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Н А К А З  
 

20.12.2022                                           Ужгород     № 64 

 

Про підсумки ІІ (обласного) етапу 

виставки-конкурсу „Український сувенір” 

 

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки Закарпатської 

ОДАвід23.11.2022 № 269 „Про проведення в області І та ІІ етапів 

Всеукраїнських конкурсів „Новорічна композиція” та „Український сувенір” 

15-19 грудня в Закарпатському обласному еколого-натуралістичному центрі 

учнівської молоді проведено ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу 

„Український сувенір”. 

На обласний етап конкурсу було представлено понад 115 дитячих робіт із 

закладів загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти 

області. 

З дитячих робіт, надісланих на конкурс, створена виставка під назвою 

„До перемоги – із світлим святом Різдва!”. 

Педагогічним працівникам слід звернути увагу на супровідну 

документацію робіт учасників та їх оформлення. 

Відповідно до рішення журі (Протокол від 19.12.2022) 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Нагородити грамотами Закарпатського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді переможців  ІІ (обласного) етапу 

виставки-конкурсу „Український сувенір”: 

 За І місце: 

- „Смачного”, виконавець Воробець Василь, учень Лозянської гімназії №2 

(І вікова категорія). Керівник Гичка Людмила Василівна; 

- „Птах-оберіг сімейного добробуту”, виконавець Трикур Рената, гурток 

„Бісероплетіння” Іршавського МЦПО (І вікова категорія). Керівник Ловга 

Ольга Василівна; 

- „Бистрянська смакота”, учні Верхньобистрянської гімназії Міжгірської 

ОТГ (ІІ вікова категорія). Керівник Почіль Ганна Федорівна; 

- „Солом’яне серце”, виконавець Гедзур Владислав, вихованець гуртка 

„Народна творчість” Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької 

творчості „ПАДІЮН”  (І вікова категорія). Керівник Копа Марина Михайлівна; 
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- „Українська сім’я”, виконавець Морохович Софія, вихованка гуртка 

„Моделювання іграшок, сувенірів” Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості  (ІІ вікова категорія). Керівник Дичка Оксана Йосипівна; 

- Гобелен „Синевир”, виконавець Дешко Персіда, вихованка гуртка 

народної творчості „Калина” (ІІІ вікова категорія). Керівник Довгомеля 

Валентина Петрівна; 

- „Скринька для господині”, виконавець Гримут Рената (11 років), 

вихованка гуртка „Художній дизайн” КЗ „Центр позашкільної освіти” 

Міжгірської селищної ради Закарпатської області (ІІ вікова категорія). Керівник 

Гримут Марина; 

- „Домовичок”, виконавець Уліганець Дарія (9 років), учениця 

Полянського ліцею Полянської сільської ради Закарпатської області (І вікова 

категорія). Керівник Чутора Діана Іванівна; 

- „За бабусинем двірцем”, виконавець Чупа Крістіна (11 років), учениця 

Новоселищного ліцею Міжгірської селищної ради Закарпатської області (ІІ 

вікова категорія). Керівник Тереля Руслана Василівна; 

- „Слава ЗСУ”, колективна роботаз ДЦ „Ковчег миру” Середнянського 

ліцею Середнянської селищної ради. Керівник Завадський В.А.; 

- „Боже, Україну збережи!”, виконавець Балог Юліанна, учениця 

Обавської гімназії Чинадіївської селищної ради Мукачівського району (ІІ 

вікова категорія). Керівник Гвоздак Наталія Іванівна; 

- „Оберіг”, виконавець Король Юлія, вихованка гуртка „Бісерне 

рукоділля” комунального закладу позашкільної освіти „Центр дитячої та 

юнацької творчості „Сузір’я” Хустської міської ради (І вікова категорія). 

Керівник Кострець Ганна Василівна; 

- „Мамина доріжка”, виконавець Маркович Андріана, учениця 

Верхньобистрянської гімназії Хустського району Міжгірської ОТГ (І вікова 

категорія). Керівник Почіль Ганна Федорівна; 

- „Лялька-мотанка”, виконавець Павлюк Ірина, учениця Колочавського 

ЗЗСО І-ІІІ ст. № 1. Керівник Боржавич Олена Іванівна; 

- „З Україною в серці”, виконавець Костенюк Вероніка, вихованка гуртка 

„Виготовлення іграшок-сувенірів” Центру науково-технічної, дитячої та 

юнацької творчості Рахівської міської ради (ІІ вікова категорія). Керівник 

Мельничук Наталія Василівна; 

- „Лісовик”, виконавець Ретізник Тарас, вихованець гуртка „Різьблення по 

дереву” Центру науково-технічної, дитячої та юнацької творчості Рахівської 

міської ради (ІІ вікова категорія). Керівник Мартин Михайло Михайлович; 

- „Ужгородська тайстра”, виконавець Чемна Анастасія, вихованка гуртка 

технічної творчості „Креатив” Ужгородського вищого комерційного училища 

Державного торговельно-економічного університету (ІІ вікова категорія). 

