
                                                                                                                                                                                                        Додаток 2 
                                                                                                       до наказу  
                                                                                                       КЗ «ЗОЦ НТТУМ  
                                                                                                       «Грані» ЗОР 

           від 01.10.2021р. № 70/1 
 

ПЕРЕМОЖЦІ 

 відкритого онлайн - конкурсу художньо-технічної творчості «З Днем народження, країно!» 

 

І вікова категорія 

Дипломи І ступеня 

 

№ Прізвище, ім’я 

учасника 

Назва роботи Номінація Заклад освіти П.І.Б. керівника 

1.  

Бартиш Поліна 
«Різнобарвні квіти 

Хортиці» 

Декоративно – 

ужиткове мистецтво 

Комунальний заклад «Запорізький 

обласний центр науково–технічної 

творчості учнівської молоді «Грані» 

Запорізької обласної ради 

Кірішун І.М. 

 

2.  

Попович 

Олександра 
«На городі гарбузи» 

Декоративно – 

ужиткове мистецтво 

Комунальний заклад «Приазовський 

Будинок дитячої та юнацької творчості» 

Приазовської селищної ради Запорізької 

області 

Понамарьова Є. В. 

 

3.  

Сидоренко Софія  

 

«Наш оберіг тобі, 

моя  Україна» 

 

Декоративно – 

ужиткове мистецтво 

Комунальний заклад «Запорізький 

обласний центр науково–технічної 

творчості учнівської молоді «Грані» 

Запорізької обласної ради 

Кірішун І.М. 

 

 

Дипломи ІІ ступеня 

 

№ Прізвище, ім’я 

учасника 

Назва роботи Номінація Заклад освіти П.І.Б. керівника 

1.  

Колектив 

вихованців 

«Український 

велосипед» 

 

Декоративно – 

ужиткове мистецтво 

Комунальний заклад «Запорізький 

обласний центр науково – технічної 

творчості учнівської молоді «Грані» 

Запорізької обласної ради 

Пахота Н.О. 

 

2.  Сиволап Маргарита «Купальський Декоративно – Комунальний заклад «Запорізький Бабакова О.В. 



 віночок» ужиткове мистецтво обласний центр науково – технічної 

творчості учнівської молоді «Грані» 

Запорізької обласної ради 

 

 

Дипломи ІІІ ступеня 

 

№ Прізвище, ім’я 

учасника 

Назва роботи Номінація Заклад освіти П.І.Б. керівника 

1.  

Бурлака Анфіса «Ракета України» 
Декоративно – 

ужиткове мистецтво 

Комунальний заклад «Запорізький 

обласний центр науково – технічної 

творчості учнівської молоді «Грані» 

Запорізької обласної ради 

Матвієнко К.І. 

 

2.  

Кононенко Олеся «Писанковий рай» 
Декоративно – 

ужиткове мистецтво 

Комунальний заклад «Запорізький 

обласний центр науково – технічної 

творчості учнівської молоді «Грані» 

Запорізької обласної ради 

Бабакова О.В. 

 

3.  

Фірсов Рінат «Мішечок достатку» 
Декоративно – 

ужиткове мистецтво 

Комунальний заклад «Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Малинівської сільської ради 

Дерев'янко К. В. 

 

 

ІІ вікова категорія 

 

Дипломи І ступеня 

 

№ Прізвище, ім’я 

учасника 

Назва роботи Номінація Заклад освіти П.І.Б. керівника 

1.  

Біла Єва «Весняна писанка» 
Декоративно – 

ужиткове мистецтво 

Комунальний заклад «Запорізький 

обласний центр науково – технічної т 

вворчості учнівської молоді «Грані» 

Запорізької обласної ради 

Бабакова О.В. 

 

2.  

Залинська Сабріна, 

Рудий Олексій  

«Запоріжжя – рідне 

місто» 

Декоративно – 

ужиткове мистецтво 

Комунальний заклад «Запорізький 

обласний центр науково – технічної 

творчості учнівської молоді «Грані» 

Запорізької обласної ради 

Бабакова О.В. 

 

3.  Колектив 

вихованців 

«Український 

осінній пейзаж» 

Декоративно – 

ужиткове мистецтво 

Комунальний заклад «Запорізький 

обласний центр науково – технічної 
Шавульська Л.І. 



творчості учнівської молоді «Грані» 

Запорізької обласної ради 
4.  

Колектив 

вихованців 

«Мальви - символ 

любові до рідної 

землі» 

Декоративно – 

ужиткове мистецтво 

Комунальний заклад «Приазовський 

Будинок дитячої та юнацької творчості» 

Приазовської селищної ради Запорізької 

області 

Панькіна-Коляда С. В. 

