керівник
Цюпка К.М.);
-Каваціва Дениса, вихованця гуртка «Фітодизайн» Стрийського районного
БДЮТ, за роботу «Ялинкова іграшка» (керівник Карпач Н.П.);
-Качалу Анастсію, виховаку гуртка «Бісерне рукоділля» МАМ м.Комрно
Городоцького району, за роботу «Нескорена» (керівник Утриско Г..)
-Куліш Соломію, вихованку гуртка «Сувенір» Миколаївського БДЮТ, за
роботу «Свято наближається» (керівник Кулачковська Х.І.);
-Максиміва Олександра, вихованця гуртка «Світ рукоділля» ОЗНЗ «Буська
ЗОШ І-ІІІ ст.№1», за роботу «Новорічна іграшка» (керівник Максимів Л.А.);
-Мошнягу Ярину, вихованку гуртка виготовлення іграшок-сувенірів
Яворівського ЦДЮТ, за ялинкову прикрасу (керівник Наконечна С.І.);
-Синенька Станіслава, вихованця гуртка ПТМ Золочівської СЮТ, за
«Новорічну кульку» (керівник Сапелюк Г.М.);
-Чопик Христину, вихованку гуртка виготовлення іграшок-сувенірів
Яворівського ЦДЮТ, за ялинкову прикрасу (керівник Наконечна С.І.);
-Чудійович Вероніку, вихованку гуртка «Художня вишивка» Стрийського
РБДЮТ, за ялинкову іграшку (керівник Маркус І.В.);
3 місце
-Баку Юлію, ученицю 6 класу Буської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, за роботу
«Новорічна іграшка» (керівник Цюпка К.М.);
-Бойко Катерину, ученицю 5 класу НВК «Андріївска ЗОШ І-ІІІ ст.» Буського
району, за роботу «Новорічна іграшка» (керівник Папроцька О.Й.);
-Гавриляка Андрія, вихованця гуртка «Умілі руки» Миколаївської ЗОШ № 1,
за роботу «Дзвіночок» (керівник Лавринець О.М.);
-Дейнеку Роксолану та Кіндратів Кароліну, вихованок гуртка «Геометричне
моделювання» ЦТДЮГ, за роботу «Янголята» (керівник Дзюб О.Я.);
-Дукаль Марту, вихованку гуртка «В’язання гачком» Яворівського РЦДЮТ,
за роботу «Ангелик» (керівник Лозинська Н.С.);
-Кісіль Катерину, вихованку гуртка народної творчості Сокальської СЮТ, за
роботу «Дзвіночки» (керівник Федчун І.С.);
-Москалик Вікторію, вихованку гуртка «Сувенір» Миколаївського БДЮТ, за
роботу «Свято наближається» (керівник Кулачковська Х.І.);
-Німець Анну, вихованку гуртка «Плетені барви» Стрийського районного
БДЮТ, за роботу «Різдвяний дзвіночок» (керівник Стасула О.В.);
-Пивоварчука Остапа, вихованця гуртка «Патріот» Сокальського БДЮТ, за
роботу «Ялинкова прикраса» (керівник Базилевич О.І.);
-Романик Юстину, вихованку гуртка виготовлення сувенірів Червоноградської СЮТ, за набір «Золоті барви» (керівник Ворончук Н.І.);
-Ульмера Марка, вихованця гуртка «Ліпка з пластеліну та гіпсу»
Дрогобицького БНТТУМ, за іграшку «Чарівна ніч» (керівник Буца О.І.);
1.3. Вітальні листівки
1 місце

-Міносору Вікторію, вихованку гуртка «Бісерне сяйво» Олеського БДЮТ
Буського району, за роботу «Новорічна листівка» (керівник Турченяк О.В.);
- Міносору Яну, вихованку гуртка «Бісерне сяйво» Олеського БДЮТ
Буського району, за листівку (керівник Турченяк О.В.);
-Становича Максима, вихованця гуртка «Майстерня подарунків»
Сколівського РБДЮТ, за листівку «Щасливого Нового року!» (керівник
Герман І.Я.);
-Хапка Миколу, вихованця гуртка ПТМ КЗ ЦПО м.Самбора, за дистівку
«У зимовому лісі» (керівник Добош Г.І.);
2 місце
-Беспалову Віру, вихованку гуртка ПТМ Сокальської СЮТ, за листівку
(керівник Пащук Г.С.);
-Вайгусову Катерину, вихованку гуртка «Дива паперові» Олеського БДЮТ
Буського району, за роботу «Новорічна листівка» (керівник Турченяк О.В.);
-Калинця Владислава, вихованця гуртка «Мистецтво нашого народу», за
листівку «І знову свято!» (керівник Тимчишин Л.М.);
-Лизух Лілію, вихованку гуртка «Народні промисли» Сокальського БДЮТ, за
листівку (керівник Стецюк О.В.);
-Стахів Юстину, вихованку гуртка образотворчого мистецтва МАМ
м.Комарно Городоцького району, за вітальну листівку (керівник Федина
Н.Г.);
-Шклянку Уляну, вихованку гуртка ПТМ Сокальської СЮТ, за новорічну
листівку (керівник Пащук Г.С.);
3 місце
-Герасим’як Дарину, вихованку гуртка образотворчого мистецтва БУТ
м.Трускавця, за листівку «З Новим роком!» (керівник Мінчак Х.В.);
-Гнатюк Марту, вихованку гуртка ПТМ Сокальської СЮТ, за листівку
(керівник Пащук Г.С.);
-Кусьнеж Домініку, вихованку гуртка «Друзі природи» Новороздільського
БДЮТ, за листівку «В очікуванні свята» (керівник Люта О.Б.);
-Могильну Кароліну, ученицю 5 класу Гранки-Кутівської ЗОШ І-ІІ ст.
