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Про підсумки обласної
виставки-конкурсу робіт
школярів молодшого віку «Різдвяна шопка»
Відповідно до Плану роботи КЗ ЛОР «Львівський обласний центр науковотехнічної творчості учнівської молоді» на 2020 рік, затвердженого департаментом освіти і науки Львівської облдержадміністрації, у січні місяці ц.р. було
проведено оцінювання експонатів представлених у форматі онлайн на обласну
виставку-конкурс робіт школярів молодшого віку «Різдвяна шопка».
На конкурс надіслано понад 157 творчих робіт 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 учні та вихованці закладів
загальної середньої та позашкільної освіти області, а саме: Золочівської,
Сокальської, Червоноградської станцій юних техніків; Бродівського районного
ЦНТТУМ, КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ», КЗ ЦНТТУМ Львівської міської ради;
ЦТДЮ Галичини; Бродівського, Буського, Жовківського, Кам’янка-Бузького,
Миколаївського, Новороздільського, Стрийського, Сколівського, Сокальського,
Яворівського районних, міських будинків і центрів дитячої та юнацької
творчості; Великомостівського ЦДЮТ Сокальського району, Лопатинського
БДЮТ Радехівського району, Олеського БДЮТ Буського району, БУТ
м.Трускавця; Городоцької МАМ ім.П.Андрусіва, МАМ м.Комарно Городоцького
району; Новороздільської ЗОШ І-ІІІ ст. №2; Горішненської ЗОШ І-ІІ ст.,
Колодрубівської ЗОШ І-ІІІ ст., Гранки-Кутівської ЗОШ І-ІІ ст. Миколаївського
району; Миколаївського ЗЗСО І ст., НВК «Андріївська ЗОШ І-ІІІ ст.»
с.Мармузовичі Буського району.
Відповідно до умов виставки-конкурсу та на підставі матеріалів журі
НАКАЗУЮ :

1. Нагородити грамотами КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ» переможців виставкиконкурсу «Різдвяна шопка»:
1.1. Різдвяна шопка
2 місце
-Борис Ірину, вихованку гуртка «Вироби з шовкових стрічок» Сколівського
РБДЮТ, за роботу «Різдвяна шопка», керівник Рець М.І.;
-Кушку Анастасію та Шийку Соломію, вихованок гуртка дизайну
Великомостівського ЦДЮТ Сокальського району, за шопку «Свята родина»,
керівник Кушка М.Р.;
-Петрів Софію, вихованку гуртка «Веселка» Миколаївського ЗЗСО І ст.,
за роботу «Моя перша шопка», керівник Чопик С.І.;
-Солотву Віталію, вихованку гуртка «Перлина» НВК «Андріївська ЗОШ І-ІІІ
ст.» с.Мармузовичі Буського району, за роботу «Різдвяна шопка», керівник
Папроцька О.Й.
3 місце
-Гаган Зоряну, вихованку гуртка початкового технічного моделювання
Червоноградської СЮТ, за різдвяну шопку, керівник Гаган Н.М.;
-Майброду Степана та Лаптуту Анастасію, вихованців гуртка «Іграшкасувенір» Лопатинського БДЮТ Лопатинської ОТГ, за роботу «Вефлиємська
новина», керівник Майброда О.В.
1.2. Ялинкові прикраси
1 місце
-Бірбан Ірину, вихованку гуртка «Глиноманія» Великомостівського ЦДЮТ
Сокальського району, за ялинкову прикрасу «Ангелик», керівник Райта О.В.;
-Лашків Марту, вихованку гуртка «Диво ручки» Новороздільського БДЮТ, за
кульку «Бичок», керівник Гарбич Н.Є.;
-Ленів Дарину, вихованку гуртка «Вироби з шовкових стрічок» Сколівського
РБДЮТ, за роботу «Новорічні кульки», керівник Рець М.І.;
-Почапську Валю, вихованку гуртка початкового технічного моделювання
Золочівської СЮТ, за роботу «Сніжинки», керівник Сапелюк Г.М.