 

5.  

Краєва Поліна 
«Кольори нашого 

народу» 

Декоративно – 

ужиткове мистецтво 

Комунальний заклад «Запорізький 

обласний центр науково – технічної 

творчості учнівської молоді «Грані» 

Запорізької обласної ради 

Михайлова А.О. 

6.  

Лазорак Альона «Млин» 
Декоративно – 

ужиткове мистецтво 

Комунальний заклад «Приазовський 

Будинок дитячої та юнацької творчості» 

Приазовської селищної ради Запорізької 

області 

Понамарьова Є.В. 

7.  

Лисоконь Кіра 
«Дніпровський 

каскад» 

Декоративно – 

ужиткове мистецтво 

Комунальний заклад «Запорізький 

обласний центр науково – технічної 

творчості учнівської молоді «Грані» 

Запорізької обласної ради 

Бабакова О.В. 

8.  

Жеребцова 

Вероніка 

«Історичне серце 

Запоріжжя» 
Фотомистецтво 

Комунальний заклад «Запорізький 

обласний центр науково – технічної 

творчості учнівської молоді «Грані» 

Запорізької обласної ради 

Михайлова А.О. 

 

Дипломи ІІ ступеню 

 

№ Прізвище, ім’я 

учасника 

Назва роботи Номінація Заклад освіти П.І.Б. керівника 

1.  

Болотов Ярослав  
«Ой, у лузі червона 

калина» 

Декоративно – 

ужиткове мистецтво 

Комунальний заклад «Запорізький 

обласний центр науково – технічної 

творчості учнівської молоді «Грані» 

Запорізької обласної ради 

Торжанська Н. О. 

2.  

Данільченко 

Маргарита  
«Квітка» 

Декоративно – 

ужиткове 

мистецтво 

Комунальний заклад «Запорізький 

обласний центр науково – технічної 

творчості учнівської молоді «Грані» 

Запорізької обласної ради 

Бабакова О.В. 

3.  Калугіна Вікторія  «Буяє золотом Декоративно – Комунальний заклад «Приазовський Понамарьова Є.В. 



соняшниковий цвіт» ужиткове 

мистецтво 

Будинок дитячої та юнацької творчості» 

Приазовської селищної ради Запорізької 

області 

4.  

Посніков Михайло  «Сивий коню» 

Декоративно – 

ужиткове 

мистецтво 

Комунальний заклад «Запорізький 

обласний центр науково–технічної 

творчості учнівської молоді «Грані» 

Запорізької обласної ради 

Бабакова О.В. 

5.  

Прокопенко 

Олександра  
«Дерево життя» 

Декоративно – 

ужиткове 

мистецтво 

Комунальний заклад «Запорізький 

обласний центр науково – технічної 

творчості учнівської молоді «Грані» 

Запорізької обласної ради 

Торжанська Н. О. 

6.  

Шеремета Таміла, 

Шеремета Дарина  
«Сяйво кохання» 

Декоративно – 

ужиткове 

мистецтво 

Комунальний заклад «Запорізький 

обласний центр науково – технічної 

творчості учнівської молоді «Грані» 

Запорізької обласної ради 

Бабакова О.В. 

 

Дипломи ІІІ ступеню 

 

№ Прізвище, ім’я 

учасника 

Назва роботи Номінація Заклад освіти П.І.Б. керівника 

1.  

Юхименко Вікторія 

 
«Квіти України» 

Декоративно – 

ужиткове мистецтво 

Комунальний заклад «Запорізький 

обласний центр науково – технічної 

творчості учнівської молоді «Грані» 

Запорізької обласної ради 

Тюкова Л.М. 

2.  

Богославець Орина 
«Запорізьке серце  

України» 

Декоративно – 

ужиткове мистецтво 

Комунальний заклад «Запорізький 

обласний центр науково – технічної 

творчості учнівської молоді «Грані» 

Запорізької обласної ради 

Кірішун І. М. 

3.  

Колектив 

вихованців 
«Квітуча Україна» 

Декоративно – 

ужиткове 

мистецтво 

Комунальний заклад «Запорізький 

обласний центр науково – технічної 

творчості учнівської молоді «Грані» 

Запорізької обласної ради 

Бережна М.П. 

4.  
Мірошниченко 

Микола 

«Усе моє, все зветься 

Україна!» 

Декоративно – 

ужиткове 

мистецтво 

Позашкільний навчальний заклад 

«Станція юних техніків «Запорізької 

міської ради  Запорізької області 

Рябко С. О. 

5.  Удодик Андрій «Дерево життя» Декоративно – Комунальний заклад «Запорізький Бабакова О.В. 



