
від 01.12.2021.  № 177

Про підсумки обласного заочного 
конкурсу з орігамі, паперопластики
та комп’ютерної графіки
«Вишивка в папері» 

Відповідно до плану масових заходів ЦТДЮГ на 2021-2022 н. р. з метою
розвитку  творчих  здібностей,  виховання   ініціативи,  естетичного  смаку  в
учнівської молоді 26-30.11.2021р. на базі відділу технічної творчості ЦТДЮГ
відбулося  оцінювання  конкурсних  робіт  учасників  ХV відкритого  обласного
заочного  конкурсу  з  орігамі,  паперопластики  та  комп’ютерної  графіки
«Вишивка в папері». Конкурс проводився в рамках проекту ЦТДЮГ «Пізнай
свій код. Сучасна Наці-Я».

У  конкурсі  взяли  участь  27  творчих робіт  у  номінації  «Комп’ютерна
графіка»,   23  творчих робіт  у  номінаціях  «Композиція  для  оформлення
етнофотозони»,   46 робіт  у  номінації  «Українська  хустка»  та  «Український
рушник»,  18  робіт  у  номінації  «Композиції  з  трьох  і  більше  кусудам»  від
Львівської  області:  мм.  Львова,  Дрогобича,  Самбора,  Трускавця,  Борислава,
Стрия, Рави-Руської, а також Стрийського, Жовківського, Золочівського районів
області, ЦТДЮГ, ЦНТТУМ ЛМР та ЛОЦНТТУМ. 

До участі в заочному конкурсі допускалися колективні та індивідуальні
роботи, вагомо були представлені усі три вікові категорії учасників. 

Слід  відзначити  високий  рівень  представлених  на  конкурс  робіт.
Спостерігалася доволі висока активність участі конкурсантів. 

Кращі роботи учасників заочного конкурсу були рекомендовані для участі
в обласній  виставці  та  у підсумковому дефіле «Вишивка в  папері»  7 грудня
2021р. в рамках проекту «Пізнай свій код. Сучасна Наці-Я».

За  підсумками  протоколів  змагань  та  на  підставі  аналізу  проведення
конкурсу,

НАКАЗУЮ:

1. Визнати, що за підсумками заочного конкурсу у номінації «Комп’ютерна
графіка», переможцями та учасниками стали:

− У молодшій віковій категорії:

І  місце –  Микаелян  Мілана,  вихованка  гуртка  обчислювальної  техніки
Станції  юних  техніків  м. Стрия,  композиція  «Магія  вишиванки»  (керівник  –
керівник гуртка Кунічак Я.Б.);



І  місце –  Сеник Марко,  вихованець  гуртка  «Основи  інформаційних
технологій  з  елементами  англійської  мови»  Центру  дитячої  та  юнацької
творчості  м.  Борислава,  художня  робота  «Українська  серветка»,  (керівник  -
Кузан Надія Іванівна);

І  місце –  Бечкало Максим,  вихованець  гуртка  «Основи інформаційних
технологій  з  елементами  англійської  мови»  Центру  дитячої  та  юнацької
творчості м. Борислава, Художня робота «Великодній кошик»,(керівник - Кузан
Надія Іванівна); 

І  місце – Вайда  Михайло,  вихованець  гуртка  обчислювальної  техніки
Станції  юних  техніків  м. Стрия,  композиція  «Хлопець,  хоч  куди  козак»
(керівник – керівник гуртка Кунічак Я.Б.);

ІІ  місце –  Повілей Миколай,  учениця Ременівського  опорного  ЗЗСО І-
ІІІст. «Герб – наш скарб» (керівник – Повілей Олена Сергіївна);

ІІІ  місце –  Бобик Софія,  учениця Ременівського опорного ЗЗСО І-ІІІст.
«Вишиваночка» (керівник – Повілей Олена Сергіївна);

− У середній віковій категорії:

І місце – Лагодюк Анна-Марія, вихованка гуртка обчислювальної техніки
Станції  юних техніків м. Стрия, композиція «Вишивана Україна» (керівник –
керівник гуртка Борщ І.Я.); 

І місце – Бечкало Олександр, вихованець гуртка «Основи інформаційних
технологій  з  елементами  англійської  мови»  Центру  дитячої  та  юнацької
творчості  м.  Борислава,  художня  робота  «Український  рушник»,  (керівник  -
Кузан Надія Іванівна);

І  місце –  Форостина  Уляна,  вихованка  гуртка  обчислювальної  техніки
Станції  юних  техніків  м. Стрия  за  композицію  «Залицяння»  (керівник  –
керівник гуртка Борщ І.Я.);

ІІ місце – Сергеєва Єлизавета, вихованка гуртка обчислювальної техніки
Станції юних техніків м. Стрия, композиція «Панянка у вишиванці» (керівник –
керівник гуртка Борщ І.Я.);

ІІ  місце –  Бовдур Анастасія,  вихованка  гуртка  обчислювальної  техніки
Станції юних техніків м. Стрия, композиція «Маків цвіт» (керівник – керівник
гуртка Кунічак Я.Б.);

учасник –  Буренко  Дмитро,  вихованець гуртка  «Основи інформаційних
технологій  з  елементами  англійської  мови»  Центру  дитячої  та  юнацької
творчості  м.  Борислава,  художня  робота  «Українська  хустка  з  трояндами»,
(керівник - Кузан Надія Іванівна); 

учасник –  Терлецький Назар, вихованець гуртка «Основи інформаційних
технологій  з  елементами  англійської  мови»  Центру  дитячої  та  юнацької
творчості м. Борислава, художня робота «Українська хустка рожева», (керівник -
Кузан Надія Іванівна); 

учасник –  Маркович Богдан, вихованець гуртка «Основи інформаційних
технологій  з  елементами  англійської  мови»  Центру  дитячої  та  юнацької
творчості м. Борислава, художня робота «Українська хустка в горохи», (керівник
- Кузан Надія Іванівна)
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учасник –  Акопов  Михайло,  вихованець  гуртка  «Основи  комп’ютерної
графіки» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини м. Львова, композиція
«Вишиваний символ» (керівник – керівник гуртка Стасюк О.М.);

− У старшій віковій категорії:

І  місце –  Пітула  Марко,  вихованець  гуртка  «Основи  комп’ютерної
графіки» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини м. Львова, композиція
«Серветка» (керівник – керівник гуртка Стасюк О.М.);

І  місце – Депа  Максим,  вихованець  гуртка  «Основи  комп’ютерної
графіки» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини м. Львова, композиція
«Віночок» (керівник – Стасюк О.М.);

ІІ  місце –  Горін  Уляна,  Рак  Вероніка,  вихованці  гуртка  «Комп`ютерна
графіка»  Будинку дитячої  юнацької  творчості  Шевченківського  району  м.
Львова,  композиція  «Фрагмент  Української  хустки»  (керівник  –  Лучинець
Марта Вікторівна);

ІІ місце – Бойчук Олександр, вихованець гуртка «Основи комп’ютерної
графіки» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини м. Львова, композиція
«Вишиваний символ» (керівник – керівник гуртка Стасюк О.М.);

ІІІ  місце –  Дідух  Богдан,  вихованець  гуртка  «Основи  комп’ютерної
графіки»  Центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Галичини  м. Львова  на  базі
Родинного дому «Покрова», композиція «Полуниці» (керівник –   Стасюк О.М.);

ІІІ  місце –  Федун  Марта,  вихованка  гуртка  «Основи  комп’ютерної
графіки» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини м. Львова, композиція
«Я люблю українське село» (керівник – Стасюк О.М.);

ІІІ  місце –  Макогоненко  Анна-Марія,  вихованка  гуртка  «Основи
комп’ютерної графіки» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини м. Львова,
композиція «Святкова скатертина» (керівник – Стасюк О.М.);