2 місце
-Белз Софію та Кравчук Юлію, вихованок гуртка «Виготовлення сценічної
ляльки» БУТ м.Трускавця, за роботу «Мишачий король», керівник Лузгінов
О.В.;
-Беспалову Віру, вихованку гуртка початкового технічного моделювання
Сокальської СЮТ, за роботу «Ялинкова іграшка», керівник Пащук Г.С.;
-Дацків Діану, вихованку гуртка «Бісерне сяйво» Олеського БДЮТ Буської
ОТГ, за роботу «Новорічні кульки», керівник Турченяк О.В.;
-Лукачека Дениса, учня 4 класу Гранки-Кутівської ЗОШ І-ІІ ст. Миколаївського району, за роботу «Сяючі кульки», керівник Вірт О.М.;
-Маркевич Тетяну, ученицю 5 класу Гранки-Кутівської ЗОШ І-ІІ ст.
Миколаївського району, за роботу «Новорічне оленятко», керівник Хома З.Б.;

-Рихву Наталію, вихованку гуртка «Намистинка» КЗ «ЦДЮТ Кам’янка-Бузької
міської ради», за ялинкові прикраси з бісеру, керівник Осіпчук Л.В.;
-Тесак Вікторію, вихованку гуртка «Народні промисли» Сокальського БДЮТ,
за роботу «Новорічна куля», керівник Стецюк О.В.
3 місце
-Василюк Ольгу, вихованку гуртка «Природа і фантазія» Сокальського БДЮТ,
за роботу «Новорічна іграшка», керівник Волоско О.П.;
-Кравчука Арсена, вихованця гуртка «Виготовлення сценічної ляльки» БУТ
м.Трускавця, за роботу «Різдвяний олень», керівник Лузгінов О.В.;
-Крилова Маркіяна, вихованця гуртка «Диво ручки» Новороздільського БДЮТ,
за роботу «Зимова куля», керівник Гарбич Н.Є.;
-Кухара Максима, вихованця гуртка «Перлина» НВК «Андріївська ЗОШ І-ІІІ
ст.» с.Мармузовичі Буського району, за іграшку «Різдвяна шопка», керівник
Папроцька О.Й.;
-Ординовича Богдана, вихованця гуртка «Перлина» НВК «Андріївська ЗОШ ІІІІ ст.» с.Мармузовичі Буського району, за іграшку «Різдвяна шопка», керівник
Папроцька О.Й.;
-Орлову Єлизавету, вихованку гуртка «Зірочки» Миколаївського ЗЗСО І ст.,
за роботу «Сніговик», керівник Стасів О.Ю.;
-Постолюк Антоніну, вихованку гуртка «Сувенір» КЗ «ЦДЮТ Кам’янкаБузької міської ради», за ялинкові прикраси, керівник Штибель М.П.
1.3. Вітальні листівки
1 місце
-Сергійчука Олександра, вихованця гуртка «Писанка» Олеського БДЮТ
Буської ОТГ, за листівку «З Новим роком!», керівник Турченяк О.В.
2 місце
-Міносору Вікторію, вихованку гуртка «Дива паперові» Олеського БДЮТ
Буської ОТГ, за листівку «Сніговик», керівник Турченяк О.В.;
-Новацького Дениса, вихованця гуртка «Чарівний олівець» Лопатинського
БДЮТ Лопатинської ОТГ, за листівку «Зимова казка», керівник Майброда
О.В.;
-Поврозник Надію, вихованку гуртка початкового технічного моделювання
Бродівського РЦНТТУМ, за листівку «З Новим роком!», керівник Матвєєва
І.М.;
-Руцьку Марію, вихованку «Народні ремесла України» Бродівського ЦДЮТ, за
листівку «З Новим роком», керівник Тесля Н.Я.;
-Сиротюк Марію, вихованку гуртка «Намистинка» Стрийського РБДЮТ, за
листівку, керівник Гук О.В.;
-Сливку Анастасію, вихованку гуртка образотворчого мистецтва БУТ
м.Трускавця, за листівку «Новорічна», керівник Мінчак Х.В.
3 місце
-Беднарську Єву, вихованку студії дизайну «Креатив» КЗ «ЦДЮТ Кам’янкаБузької міської ради», за роботу «Домашній затишок», керівник Зінчук В.Т.;

-Боднарчук Дарину, вихованку гуртка образотворчого мистецтва БУТ
м.Трускавця, за листівку «Різдвяна», керівник Мінчак Х.В.;
-Марків Вероніку, вихованку гуртка «Мистецтво нашого народу»
Новороздільської ЗОШ І-ІІІ ст.№2 , за листівку «Різдвяна ялинка» , керівник
Тимчишин Л.М.;
-Тренич Анастасію, вихованку гуртка паперопластики Сколівського РБДЮТ, за
листівку «З Новим роком», керівник Британ Р.В.;
-Яцишин Юлію, вихованку гуртка «Глиноманія» Великомостівського ЦДЮТ
Сокальського району, за ялинкові прикраси «Бог ся рождає», керівник Райта
О.В.