Миколаївського району, за вітальну листівку (керівник Хома З.Б.);
1.4. Витинанки
1 місце
- Федишин Уляну, вихованку гуртка « Умілі руки» Дрогобицького БНТТУМ,
за композицію «В різдвяний час чудовий…» (керівник Децик Г.Г.);
- Сапігу Юлію, вихованку гуртка початкового технічного моделювання
Червоноградської СЮТ, за роботу «Різдвяна шопка» (керівник Гаган Н.М.);
2 місце
-Ганусина Дмитра, вихованця гуртка «Мистецтво нашого народу»
Новороздільської ЗОШ І-ІІІ ст., за витинанку «Дух Різдва» (керівник
Тимчишин Л.М.);
-Березу Анастасію, вихованку гуртка «Чарівний світ паперу» Буського
БДЮТ, за витинанку «Різдвяні дзвони» (керівник Орищин Н.В.);

-Іваськіва Романа, вихованця гуртка «Писанка» Олеського БДЮТ Буського
району, за витинанку «З Новим роком!» (керівник Турченяк О.В.);
-колектив вихованців гуртка технічного дизайну КЗ ЦПО м.Самбора, за
роботу «Святковий будинок» (керівник Сушинський В.Й.);
-Мирошниченка Романа, вихованця гуртка «Народна лялька» Сколівського
РБДЮТ, за роботу «Радісна звістка» (керівник Рець М.І.);
-Тріль Юлію, вихованку гуртка декоративно-ужиткового мистецтва
Новосілко-Опарської ЗОШ І-ІІІ ст. Миколаївського району, за витинанку
«Різдвяна ялинка» (керівник Дорожовець Г.М.);
-Фуярчука Юрія, вихованця гуртка «Витинанка» Лопатинського БДЮТ
Радехівського району, за роботу «Різдвяні дзвіночки» (керівник Токарська
С.В.);
3 місце
-Зінчука Юрія, вихованця гуртка «Витинанка» Лопатинського БДЮТ
Радехівського району, за роботу «Зимова казка» (керівник Токарська С.В.);
-Малюху Яну, вихованку гуртка декоративно-ужиткового мистецтва МАМ
м.Комарно Городоцького району, за роботу «Ангел Різдва» (керівник Вовк
Л.Ю.);
-Місоченка Василя, вихованця гуртка «Природа, фантазія, творчість» ЦДЮТ
м.Борислава ,за витинанаку (керівник Хомин К.І.);
1.5.Паперопластика, оригамі
1 місце
-Ільницьку Аліну, вихованку гуртка паперопластики Сколівського РБДЮТ,
за роботу «Новорічна казка» (керівник Британ Р.В.);
-колектив вихованців гуртка орігамі КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ», за композицію
«Новорічна казка» (керівник Федевич О.Є.);
-Коруд Христину, вихованку гуртка орігамі Сколівського РБДЮТ, за
новорічну зірку (керівник ( Грицишин М.І.);
-Куриляк Вікторію, вихованку гуртка ПТМ ЦНТТУМ Львівської міської
ради, за роботу «Санта над різдвяним містом» (керівник Степанишин Р.В.);
-Макогоненко Анну-Марію, вихованку гуртка технічного моделювання,
дизайну, архітектури ЦТДЮГ, за роботу «Пінгвін» (керівник Степанищин
З.М.);
2 місце
-колектив вихованців гуртка «Аплікація» студії «Равлик» ЦТДЮГ за роботу