ІІІ  місце –  Мачита  Богдан,  вихованець  гуртка  «Основи  комп’ютерної
графіки»  Центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Галичини  м. Львова  на  базі
Родинного  дому  «Покрова»,  композиція  «Квіткова  вишиванка»  (керівник  –
Стасюк О.М.); 

ІІІ місце – Кубицький Микола, вихованець гуртка «Основи комп’ютерної
графіки»  Центру  творчості дітей  та  юнацтва  Галичини  м. Львова  на  базі
Родинного  дому  «Покрова»,  композиція  «Чорним  по  білому»  (керівник  –
Стасюк О.М.);

учасник – Гвоздецький Назар, вихованець гуртка «Основи інформаційних
технологій  з  елементами  англійської  мови»  Центру  дитячої  та  юнацької
творчості м. Борислава, художня робота «Великодній рушник» (керівник - Кузан
Надія Іванівна); 

учасник – Гвоздецька Маріанна, вихованка гуртка «Основи інформаційних
технологій  з  елементами  англійської  мови»  Центру  дитячої  та  юнацької
творчості  м.  Борислава.  Етнофотозона  «Вишиванка  крокує  по  планеті»,
(керівник - Кузан Надія Іванівна);

учасник –  Цмпайло  Ілона,  вихованка  гуртка  «Основи  інформаційних
технологій  з  елементами  англійської  мови»  Центру  дитячої  та  юнацької
творчості  м.  Борислава,  художня  робота  «Українське  намисто»,  (керівник  -
Кузан Надія Іванівна)
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2.  Визнати,  що  за  підсумками  заочного  конкурсу  у  номінаціях  «Об’ємна
просторова композиція для оформлення етнофотозони» та «Композиції з
трьох і більше кусудам» переможцями та учасниками стали:

− У молодшій віковій категорії:

І місце –  Смірнова Моніка, Яріш Яна, вихованки ЗДО № 41 «Ластівка»,
ялинкові  прикраси  «Ангелики»  (директор  Вероніка  Біяк,  вихователь  Марина
Петровська);

ІІ  місце –  Дмитрак  Катерина,  вихованка  гуртка  «Основи просторового
моделювання»  Центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Галичини,  колекція
ялинкових прикрас «Зірки» (керівник – керівник гуртка Богдан Зоя Львівна);

ІІ  місце –  Шандра  Матвій,  Костюк  Матвій,  вихованці  ЗДО  №  41
«Ластівка», ялинкові прикраси «Геометрія» (директор Вероніка Біяк, вихователь
Марина Петровська);

ІІІ  місце – вихованці гуртка «Аплікація» ЦТДЮГ на базі  БФ «Карітас-
Львів УГКЦ «Діти вулиці»» м. Львова за колективну композицію «Українські
строї» (керівник – Дзюб Оксана Ярославівна);

ІІІ  місце –  Матуш  Ксенія,  вихованка  студії  раннього  естетичного
виховання  «Равлик»  Центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Галичини за
композицію «Вишиванка» (керівник – Дзюб Оксана Ярославівна);

ІІІ  місце –  Табачна  Анна,  вихованка  студії  раннього  естетичного
виховання «Равлик» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини ЦТДЮГ за
композицію «Вишиванка» (керівник – Дзюб Оксана Ярославівна);

ІІІ  місце –  Котис  Анничка,  вихованка  студії  раннього  естетичного
виховання «Равлик» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини ЦТДЮГ за
композицію «Вишиванка» (керівник – Дзюб Оксана Ярославівна);

ІІІ місце – Косовський Костянтин, вихованець студії раннього естетичного
виховання «Равлик» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини ЦТДЮГ за
композицію «Вишиванка» (керівник – Дзюб Оксана Ярославівна);

ІІІ місце – Александров Амір,  вихованець гуртка «Аплікація» ЦТДЮГ на
базі  БФ  «Карітас-Львів  УГКЦ  «Діти  вулиці»»  м.  Львова  за  композицію
«Україночка» (керівник – Дзюб Оксана Ярославівна);