1.4. Витинанки
1 місце
-Будай Христину, вихованку гуртка соломоплетіння Сколівського РБДЮТ, за
роботу «Новорічна ніч», керівник Хар О.В.;
- Гніздовську Діану, вихованку гуртка «Мистецтво нашого народу»
Новороздільської ЗОШ І-ІІІ ст.№2, за витинанку «Різдвяні історії» , керівник
Тимчишин Л.М.;
-Скригу Вероніку, вихованку гуртка «Дива паперові» Олеського БДЮТ Буської
ОТГ, за роботу «Зимова казка», керівник Турченяк О.В.
2 місце
-Грабар Ольгу, вихованку гуртка декоративно-ужиткового мистецтва МАМ
м.Комарно Городоцького району, за роботу «Колядники», керівник Вовк Л.Ю.;
-вихованців гуртка «Природа у мистецтві» Горішненської ЗОШ І-ІІ ст.
Миколаївської районної ради, за роботу «Різдвяні ангели», керівник Франків
М.В.;
-Павлюк Анастасію, вихованку гуртка моделювання іграшок і сувенірів
Золочівської СЮТ, за роботу «Санта», керівник Рем Г.М.;
-Проць Мар’яну, вихованку студії дизайну «Креатив» КЗ «ЦДЮТ Кам’янкаБузької міської ради», за картину «Снігур», керівник Зінчук В.Т.;
-Шумінську Тетяну, вихованку гуртка моделювання іграшок і сувенірів
Золочівської СЮТ, за роботу «Різдвяний ангелик», керівник Рем Г.М.;
-Юзич Марію, вихованку гуртка декоративно-ужиткового мистецтва МАМ
м.Комарно Городоцького району, за роботу «Різдво», керівник Вовк Л.Ю.
3 місце
-Верхоляк Марію, вихованку гуртка «Мистецтво нашого народу»
Бродівського ЦДЮТ, за роботу «Місячне сяйво», керівник Тетерук Л.З.;
-Дунець Антоніну, вихованку студії дизайну «Креатив» КЗ «ЦДЮТ Кам’янкаБузької міської ради», за витинанку «Соловейко в темнім гаї…», керівник
Зінчук В.Т.;
-Мельник Дарину, вихованку гуртка початкового технічного моделювання
Золочівської СЮТ, за набір новорічних витинанок, керівник Сапелюк Г.М.;
-Романів Марту, вихованку гуртка «Народної творчості» Буського БДЮТ
Золочівського району, за роботу «Коляда в різдвяну ніч», керівник Орищин
Н.В.;

-Семена Богдана, вихованця гуртка «Дива паперові» Олеського БДЮТ Буської
ОТГ, за роботу «Бичок новорічний…», керівник Турченяк О.В.;
-Федун Марту, вихованку гуртка початкового технічного моделювання ЦТДЮ
Галичини, за роботу «Зимовий пейзаж», керівник Богдан З.Л.;
-Фуярчука Юрія, вихованця гуртка «Витинанка» Лопатинського БДЮТ
Лопатинської ОТГ, за роботу «Чарівна квітка», керівник Токарська С.В.
1.5. Паперопластика, орігамі
1 місце
-Дупелича Романа, вихованця гуртка «Дива паперові» Олеського БДЮТ
Буської ОТГ, за роботу «Ялинка стилізована», керівник Турченяк О.В.;
-Ліщинського Адріана, вихованця гуртка технічного моделювання, дизайну,
архітектури ЦТДЮ Галичини, за роботу «Черепаха пише різдвяного листа»,
керівник Степанишин З.М.