«Вертеп» (керівник Богдан З.Л.);
- колектив вихованців гуртка «Геометричне моделювання» ЦТДЮГ за
кусудаму «Різдвяна зірка» (керівник Дзюб О.Я.);
-Ліщук Роксолану, вихованку гуртка паперопластики КЗ ЦПО м.Самбора, за
кульку «Нічні зорі» (керівник Данилів М.І.);
- Попадюк Марту, вихованку гуртка «Художня вишивка» Стрийського
РБДЮТ, за роботу «Мишка» (керівник Маркус І.В);
-Шморгая Лук’яна, вихованця гуртка технічного моделювання, дизайну,
архітектури ЦТДЮГ, за роботу «Хор» (керівник Степанищин З.М.);

1.6. Ялинки та віночки
1 місце
-колектив вихованців гуртка «Ліпка» студії «Равлик» ЦТДЮГ за роботу
«Різдвяна ялинка» (керівник Мартин І.Р.);
-Ляльку Анну, вихованку гуртка «Народні промисли» Сокальського БДЮТ ,
за роботу «Ялинка» (керівник Стецюк Л.В.);
-Мигаля Артура, вихованця гуртка ПТМ Сокальської СЮТ, за роботу
«Ялинка» (керівник Пащук Г.С.);
-Строєву Валерію, вихованку керамічного гуртка Золочівської СЮТ, за
роботу «Різдвяна ялинка» (керівник Сало А.В.);
-Таршак Майю, вихованку гуртка виготовлення сувенірів Дрогобицького
БНТТУМ, за роботу «Ялиночка» (керівник Шабан У.П.);
2 місце
-Левчук Надію, вихованку гуртка орігамі Дрогобицького БНТТУМ, за роботу
«Новорічна ялинка» (керівник Щудло М.В.);
-Лобура Максима, учня 1 класу Миколаївської ЗОШ І ст., за роботу «Зимова
феєрія» (керівник Коцар І.С.);
-Процак Яну, вихованку гуртка орігамі Дрогобицького БНТТУМ, за роботу
«Ялинка з підсвіткою» (керівник Щудло М.В.);
-Поврозника Дениса, вихованця гуртка ПТМ Бродівського РЦНТТУМ, за
роботу «Ялинка» (керівник Матвєєва І.М.):
-Синевського Матвія, вихованця гуртка народної творчості Сокальської
СЮТ, за робрту «Ялинка» (керівник Федчун І.С);
3 місце
-Гук Вікторію, ученицю 6 класу Яструбичівської ЗОШ Радехівського району,
за ялинку (керівник Галущак Г.Г.);
-Пакуш Софію та Скабару Софію, вихованок гуртка моделювання іграшоксувенірів Львівського ліцею №75, за роботу «Новорічна ніч» (керівник
Мелимук О.Д.);
1.7. Сувеніри
1 місце
- Шпокарську Соломію, вихованку гуртка «Сонячна фантазія» Личаківського
БДЮТ м.Львова, за роботу «Фея з вовни» (керівник Коновал Т.О.);
2 місце
- Гіль Вероніку, вихованку гуртка «Сонячна фантазія» Личаківського БДЮТ
м.Львова, за роботу «Зимова казка» (керівник Коновал Т.О.);
-колектив вихованців гуртка виготовлення сувенірів Бродівського РЦНТТУМ,
за композицію «Свято наближається…» (керівник Федорович Г.І.);
-колкектив вихованців гуртка ПТМ Золочівської СЮТ, за роботу «Зимова
хатка» (керівник Малик С.І.);
-Карпин Домініку, вихованку гуртка «Умілі руки» Криницької ЗОШ І-ІІ ст.