− У середній віковій категорії:

І місце – Волинець Христина, Робота Нікіта, вихованці гуртка «Паперові
фантазії»  Рава-Руського  міського  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Жовківського  району  за  композицію  кусудам  «Floral globe»  та  «Venom»
(керівник – Плесак Наталія Ярославівна);  

І  місце –  Хомишин Марко,  вихованець  гуртка  «Технічне  моделювання
рухомих  іграшок   Papercraft»  Центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Галичини
м. Львова, серія іграшок «Українські звірята» (керівник – Степанишин Зоряна
Михайлівна);

І  місце –  Денега  Роксоляна,  Мельник  Юрій,  Кіндратів  Кароліна,
вихованці  гуртка  «Геометричне  моделювання»  ЦТДЮГ  на  базі  Ораторії-
Катехитичної  школи  ім.  Святого  Домініка  Савіо  м.  Львова  за  композицію
«Кусудама спіральна» (керівник – Дзюб Оксана Ярославівна);
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ІІ місце – вихованці гуртка «Геометричне моделювання» ЦТДЮГ на базі
Ораторії-Катехитичної  школи  ім.  Святого  Домініка  Савіо  м.  Львова  за
композицію «Кусудама зіркова» (керівник – Дзюб Оксана Ярославівна);

ІІ  місце –  Юськів  Яна,  вихованка  гуртка  «Майстерня  чудес»  Центру
дитячої  та  юнацької  творчості  м.  Борислава,  декоративне  панно  «Айстри»
(керівник – Гаргас Тетяна Федорівна);

ІІІ місце – Терлецька Анна-Марія, вихованка гуртка «Початкове технічне
моделювання» Центру науково-технічної творчості учнівської молоді ЛМР на
базі  34  ім.  М.Шашкевича  м.  Львова,  композиція «Ялинка»  (керівник  –
Степанишин Роксолана Володимирівна);

ІІІ  місце –  Семенюк  Христина,  Шийка  Олена,  Постойко  Вероніка,
вихованки  гуртка  «Паперопластика»  Палацу  дитячої  та  юнацької  творчості
м.Дрогобича на базі  Лішнянського НВК за  композицію кусудам «Лаконічна»
(керівник – Клонцак Леся Миколаївна);

учасник – Чабан Ірина,  вихованка гуртка орігамі Станції  юних техніків
м. Стрия, кусудама «Снігова куля» (керівник – Яворська Богдана Богданівна);

− У старшій віковій категорії:

І місце –  Демакін Андрій, вихованець гуртка «Паперопластика» Будинку
учнівської  творчості  м.  Трускавця,  композиція  кусудам  «Осінні  спіралі»
(керівник – Гривняк Любов Михайлівна);

І місце – Шафран Микола, вихованець гуртка «Паперопластика» Будинку
учнівської творчості м. Трускавця, композиція кусудам «Дрогобицькі мотиви»
(керівник – Гривняк Любов Михайлівна);

І  місце –  Борова  Мар’яна,  вихованка  артстудії  «Палітра  ідей»  БДЮТ
Шевченківського  району,  композиція  «Різдвяний  ангел»,  (керівник  –
Соломійчук Галина Михайлівна);

І  місце –  Макогоненко Анна-Марія  та  Федун Марта,  вихованки гуртка
«Технічне моделювання рухомих іграшок  Papercraft» Центру творчості дітей та
юнацтва  Галичини  м. Львова,  серія  рухомих  іграшок  «Український  цирк»
(керівник –  Степанишин Зоряна Михайлівна);

І  місце –  Вівдіч  Вероніка,  учениця  Жовтанецького  опорного  ЗЗСО
Жовтанецької  сільської  ради,  декоративний  вінок  «Акорди  літа»  (керівник  –
Вихопень Юлія Михайлівна);