Керівник Трачук  Марія Михайлівна; 

- „Оберіг для дому”, виконавець Банга Іванна, учениця Колочавського 

ЗЗСО І – ІІІ ступенів № 2  (ІІІ вікова категорія). Керівник Андрусь Оксана 

Юріївна; 
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- „Господиня”, виконавець Бляшинець Алла, учениця Липовецького ЗЗСО 

І – ІІІ ступенів(І вікова категорія). Керівник Головка Ольга Василівна; 

- „Гірське село в очікуванні Різдва”, колективна робота вихованців гуртка 

„Декоративно-ужиткове мистецтво” Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді (ІІ вікова категорія). Керівник Левляс 

Тетяна Василівна; 

- „Етно-намисто”, виконавець Мица Мирослава, вихованка гуртка 

„Бісерне сяйво” КЗ „Центр позашкільної освіти” Міжгірської селищної ради  

(ІІІ вікова категорія). Керівник Гавріш Марія Іванівна; 

- „Декоративна подушка”, виконавець Нанаші Еріка, вихованка гуртка 

„Дизайн одягу та інтер’єру” Сімерської гімназії Перечинської міської ради  (ІІ 

вікова категорія). Керівник Білець Наталія Франівна; 

- „Лялька-мотанка”, виконавець Марко Марта, вихованка гуртка 

„Гончарик” Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості  

(І вікова категорія). Керівник Стрижак Катерина Василівна. 

 

 За ІІ місце: 

- „Зайченята”, виконавець Сабов Оксана, вихованка гуртка „Креативне 

рукоділля” Центру науково-технічної, дитячої та юнацької творчості Рахівської 

міської ради (ІІ вікова категорія). Керівник Костич Гафія Михайлівна; 

- „Голуб миру”, виконавець Джупенюк Уляна, вихованка гуртка 

„Виготовлення сувенірів” Центру науково-технічної, дитячої та юнацької 

творчості Рахівської міської ради (І вікова категорія). Керівник Найман Олена 

Сергіївна; 

- „Чарівна підкова”, виконавець Косяк Тетяна, учениця Колочавського 

ЗССО І – ІІІ ступенів№ 1 (ІІ вікова категорія). Керівник Боржавич Олена 

Іванівна; 

- „Селянка у етностилі”, виконавець Мельничук Іванна, вихованка гуртка 

„Креативне рукоділля” Центру науково-технічної, дитячої та юнацької 

творчості Рахівської міської ради (ІІ вікова категорія). Керівник Косик Гафія 

Михайлівна; 

- „Свята сім’я”, виконавець Багуш Томаш-Золтан, учень Жнятинської 

гімназії № 2 з угорської мовою навчання (ІІ вікова категорія); 

- „Оберіг для воїна”, виконавець Мелай Терезія, учениця Хустської СШ І 

– ІІІ ступенів № 1 імені Августина Волошина (ІІ вікова категорія). Керівник 

Ковач Наталія Петрівна; 

- „Лялька мотанка”, виконавець Васильєва Анастасія, здобувачка освіти 

ДНЗ „Мукачівський центр професійно-технічної освіти” (ІІІ вікова категорія). 

Керівник Кузла Мирослава Іванівна; 

- „Зимова казка”, виконавець Гелеван Олександр, учень Кривського ЗЗСО 

І – ІІІ ступенів Хустського району (ІІ вікова категорія). Керівник Пилип Марія 

Іванівна; 
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- „Мальовнича хатка”, виконавець Лазар Антоніна, учениця 

Великоберезнянського ЦПР  (ІІ вікова категорія). Керівник Тимчишин Аліна 

Михайлівна; 

- „Патріотичні сердечка”, виконавець Сухан Олена, учениця ЗЗСО І – ІІІ 

ступенів с. Луги Рахівського району  (ІІ вікова категорія). Керівник Мартиш 

Тетяна Василівна; 

- „Вишиванка”, виконавець Леньо Олеся, учениця Лозянської гімназії – 

філії Міжгірського ліцею імені Августина Волошина (ІІ вікова категорія); 

- „Ялинкова прикраса”, виконавець Сивоус Сергій, учень Лозянської 

гімназії – філії Міжгірського ліцею імені Августина Волошина (ІІ вікова 

категорія); 

- „Різдво 2023”, виконавець Тайстра Олександра, учениця Лозянської 

гімназії – філії Міжгірського ліцею імені Августина Волошина (ІІ вікова 

категорія).  Керівник Тайстра Тетяна Миколаївна; 