Миколаївського району, за роботу «Світло Різдва» (керівник Яцишин Г.М.);
-Крушельницьку Іванну, вихованку гуртка «Мистецтво нашого народу»
Стрийського РБДЮТ, за роботу «Різдвяні сани» (керівник Андрейко Н.Я.);
-Кукурузу Нелю, вихованку гуртка «Художній розпис тканин» Дрогобицького

БНТТУМ, за роботу «Поспішає Санта-Клаус» (керівник Бермес В.В.);
-Косюту Олега, вихованця гуртка художньої обробки деревини ЦДЮТ
м.Борислава, за роботу «Карета снігової королеви» (керівник Іваськів Ю.Ф.);
-Назарова Олексія, вихованця керамічного гуртка Золочівської СЮТ, за панно
«Сніжинка» (керівник Сало А.В.);
-Пашигорову Аліну, вихованку гуртка малювання та дизайну Стрийської СЮТ,
за малюнок «Свята родина» (керівник Подгаєцький А.Р.);
- Остапів Ірину, вихованку гуртка «Намистинка» Сокальського БДЮТ, за
роботу «Браслет» (керівник Бобешко М.В.);
-Ониська Романа, вихованця гуртка «Художній дизайн.Вітражі»
Дрогобицького БНТТУМ, за роботу «Різдвяна ніч» (керівник Самбірська
О.Й.);
-Почапську Валю та Сподарик Юлію, вихованок гуртка ПТМ Золочівської
СЮТ, за роботу «Новорічне диво» (керівник Сапелюк Г.М.);
3 місце
-Горобйовську Божену, вихованку студії дизайну «Креатив» ЦДЮТ
Кам’янка-Бузької міської ради, за сувенір-подушку «Новорічна» (керівник
Зінчук В.Т.);
-колектив вихованців гуртка «Руками творяться дива» Полтвівської філії
Задвір’янського ОЗЗСО І-ІІІ ст. Буського району, за роботу «Мишка з
книжки» (керівник Сендега Л.Л.);
-Павлюк Настю та Почапську Валю, вихованок гуртка моделювання іграшок
і сувенірів Золочівської СЮТ, за роботу «Різдвяні Миколайчики» (керівник
Рем Г.М.);
-Притулу Вікторію, вихованку гуртка виготовлення сувенірів Бродівського
РЦНТТУМ, за роботу «Різдвяна зірка» (керівник Худик М.І.);
-Ричіль Анну, вихованку гуртка «Художній розпис тканин» Дрогобицького
БНТТУМ, за роботу «Зимова казка» (керівник Бермес В.В.);
-Романчук Діану, вихованку гуртка орігамі Жовтанецького НВК «ЗНЗІ-ІІ
ст. ДНЗ» Кам’янка-Бузького району, за роботу «Новорічний подарунок»
(керівник Вихопень Ю.М.);
- Ониська Ігора, вихованця гуртка «Художній дизайн.Вітражі»
Дрогобицького БНТТУМ, за роботу «Ангел-охоронець» (керівник Самбірська
О.Й.);
-Ониська Романа, вихованця гуртка «Художній дизайн.Вітражі»
Дрогобицького БНТТУМ, за роботу «Святий Миколай» (керівник Самбірська
О.Й.);
1.8. Вироби в стилі народних мистецтв
1 місце
-Ковальчук Тетяну, вихованку гуртка соломкоплетіння Буського БДЮТ, за
роботу «Різдвяний дзвіночок» (керівник Таланчук Г.Б.);
-Парій Наталю, вихованку гуртка соломкоплетіння Буського БДЮТ, за
роботу «Піздвяний подарунок» (керівник Таланчук Г.Б.);
Романика Дмитра, вихованця гуртка «Народна творчість» Яворівського
РЦДЮТ, за композицію «Підсвічник» (керівник Малогловець О.І.);

2 місце
-Будай Христину, вихованку гуртка соломоплетіння Сколівського РБДЮТ,
за роботу «Ангелики» (керівник Хар О.В.);
-Мигаля Дмитра, вихованця гуртка ПТМ Сокальської СЮТ, за роботу
«Дідух» (керівник Пащук Г.С.);
3 місце
-вихованців гуртка «Творча майстерня. Дизайн» Жовківського РЦДЮТ, за
роботу «Павук» (керівник Кудик О.С.);
1.9. М’яка іграшка
1 місце
-Онуфрієнко Софію, вихованку гуртка «Лялькарі» БУТ м.Трускавця. за
роботу «Колядниця» (керівник Гривняк Л.М.);
2 місце
-Бойко Лідію, вихованку гуртка «Веселка» Сокальського БДЮТ, за роботу
«Лялька» (керівник Поліщук М.З.0;
3 місце
-Гнівушевську Марту, вихованку гуртка «Народні промисли» Сокальського
БДЮТ, за роботу «Киця-кицюня» (керівник Стецюк О.В.);
-Гука Тараса, учня 5 класу Яструвичівської ЗОШ Радехівського району, за
м’яку іграшку (керівник Галущак Г.Г.);
-Сороку Надію та Шумського Івана, вихованців гуртка «Іграшка-сувенір»
Лопатинського БДЮТ Радехівського району, за роботу «Веселі баранчики»
(керівник Майборода О.В.);
2. Нагородити грамотами КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ» таких учнів :
старша вікова група
2.1. Різдвяна шопка
1 місце
-Пронишина Дениса, учня 10 класу НВК «Андріївська ЗОШ І-ІІІ ст.»