2 місце
-вихованців гуртка початкового технічного моделювання ЦНТТУМ Львівської
міської ради, за роботу «Ялинка в кожен дім», керівник Степанишин Р.В.;
-Грицишина Євгенія, вихованця гуртка орігамі Сколівського РБДЮТ, за роботу
«Різдвяні фантазії», керівник Грицишин М.І.;
- Макогоненко Анну-Марію та Федун Марту, вихованців гуртка технічного
моделювання, дизайну, архітектури ЦТДЮ Галичини, за роботу «Різдвяний
автомобіль Миколая», керівник Степанишин З.М.;
-Шафрана Миколу, вихованця гуртка паперопластики БУТ м.Трускавця, за
кусудаму «Різдвяна», керівник Гривняк Л.М.
3 місце
-Костів Анжеліку, вихованку гуртка «Веселка» Миколаївського ЗЗСО І ст.,
за роботу «Ялиночка», керівник Лазарчук І.П.;
-Котис Анну, вихованку студії раннього естетичного виховання «Равлик»
ЦТДЮ Галичини, за роботу «Сніговик», керівник Богдан З.Л.;
-Кучеренко Софію, вихованку фольклорно-етнографічного гуртка «Біля мосту»
Великомостівського ЦДЮТ Сокальського району, за стилізовану ялинку
«Дякуємо року Старому…», керівник Занько М.В.;
-Манянчин Світлану, вихованку гуртка орігамі Сколівського РБДЮТ, за роботу
«Ялинкові прикраси», керівник Грицишин М.І.;
-Панчишин Наталю, вихованку гуртка орігамі Бродівського РЦНТТУМ, за роботу «Зимова фантазія!», керівник Янковська В.А.
1.6. Ялинки та віночки
2 місце
-Борисенко Юлію, вихованку гуртка «Фітодизайн» Стрийського РБДЮТ, за
різдвяний віночок, керівник Карпач Н.П.;
-Демчук Вероніку, вихованку гуртка «Народна творчість» Сокальської СЮТ, за
роботу «Різдвяний вінок», керівник Федчун І.С.
3 місце
-Блажиєвську Олену, вихованку гуртка початкового технічного моделювання

Сокальської СЮТ, за роботу «Різдвяний вінок», керівник Пащук Г.С.;
-Бобурчак Софію, вихованку гуртка «Веселі клаптики» Миколаївського
РБДЮТ, за роботу «Різдвяний віночок», керівник Присяжна О.М.;
-Трускавецьку Марту, вихованку гуртка орігамі Стрийського РБДЮТ, за
віночок, керівник Бобурчак Л.Ю.
1.7. Сувеніри
1 місце
-Войтківа Максима та Дацка Андрія, вихованців гуртка початкового
технічного моделювання Золочівської СЮТ, за роботу «Новорічний будиночок», керівник Матвієвська Л.В.;
-Куліш Ангеліну, вихованку гуртка «Сувенір» Миколаївського РБДЮТ, за
роботу «Новорічні подарунки», керівник Кулачковська Х.І.;
-Фікташ Анну, вихованку гуртка технічного дизайну ЦНТТУМ Львівської
міської ради, за роботу «Святий Миколай», керівник Олійник О.М.
2 місце
-Гніденко Анастасію та Павлюк Анастасію, вихованок гуртка початкового
технічного моделювання Золочівської СЮТ, за роботу «Святкові кульки»,
керівник Сапелюк Г.М.;
-Горлая Дениса та Гурського Данила, вихованців студії раннього естетичного
виховання «Равлик» ЦТДЮ Галичини, за роботу «Ялинка для ангелика»,
керівник Мартин І.Р.;
-Дутко Дарину, вихованку гуртка моделювання іграшок-сувенірів
Яворівського районного ЦДЮТ, за роботу «Новорічний бичок», керівник
Кандяк Н.Б.;
-Климак Антоніну, вихованку гуртка «Макраме» Яворівського районного
ЦДЮТ, за роботу «Сніжинка», керівник Гайдук О.А.;
-Копитчак Вероніку, вихованку гуртка «Намистинка» Сокальського БДЮТ,
за браслет, керівник Бобешко М.В.;
-Мужиловську Наталю, вихованку гуртка «Забава» Яворівського районного
ЦДЮТ, за роботу «Коза-дереза», керівник Тотомир Г.І.;
-Шамрая Владислава, вихованця гуртка виготовлення сувенірів Бродівського
РЦНТТУМ, за роботу «Красуня в синьому вбранні», керівник Худик М.І.