ІІ місце – Височанська Єлизавета, вихованка гуртка орігамі Станції юних
техніків  м. Стрия,  топіарій  «Пуансетія»  (керівник  –  Яворська  Богдана
Богданівна);

3. Визнати, що за підсумками заочного конкурсу у номінації «Українська ху-
стка» та «Український рушник» переможцями стали:

− У молодшій віковій категорії:

І  місце –  Шепінько  Володимир,  вихованець  гуртка  «Виготовлення
сувенірів»  КЗ  ЛОР «Львівський  обласний  центр  науково-технічної  творчості
учнівської молоді» на базі ліцею «Львівський» ЛМР, українська хустка «Квітуча
Україна»  (керівник –  Федевич Оксана Євгенівна);

І  місце –  Лупак  Марта,  вихованка  гуртка  «Фітодизайн»  відділу
образотворчого  та  ужиткового  мистецтва Центру творчості  дітей  та  юнацтва
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Галичини м. Львова, декоративна хустка «А квіти під небом» (керівник – Роміна
Дада Борисівна);

І  місце –  Макар  Марія,  вихованка  гуртка  «Фітодизайн»  відділу
образотворчого  та  ужиткового  мистецтва Центру творчості  дітей  та  юнацтва
Галичини  м.  Львова,  декоративна  хустка «Переспів  вишивки»  (керівник  –
Роміна Дада Борисівна);

І  місце –  Євкова  Катерина,  вихованка  гуртка  «Фітодизайн»  відділу
образотворчого  та  ужиткового  мистецтва  Центру творчості  дітей  та  юнацтва
Галичини м.  Львова,  декоративна хустка «Збережу бабусин код»  (керівник –
Роміна Дада Борисівна);

І  місце – Смірнова  Моніка,  Матвійчук  Вікторія,  Деревенко  Ярема,
Шандра  Матвій, вихованці  ЗДО  №  41  «Ластівка», колективна  композиція
«Хустина.  Квіти  у  вазонах»  (директор  Вероніка  Біяк,  керівник  гуртка  Зоя
Богдан);

ІІ  місце –  вихованці  гуртка  «Аплікація»  студії  раннього  естетичного
виховання «Равлик» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини м. Львова за
колективну  композицію  «Український  рушник»  (керівник  –  Дзюб  Оксана
Ярославівна);

ІІІ  місце –  Ганцаж  Тадей,  Матуш  Ксенія,  вихованці  гуртка  «Основи
просторового моделювання» Центру творчості  дітей та юнацтва Галичини  за
колективну  композицію «Хустина.  Тепла  осінь» (керівник  –  Богдан  Зоя
Львівна);

ІІІ  місце –  Котис  Анничка,  вихованка  студії  раннього  естетичного
виховання «Равлик» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини ЦТДЮГ за
декоративну  композицію  «Хустина.  Сад  тюльпанів»  (керівник  –  Богдан  Зоя
Львівна);

ІІІ  місце –  Гуртова  Аніта,  Матуш  Ксенія,  вихованки  студії  раннього
естетичного виховання «Равлик» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини,
декоративна композиція «Рушник. Осінь» (керівник – Богдан Зоя Львівна);

− У середній віковій категорії:

І  місце –  Перевізник  Злата,  Пшебетович  Діана,  Бляхарська  Соломія,
Остапенко  Софія,  вихованці  гуртка  орігамі  Станції  юних  техніків  м. Стрия,
композиція «Український рушник» (керівник – Яворська Богдана Богданівна);

І  місце –  Келеман Марія,  учениця Сокільницького  ЗЗСО I-III  ст.  імені
І.Я. Франка  Сокільницької  сільської  ради  Львівського  району  Львівської
області,  українська  хустка  «Дівчина-весна»  (керівник  –  Федевич  Оксана
Євгенівна);