- „Вінок по-українськи”, виконавець Ковбашин Катерина, вихованка 

гуртка „Художній дизайн” КЗ „Центр позашкільної освіти” Міжгірської 

селищної ради (ІІ вікова категорія). Керівник Гримут Марина Федорівна; 

- „Україночка”, виконавець Лилик Софія, вихованка гуртка „Початкове 

технічне моделювання” Мукачівського центру позашкільної освіти  (І вікова 

категорія). Керівник Францішко Олена Андріївна; 

- „Українська хата”, виконавець Байзар Олександр, учень Середнянського 

ліцею Середнянської селищної ради (І вікова категорія). Керівник Долгош Т.О.; 

- „Де коза ходить, там жито родить”, виконавець Маргіта Альбіна, 

вихованка гуртка „Народна творчість”  Закарпатського обласного палацу 

дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”(ІІ вікова категорія). Керівник 

Маргіта Тетяна Іванівна; 

- „Віночок-оберіг”, колективна робота учнів Голятинського ліцею (ІІ 

вікова категорія). Керівник Сивоус Віталія Василівна; 

- „Український візерунок”, виконавець Кузик Єва-Анна, учениця 

Середнянського ліцею (ІІ вікова категорія). Керівник Кузик Єлизавета 

Михайлівна; 

- „Янгол-оберіг”, виконавець Дешко Олександр, вихованець гуртка 

„Студія образотворчого мистецтва”  Закарпатського обласного палацу дитячої 

та юнацької творчості „ПАДІЮН”(ІІ вікова категорія). Керівник Щока Лариса 

Павлівна; 

- „Різдвяна зірка”, виконавець Фречка Віталія, учениця Бедевлянського 

ОЗСО І – ІІІ ступенів. Керівник Голубка Маріанна Іванівна; 

- „Сумка-шопер”, виконавець Андрішко Дарина, вихованка гуртка 

„Творчість” Іршавського МЦПО (І вікова категорія). Керівник Андрішко Олена 

Євгенівна; 

- „Бабусині квіти”, виконавець Дувалко Дарина, учениця Полнського 

ліцею Полянської ТГ (ІІ вікова категорія). Керівник Шпонтак Ірина Йосипівна; 
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- „Різдвяна лялька-мотанка”, виконавець Данилаш Алла, здобувачка 

освіти Державного професійно-технічного навчального закладу „Білківський 

професійний аграрний ліцей” (ІІІ вікова категорія). Керівник Кузьма Василина; 

- „Тарілка святкова”, виконавець Волкова Софія, вихованка гуртка 

„Гончарик” Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості 

(ІІ вікова категорія). Керівник Ладижець Ольга Олексіївна; 

- „Сумка”, виконавець Покришка Богдана, вихованка гуртка 

„Виготовлення іграшок-сувенірів” Комунального закладу позашкільної освіти   

„Центр дитячої та юнацької творчості „Сузір’я” (ІІ вікова категорія). Керівник 

Кострець Ганна Василівна. 

 

За ІІІ місце: 

- Лялька мотанка „Україночка”, виконавець Кремінь Евеліна, вихованка 

гуртка декоративно-ужиткового мистецтва „ARTFASHION” Свалявський 

професійний будівельний ліцей (ІІ вікова категорія). Керівник Філак Вікторія; 

- „Лялька-мотанка – оберіг”, виконавець Славська Аліна, учениця 

Лозянської гімназії № 2 (ІІ вікова категорія). Керівник Цар Світлана Василівна; 

- „Ангел”, виконавець Лукач Ніколетта, вихованка гуртка „Юні охоронці 

природи” КЗПО ЦДЮТ „Сузір’я”(ІІ вікова категорія). Керівник Кучерява-

Шуптар Наталія Василівна; 

- „Файна дівка”, виконавець Шафар Юлія, вихованка гуртка „Сувеніри”  

Мукачівського центру позашкільної освіти (І вікова категорія). Керівник 

Ржевська Світлана Олександрівна; 

- „Лялька-оберіг”, виконавець Удалайський Ігнат, учень Анталовської 

гімназії імені Томаша Масарика Середнянської ТГ (І вікова категорія). 

Керівник Цоцко Марія Антонівна; 

- „Закарпатська хатинка”, колективна робота учнів Полянського ліцею 

Полянської ТГ (ІІІ вікова категорія). Керівник Пукіш Кароліна Федорівна; 

- „Українська сова – мудра голова. Уночі вона літає, де сховалася русня, 

добре вона знає!”, виконавець Гуцол Софія, учениця Ужгородської ЗОШ І – ІІІ 

ступенів № 2 – ліцей „Лідер” (ІІ вікова категорія). Керівник Гичка Оксана 

Михайлівна; 

- „Закарпатська хатинка”, виконавець Цап Сергій, учень Ужгородської 

ЗОШ І – ІІІ ступенів № 15 (І вікова категорія). Керівник Басюл Катерина 

Вікторівна; 

- „Український сувенір”, виконавець Ференц Владислава, учениця 

Лазівської гімназії Нижньоворітської сільської ради (ІІ вікова категорія). 