3 місце
-Андрущенко Анастасію, вихованку студії декоративно-ужиткового мистецтва
Бродівського ЦДЮТ, за сувенір «Зимовий топіарій», керівник Стецик О.П.;
- Бутор Софію, вихованку гуртка «Творча майстерня» Миколаївського РБДЮТ,
за роботу «З Новим роком», керівник Бутор О.М.;
-вихованців гуртка початкового технічного моделювання Золочівської СЮТ, за
роботу «Сніговик», керівник Малик С.І.;
-Гнатюк Марту, вихованку гуртка початкового технічного моделювання
Сокальської СЮТ, за роботу «Новорічна ялинка», керівник Пащук Г.С.;
-Дрангулу Євгенію, вихованку гуртка виготовлення сувенірів Червоноградської
СЮТ, за роботу «Веселі совенята», керівник Ворончук Н.І.;

-Олійник Антоніну, вихованку гуртка «Мистецтво нашого народу»
Бродівського ЦДЮТ, за роботу «Різдвяний віночок», керівник Тетерук Л.З.;
-Савку Артема, вихованця гуртка «Умілі руки» Миколаївського ЗЗСО І ст.,
за сувенір «Снігур», керівник Коцар І.С.;
-Талогу Марію, вихованку гуртка виготовлення іграшок-сувенірів
Яворівського районного ЦДЮТ, за роботу «Олень», керівник Кандяк Н.Б.
1.8. Вироби в стилі народних мистецтв
1 місце
-Гулу Марію, вихованку гуртка «Народна творчість» Сокальської СЮТ, за
роботу «Павук», керівник Федчун І.С.;
-Кізиму Станіслава, вихованця гуртка «Фітодизайн» Стрийського РБДЮТ, за
різдвяний віночок, керівник Карпач Н.П.;
-Михайловську Єлизавету, вихованку гуртка «Народна творчість» Сокальської
СЮТ, за роботу «Різдвяна зірка», керівник Федчун І.С.
2 місце
-Бабійчук Вікторію, вихованку гуртка «Народні промисли»
Сокальського БДЮТ, за роботу «Ялинка», керівник Стецюк О.В.;
-Дубенську Ангеліну, вихованку гуртка «Творча майстерня» Сокальського
БДЮТ, за роботу «Ангелик», керівник Ровецька О.О.;
- Івасюк Яну, вихованку гуртка «Мистецтво нашого народу» Новороздільської
ЗОШ І-ІІІ ст.№2, за роботу «Бичок-третячок» , керівник Тимчишин Л.М.;
-Кордовську Марту, вихованку гуртка «Народна творчість» Сокальської СЮТ,
за роботу «Дідух», керівник Федчун І.С.
1.9. М’яка іграшка
1 місце
-Гнівушевську Марту, вихованку гуртка «Народні промисли» Сокальського
БДЮТ, за роботу «Лялька-ангел», керівник Стецюк О.В.;
-Загоруйко Тетяну, вихованку гуртка моделювання іграшок-сувенірів
Бродівського РЦНТТУМ, за роботу «Кай та Герда» (Снігова королева), керівник Кобилкіна Н.С.;
-Сидорко Соломію, вихованку гуртка «Лялькарі» БУТ м.Трускавця, за роботу
«Зимовий день», керівник Гривняк Л.М.;
-Шутовську Ангеліну, вихованку гуртка «Намистинка» Сокальського БДЮТ, за
роботу «Коник», керівник Бобешко М.В.;
-Телегу Діану, вихованку гуртка виготовлення сувенірів Бродівського
РЦНТТУМ, за роботу «Зайчиха», керівник Романчишин С.М.
2 місце
-Вишотравку Дарію, вихованку гуртка виготовлення сувенірів
Червоноградської СЮТ, за іграшку «Різдвяна пара», керівник Ворончук Н.І.;
-Лобура Максима, вихованця гуртка «Умілі руки» Миколаївського ЗЗСО
І ст., за іграшку «Крилата співачка», керівник Коцар І.С.;
-Марод Марію, вихованку гуртка «Народні промисли» Сокальського БДЮТ,
за роботу «Лялька святкова», керівник Стецюк О.В.

3 місце
-Ногаль Анну, вихованку гуртка виготовлення сувенірів Червоноградської
СЮТ, за іграшку «Зимовий ельф», керівник Ворончук Н.І.