І місце – Шепінько Богдан, вихованець гуртка «Виготовлення сувенірів»
КЗ  ЛОР «Львівський  обласний  центр  науково-технічної  творчості  учнівської
молоді» на базі ліцею «Львівський» ЛМР, український рушник «Чорний ворон»
(керівник – Федевич Оксана Євгенівна);

І місце – вихованці гуртка «Основи орігамі» Центру творчості дітей та
юнацтва  Галичини  на  базі  Ліцею  №70  ЛМР  за  колективну  композицію
«Українська хустка Яворівщини» (керівник – Дзюб Оксана Ярославівна);

І місце – Шелюх Ірена, Кардаш Соломія, вихованки гуртка «Геометричне
моделювання» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини на базі Ораторії –
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Катехитичної школи ім. Домініка Савіо за колективну композицію «Українська
хустка. Червоні тюльпани» (керівник – Дзюб Оксана Ярославівна);

І місце –  Габшій Максим, вихованець  гуртка «Паперопластика»  Будинку
учнівської  творчості  м.  Трускавця,  українська  хустка  «Ружі»  (керівник  –
Гривняк Любов Михайлівна);

І  місце –  Мироненко  Олександр,  вихованець  гуртка  «Паперопластика»
Будинку учнівської творчості м. Трускавця, українська хустка «Весняні квіти»
(керівник – Гривняк Любов Михайлівна);

І  місце –  Ліщук  Роксоляна,  вихованка  гуртка  «Паперопластика»
комунального  закладу  «Центр  позашкільної  освіти  м. Самбора»,  композиція
«Квітчаста хустина» (керівник – Данилів Марія Іванівна);

І  місце –  Хмара  Вероніка,  вихованка  гуртка  «Паперопластика»
комунального  закладу  «Центр  позашкільної  освіти  м. Самбора»,  композиція
«Рушник вишиваний» (керівник – Данилів Марія Іванівна);

І  місце –  Артемович  Вікторія,  вихованка  гуртка  ткацтва  «Веретенце»
Центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Галичини  м.  Львова  за  декоративну
композицію «Верета» (керівник –  Ващак Оксана Іванівна);

І місце – Борух Катерина, вихованка гуртка ткацтва «Веретенце» Центру
творчості  дітей  та  юнацтва  Галичини  м.  Львова  за  декоративну  композицію
«Український рушник» (керівник – Ващак Оксана Іванівна);

І місце – Борух Катерина, вихованка гуртка ткацтва «Веретенце» Центру
творчості  дітей  та  юнацтва  Галичини  м.  Львова  за  декоративну  композицію
«Верета» (керівник –  Ващак Оксана Іванівна);

І місце – Купінська Люба, вихованка гуртка «Майстриня» Золочівського
Центру  позашкільної  освіти за  декоративну композицію «Українська  хустка»
(керівник – Твердохліб Наталія Анатоліївна);

І  місце –  Матківська  Іванна,  Сотурчак  Марія,  вихованки  гуртка
«Паперопластика» Палацу дитячої та юнацької творчості м.Дрогобича на базі
Лішнянського  НВК за  декоративну композицію «Українська  хустка.  Квіткова
заметіль» (керівник – Клонцак Леся Миколаївна);

І місце – Чернецька Каріна, Федис Віталіна, Лисунів Анастасія, вихованки
гуртка «Паперопластика» Палацу дитячої та юнацької творчості м.Дрогобича на
базі  Лішнянського  НВК  за  декоративну  композицію  «Український  рушник»
(керівник – Клонцак Леся Миколаївна);

І місце – Котиc Марія, вихованка художнього хореографічного колективу
«DiaDance»  Центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Галичини,  декоративна
композиція  «Хустина. Польові квіти» (керівник – Діана Міщук);

І місце – Куриляк Єва, Гуменна Наталія, Варениця Анна, вихованці групи
«Янголята»  художнього  хореографічного  колективу   «DiaDance»  Центру
творчості  дітей та юнацтва Галичини,  колективна робота  «Хустина.  Квітуче
поле» (керівник – Діана Міщук);