ужиткове 

мистецтво 

обласний центр науково – технічної 

творчості учнівської молоді «Грані» 

Запорізької обласної ради 

6.  

Руденко Анастасія «Щаслива доля» 
Комп’ютерна 

графіка 

Комунальна установа «Комплексний 

позашкільний навчальний заклад Будинок 

дитячої та юнацької творчості» 

Пологівської міської ради 

Кірілова Т. І. 

 

ІІІ вікова категорія 

 

Дипломи І ступеня 

 

№ Прізвище, ім’я 

учасника 

Назва роботи Номінація Заклад освіти П.І.Б. керівника 

1.  

Колектив 

вихованців 

«Це моя Україна, це 

моя  Батьківщина» 

Декоративно – 

ужиткове 

мистецтво 

Комунальний заклад «Приазовський 

Будинок дитячої та юнацької творчості» 

Приазовської селищної ради Запорізької 

області 

Логвінова Т. В. 

2.  

Кузьміна Вікторія «Пан і пані» 

Декоративно – 

ужиткове 

мистецтво 

Комунальний заклад «Центр позашкільної 

освіти» Мелітопольської міської ради 
Конча Н.О. 

3.  

Мякішев 

Владислав  

«Оберіг- це до щастя 

безмежність доріг...» 

Декоративно – 

ужиткове 

мистецтво 

Комунальний заклад «Приазовський 

Будинок дитячої та юнацької творчості» 

Приазовської селищної ради Запорізької 

області 

Зозуля І.М. 

4.  

Немченко Марія  
 Писанка «Пишаюся 

країною» 

Декоративно – 

ужиткове 

мистецтво 

Комунальний заклад «Приазовський 

Будинок дитячої та юнацької творчості» 

Приазовської селищної ради Запорізької 

області 

Логвінова Т. В. 

5.  

Панайотова Ніка  
Комірець «Весняний 

подих» 

Декоративно – 

ужиткове 

мистецтво 

Комунальний заклад «Приазовський 

Будинок дитячої та юнацької творчості» 

Приазовської селищної ради Запорізької 

області 

Логвінова Т. В. 

6.  

Понайотова Ніка  

«З Днем 

народження, 

країно!» 

Декоративно – 

ужиткове 

мистецтво 

Комунальний заклад «Приазовський 

Будинок дитячої та юнацької творчості» 

Приазовської селищної ради Запорізької 

Логвінова Т. В. 



області 

7.  

Потрогош Михайло  
«Соняшниковий 

край» 

Декоративно – 

ужиткове 

мистецтво 

Комунальний заклад «Приазовський 

Будинок дитячої та юнацької творчості» 

Приазовської селищної ради Запорізької 

області 

Зозуля І. М. 

8.  

Стрюк Софія 

Лялька-оберіг 

крупеничка 

«Дарунок рідної 

землі» 

Декоративно – 

ужиткове 

мистецтво 

Клуб дитячої та юнацької творчості 

«Зоряний» відділу освіти виконавчого 

комітету Бердянської міської ради 

Запорізької області 

Терешина О.В. 

9.  
Паранічева 

Анастасія 

«Тече вода з-під 

явора» 

Декоративно – 

ужиткове 

мистецтво 

Запорізька гімназія № 77 Запорізької 

міської ради 
Трайно Л.О. 

10.  

Смирнова Поліна  

«Соняшник як 

символ любові до 

Батьківщини» 

Декоративно – 

ужиткове 

мистецтво 

Комунальний заклад «Запорізький 

обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді «Грані» 

Запорізької обласної ради 

Бондаренко О.Б. 

11.  
Стрюк Софія, 

Яковлева Регіна, 

Писанець Варвара  

«Писанка – оберіг 

життя» 

Декоративно – 

ужиткове 

мистецтво 

Клуб дитячої та юнацької творчості 

«Зоряний» відділу освіти виконавчого 

комітету Бердянської міської ради 

Запорізької області 

Терешина О.В. 

12.  
Белка Олена  

 

«Рідна земле, 

Запорізька!» 
Фотомистецтво 

Комунальний заклад «Запорізький 

обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді «Грані» 

Запорізької обласної ради 

Козлов В.В. 

13.  
Сидорська 

Анастасія 
«Мавка» 

Комп’ютерна 

графіка 

Люцернянський навчально-виховний 

комплекс Михайлівської сільської ради 

Вільнянського району Запорізької області 

Проценко О. В. 

 

Дипломи ІІ ступеня 

 

№ Прізвище, ім’я 

учасника 

Назва роботи Номінація Заклад освіти П.І.Б. керівника 

1.  