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.)
2.2.Ялинкові прикраси
2 місце
-Дмитрів Діану, вихованку гуртка «Народні ремесла України» Яворівського
районного ЦДЮТ, за роботу «Дзвіночок», керівник Малогловець О.М.;
-Карпінець Вероніку, вихованку гуртка художньої вишивки Сколівського
РБДЮТ, за роботу «Новорічні сніговички», керівник Юзефів І.Я.;
-Кухара Назарія, вихованця гуртка початкового технічного моделювання БУТ
м.Трускавця, за роботу «Лускунчик», керівник Лузгінов О.В.
3 місце
-Крушельницьку Іванну, вихованку гуртка «Плетіння з паперової лози»
Стрийського РБДЮТ, за ялинкові прикраси, керівник Андрейко Н.Я.
2.3. Вітальні листівки
1 місце
-Понізову Софію, вихованку гуртка образотворчого мистецтва БУТ
м.Трускавця, за листівку «Свята ніч», керівник Герлях А.Л.
3 місце
-Герасим’як Дарину, вихованку гуртка образотворчого мистецтва БУТ
м.Трускавця, за листівку «З Новим роком!», керівник Мінчак Х.В.;
-Марунчак Короліну, ученицю 8 класу Новороздільської ЗОШ І-ІІІ ст.№2, за
листівку «Веселі пінгвіни», керівник Івахів Б.І.;
-Оприск Олесю, вихованку гуртка образотворчого мистецтва Миколаївського
РБДЮТ, за листівку «Веселих свят», керівник Пристай М.М.;
-Царевич Вікторію, ученицю 8 класу Новороздільської ЗОШ І-ІІІ ст.№2, за
листівку «Святковий настрій», керівник Івахів Б.І.
2.4. Ялинки та віночки
3 місце
-Бокало Марту, ученицю 5 класу Колодрубівської ЗОШ І-ІІІ ст. Миколаївського
району, за роботу «Вінок злагоди», керівник Дубницька Т.М.;
-Слободян Марту та Яворську Ксенію, вихованок гуртка технічного дизайну
ЦНТТУМ Львівської міської ради, за роботу «Віночок», керівник Олійник О.М.
2.5. Сувеніри

1 місце
-Телюк Вікторію, вихованку гуртка «Художній вітраж» Городоцької МАМ
ім.П.Андрусіва, за роботу «Різдвяний Ангел», керівник Лань І.С.;
-Якимець Марію, вихованку гуртка «Бісерне рукоділля» Яворівського
районного ЦДЮТ, за роботу «Сніжинка», керівник Малогловець О.М.
2 місце
-Демчин Богданну, вихованку гуртка «Художній вітраж» Городоцької МАМ
ім.П.Андрусіва, за роботу «Ялинка», керівник Лань І.С.;
-Паськів Олену, вихованку гуртка виготовлення сувенірів Бродівського
РЦНТТУМ, за роботу «Різдвяний підсвічник», керівник Матвєєва І.М.
3 місце
-Кручая Мар’яна, вихованця гуртка початкового технічного моделювання БУТ
м.Трускавця, за роботу «Ялинка новорічна», керівник Лузгінов О.В.;
-Левкут Мар’яну, вихованку гуртка «Веселка» Городоцької МАМ
ім.П.Андрусіва, за роботу «Святкова ялинка», керівник Левкут О.Б.
2.6. Вироби в стилі народних мистецтв
1 місце
-Бурку Діану, ученицю 6 класу Колодрубівської ЗОШ І-ІІІ ст. Миколаївського
району, за роботу «Вчительський букет», керівник Полинько Я.І.
2 місце
-Кушпір Христину, вихованку гуртка «Мистецтво нашого народу»
Новороздільської ЗОШ І-ІІІ ст.№2, за роботу «Янгол із різдвяною зіркою» ,
керівник Тимчишин Л.М.;
-Русин Тетяну, вихованку гуртка «Народні промисли» Городоцької МАМ
ім.П.Андрусіва, за роботу «Різдвяна свічка», керівник Пивовар О.Б.
2.7. М’яка іграшка
-Таланчук Віру, вихованку гуртка «Берегиня» Лопатинського БДЮТ
Лопатинської ОТГ, за роботу «Весела баба-Яга», керівник Токарська С.В.
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