І  місце –  Ковальчук  Єлизавета,  Левчук  Соломія,  Шеремета  Олеся,
вихованці  Народного  художнього  колективу капели бандуристок  «Дзвіночок»
Центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Галичини,  колективна  робота  «Хустина.
Польові квіти» (керівник – Марія Горішна);

І місце – Депа Яна,  вихованка спортивно-танцювальної студії сучасної
хореографії  «Відлуння»  Центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Галичини  за
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композицію  «Хустина.  Літо»  (художній  керівник  –  Плахотнюк  Олександр
Анатолійович);

ІІ місце – Юник Юлія,  вихованка спортивно-танцювальної студії сучасної
хореографії  «Відлуння»  Центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Галичини  за
композицію  «Хустина.  Дивовижні  птиці»  (художній  керівник  –  Плахотнюк
Олександр Анатолійович);

ІІ місце – Стрижко Павло, вихованець відділу технічної творчості Центру
творчості  дітей  та  юнацтва  Галичини ЦТДЮГ  за  декоративну  композицію
«Хустина. Сонячна» (керівник – Богдан Зоя Львівна);

ІІ  місце –  Мищишин  Олександр,  вихованець  гуртка  «Калейдоскоп
чарівного ремесла» Золочівського Центру позашкільної освіти за декоративну
композицію «Український рушник» (керівник – Корнилюк Людмила Романівна);

ІІ місце – вихованці гуртка «Основи орігамі» Центру творчості дітей та
юнацтва Галичини на базі Ліцею №70 ЛМР за колективну композицію «Хустка.
Вишневі соняхи Марії Приймаченко» (керівник – Дзюб Оксана Ярославівна);

ІІ місце – вихованці гуртка «Основи орігамі» Центру творчості дітей та
юнацтва Галичини на базі Ліцею №70 ЛМР за колективну композицію «Хустка.
Помаранчеві квіти Марії Приймаченко» (керівник – Дзюб Оксана Ярославівна);

ІІ  місце –  Артемович  Вікторія,  вихованка  гуртка  ткацтва  «Веретенце»
Центру творчості дітей та юнацтва Галичини м. Львова за декоративну хустину
«Соняхи» (керівник –  Ващак Оксана Іванівна);

ІІ місце –  Тиртишний Сергій, вихованець гуртка проєкту «Давай, разом!»
Центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Галичини  м.  Львова  за  декоративну
композицію  «Хустка.  Літо»  (керівники  –   Степанишин  Зоряна  Михайлівна,
Богдан Зоя Львівна);

ІІ місце – Борух Катерина, вихованка гуртка ткацтва «Веретенце» Центру
творчості  дітей  та  юнацтва  Галичини  м.  Львова  за  декоративну  композицію
«Хустка Барвиста» (керівник – Ващак Оксана Іванівна);

ІІІ місце –  Головчак Анна, вихованка гуртка «Майстерня чудес» Центру
дитячої та юнацької творчості м. Борислава, декоративна композиція «Хустка
святкова» (керівник – Гаргас Тетяна Федорівна);

ІІІ місце – Борух Катерина, вихованка гуртка ткацтва «Веретенце» Центру
творчості  дітей  та  юнацтва  Галичини  м.  Львова  за  декоративну  композицію
«Хустка Святкова» (керівник – Ващак Оксана Іванівна);

ІІІ  місце –  Тарасенко  Марія,  вихованка  гуртка  ткацтва  «Веретенце»
Центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Галичини  м.  Львова  за  декоративну
композицію «Верета» (керівник – Ващак Оксана Іванівна);

ІІІ  місце –   Троцький  В’ячеслав,  вихованець  гуртка  проєкту  «Давай,

разом!» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини м. Львова за декоративну

композицію  «Хустка.  Теплий  вечір»  (керівники  –   Степанишин  Зоряна

Михайлівна,   Богдан Зоя Львівна);

− У старшій віковій категорії:
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