Буського району, за роботу «Різдвяна шопка» (керівник Папроцька О.Й.);
2 місце
-Мельника Івана, учня 8 класу Підгайчиківської СЗШ І-ІІІ ст. Самбірського
району, за роботу «Різдвяна шопка» (керівник Кітик М.Я.);
3 місце
-Брика Дениса, вихованця гуртка «Берегиня» Лопатинського БДЮТ
Радехівського району, за роботу «Вефлеємська новина» (керівник Токарська
С.В.);
-Валевську Яну, вихованку арт-студії «Колорит» ЦДЮТ Кам’янка-Буської
міської ради, за різдвяну шопку (керівник Снігірьова А.С.);
2.2.Ялинкові прикраси
1 місце
-Дорожинську Аліну, вихованку гуртка фітодизайну Новороздільського
БДЮТ, за паперову кульку (керівник Люта О.Б.);
2 місце

-Коваленко Аліну, вихованку гуртка «Світ рукоділля» Новороздільської
ЗОШ І-ІІІ ст.№2, за роботу «Кулька з перлинками» (керівник Стегній М.М.);
- Мітек Марту, вихованку гуртка паперопластики КЗ ЦПО м.Самбора, за
роботу «Сніжинки» (керівник Данилів М.І.);
-Пагуту Вікторію, вихованку гуртка орігамі Дрогобицького БНТТУМ, за
роботу «Новорічні дзвіночки» (керівник Щудло М.В.);
2.3. Вітальні листівки
2 місце
-Головатого Артема, вихованця гуртка образотворчого мистецтва БУТ
м.Трускавця, за листівку «Зима» (керівник Мінчак Х.В.);
-Клим Вікторію, ученицю 6 класу Буської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, за листівку
(керівник Цюпка К.М.);
3 місце
-Дзюбу Ангеліну, вихованку гуртка образотворчого мистецтва БУТ
м.Трускавця, за листівку «З Надвечір‘ям Різдва» (керівник Мінчак Х.В.);
-Якубинець Єлизавету, вихованку гуртка «Народна творчість» Сокальської
СЮТ, за новорічну листівку (керівник Федчун І.С.);
2.4. Ялинки та віночки
2 місце
-Потятинську Христину, ученицю 8 класу Карівської ЗШ І-ІІ ст. Сокальського району, за віночок-оберіг «Затишок в оселю» (керівник Потятинська
Н.А.);
2.5. Сувеніри
1 місце
-Ващишина Романа, вихованця гуртка «Умілі руки» Стрийської СЮТ, за
роботу «Різдвяна ніч» (керівник Білущак І.І.);
-Дмитришина Богдана, вихованця гуртка «Умілі руки» Стрийської СЮТ, за
роботу «Різдвяна картина» (керівник Білущак І.І.);
2 місце
-Нікітіну Поліну, вихованку гуртка моделювання іграшок-сувенірів
Стрийської СЮТ, за роботу «Зимове віконце» (керівник Білущак Г.Ю.);
-Рибіну Анастасію, вихованку гуртка малювання та дизайну Стрийської
СЮТ, за малюнок «Різдво» (керівник Подгаєцький А.Р.);
-Ситнікову Діану, ученицю 9 класу Карівської ЗШ І-ІІ ст. Сокальського
району, за роботу «Різдвяна радість» (керівник Піддубчишин Н.І.);
- Турчина Максима, вихованця гуртка художньої обробка деревини
Стрийської СЮТ, за роботу «Різдвяна феєрія» (керівник Кравців Р.Б.);
-Фуярчук Ольгу, вихованку гуртка «Берегиня» Лопатинського БДЮТ
Радехівського району, за роботу «Різдвяна ніч» (керівник Токарська С.В.);
-Яремко Любу, вихованку гуртка «Творча майстерня кераміки «TERRAkota»
ЦДЮТ Кам’янка-Бузької міської ради, за підсвічник «Ялинка» (керівник
Литвин З.Ю.);
3 місце
-Юрків Софію, вихованку гуртка малювання та дизайну Стрийської СЮТ, за
малюнок «У Вефлеємі нині новина» (керівник Подгаєцький А.Р.);

2.6. М’яка іграшка
1 місце
-Фединишин Софію, вихованку гуртка «Крою та шиття» Дрогобицького
БНТТУМ, за роботу «Ангел» (керівник Арістова Н.Й.);
2 місце
-Побережну Юлію, вихованку гуртка «Намистинка» Сокальського БДЮТ, за
іграшку (керівник Бобешко М.В.);
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