Керівник Гафинець Людмила Федорівна; 

- „Голуб миру”, виконавець Харьковой Олександр, учень Голубинської 

гімназії Полянської сільської ради(ІІ вікова категорія). Керівник Дюлай 

Світлана Михайлівна; 

- „Українські прянощі для здоров’я”, виконавець Кобулей Єлісей, учень 

Голубинської гімназії Полянської сільської ради Мукачівського району 

(І вікова категорія). Керівник Русин Наталія Сергіївна. 
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2. Нагородити грамотами Закарпатського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді за активну участь у ІІ (обласному) 

етапі виставки-конкурсу „Український сувенір”: 

- „Ляльки-мотанки”, виконавець Лазар Арсенія, Хустський район (І вікова 

категорія). Керівник Лазар Надія Юріївна; 

- „Ведмежатко”, виконавець Костич Юліанна, вихованка гуртка 

„Креативне рукоділля” Центру науково-технічної, дитячої та юнацької 

творчості Рахівської міської ради (І вікова категорія). Керівник Косик Гафія 

Михайлівна; 

- „Біля млина – калина”, виконавець Товт Лариса, учениця Веряцької 

гімназії Королівської селищної ради (ІІ вікова категорія). Керівник Рацин 

Тетяна Петрівна; 

- „Мальви”, виконавець Огородник Анна, вихованка гуртка „Флористика” 

Свалявського будинку школярів (ІІ вікова категорія). Керівник Степанова 

Вікторія Сергіївна; 

- „Скандинавський гном”, виконавець Рущак Юлія, учениця Горбівської 

гімназії Колочавської ТГ (І вікова категорія). Керівник Мотичка Олена 

Василівна; 

- „Родинний оберіг”, виконавець Сенич Олександра, учениця  

Середнянського ліцею Середнянської ТГ  (І вікова категорія). Керівник Муска 

В.М.; 

- „Сувенір для ЗСУ”, виконавець Драч Олександра, учениця Мерешорської 

гімназії  Колочавської сільської ради. Керівник Рошинець Олена Іванівна; 

- „Лялька-мотанка”, виконавець Місарош Анастасія, учениця 

Чумалівського ліцею Тячівського району  (І вікова категорія). Керівник Розман 

Мар’яна Степанівна; 

- „Шкатулка”, виконавець Буркало Богдана, вихованка гуртка „Креатив” 

(І вікова категорія). Керівник Буркало М.В.; 

- „З Україною в серці”, виконавець Сидак Ільдар, вихованець гуртка 

„Тістопластика”  Великоберезнянського ЦПР Ужгородського району (І вікова 

категорія). Керівник Івановчик Ольга Василівна; 

- „Букет”, виконавець Пецкар Мирослав, вихованець гуртка „Дизайн”  

Свалявського будинку школярів (ІІІ вікова категорія). Керівник Пецкар Тетяна 

Василівна; 

- „Україна”, виконавець Траль Діана, учениця Чабанівської гімназії   

(ІІ вікова категорія). Керівник Траль Аліна Анатоліївна; 

- „Домовичок”, виконавець Ясінко Назар, учень Вонігівського ліцею 

Тячівського району (ІІ вікова категорія). Керівник Ясінко Оксана Юріївна; 

- „Українка я маленька, Україна – моя ненька”, виконавець Шаркаді 

Владислава, вихованка гуртка „Виготовлення сувенірів”  Закарпатського 

обласного палацу дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”(І вікова категорія). 

Керівник Негер Кристина Калманівна; 
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- „Скринька достатку”, виконавець Ільканич Домініка, учениця філії 

„Солочинської гімназії Полянського ліцею”(І вікова категорія). Керівник 

Мигович Едіта Василівна; 

- „Український оберіг”, виконавець Гебеш Діана, вихованка гуртка 

„Веселкові барви” Плосківського ліцею Полянської сільської ради (І вікова 

категорія). Керівник Гебеш Аліна Михайлівна; 

- „Родинний оберіг”, колективна робота учнів Чомонинської гімназії 

Великодобронської сільської ради (ІІ вікова категорія). Керівник Бакша 

Маріанна Тиборівна; 

- „До свята”, виконавець Наконечна Василіса, вихованка гуртка 

„Паперопластика” Закарпатського обласного центру науково-технічної 

творчості  (І вікова категорія). Керівник Гораль-Тріщук Олена Йосипівна. 

 

 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної та методичної роботи Кузьму В.Ю. 

 

 

 

 

Директор ЗОЕНЦ                          Олександр ГЕРЕВИЧ 

 

 

 

          

 

 