Гречко Максим «Оберіг» 

Декоративно – 

ужиткове 

мистецтво 

Комунальний заклад «Запорізький 

обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді «Грані» 

Запорізької обласної ради 

Гриняєва Н. Г. 



2.  

Колектив учнів «Квіти і птахи» 

Декоративно – 

ужиткове 

мистецтво 

Запорізька гімназія № 77 Запорізької 

міської ради 
Трайно Л.О. 

3.  

Сахань Роман 
«Квітковий 

дивосвіт» 

Декоративно – 

ужиткове 

мистецтво 

Комунальний заклад «Приазовський 

Будинок дитячої та юнацької творчості» 

Приазовської селищної ради Запорізької 

області 

Зозуля І. М. 

4.  
Івахно Сергій 

Сергійович 

 

«Рідна земле, 

Запорізька!» 
Фотомистецтво 

Комунальний заклад «Запорізький 

обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді «Грані» 

Запорізької обласної ради 

Козлов В.В. 

5.  

Корольова Софія 
«Калейдоскоп моєї 

країни» 

Комп’ютерна 

графіка 

Комунальний заклад «Запорізька 

загальноосвітня санаторна школа-інтернат 

№ 7 І-ІІ ступенів» Запорізької обласної 

ради 

Сінченко О. С. 

6.  

Дiденко Егор «Дiдух все бачить...» 
Комп’ютерна 

графіка 

Комунальний заклад «Запорiзька 

загальноосвiтня школа iнтернат №7 I-II 

ступенів» Запорiзькоï обласноï ради 

Сінченко О. С. 

 

Дипломи ІІІ ступеня 

 

№ Прізвище, ім’я 

учасника 

Назва роботи Номінація Заклад освіти П.І.Б. керівника 

1.  

Бунчук Аліна  
«Я маленька 

українка» 

Декоративно – 

ужиткове 

мистецтво 

Комунальний заклад «Приазовський 

Будинок дитячої та юнацької творчості» 

Приазовської селищної ради Запорізької 

області 

Понамарьова Є.В. 

2.  

Бусь Богдан  «У квітучому саду» 

Декоративно – 

ужиткове 

мистецтво 

Запорізька гімназія № 77 Запорізької 

міської ради Трайно Л.О. 

3.  

Заставська Аліна «Дніпро» 

Декоративно – 

ужиткове 

мистецтво 

Запорізька гімназія № 77 Запорізької 

міської ради Трайно Л.О. 

4.  

Колектив учнів  «Верба і калина» 

Декоративно – 

ужиткове 

мистецтво 

Запорізька гімназія № 77 Запорізької 

міської ради Трайно Л.О. 



5.  Максимова Влада, 

Толстухін Ігор, 

Толстухін 

Олександр 

«Єдина Країна!» 

Декоративно – 

ужиткове 

мистецтво 

Комунальний заклад «Запорізький 

обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді «Грані» 

Запорізької обласної ради 

Бережна С. Я. 

6.  

Селезньова Тетяна «Конвалії» 

Декоративно – 

ужиткове 

мистецтво 

Запорізька гімназія № 77 Запорізької 

міської ради 
Трайно Л.О. 

7.  

Кузьменко Дмитро 
«Кирилівка 

просинається» 
Фотомистецтво 

Палац дитячої та юнацької творчості 

Мелітопольської міської ради Запорізької 

області 

Кузьменко М. С. 

8.  

Холзакова Світлана 
«Маки, квіти 

України» 

Комп’ютерна 

графіка 

Комунальний заклад «Запорізький 

обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді «Грані» 

Запорізької обласної ради 

Тарасова В.М. 

 

ІV вікова категорія 

 

Дипломи І ступеня 

 

№ Прізвище, ім’я 

учасника 

Назва роботи Номінація Заклад освіти П.І.Б. керівника 

1.  
Карякіна Альбина, 

Котова Яна, 

Супоніна Альбіна 

«Українське село» 
Декоративно – 

ужиткове мистецтво 

Комунальний заклад «Запорізький 

обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді «Грані» 

Запорізької обласної ради 

Гриняєва Н.Г. 

2.  

Чобан Вікторія  «Цвіт бузини» 
Декоративно – 

ужиткове мистецтво 

Комунальний заклад «Приазовський 

Будинок дитячої та юнацької творчості» 

Приазовської селищної ради Запорізької 

області 

Логвінова Т.В. 

 

 

 

Дипломи ІІ ступеня 

 

№ Прізвище, ім’я 

учасника 

Назва роботи Номінація Заклад освіти П.І.Б. керівника 



1.  

Олімпіюк Софія 
«День 

Незалежності»   
Фотомистецтво 

Комунальний заклад «Запорізький 

обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді «Грані» 

Запорізької обласної ради 

Козлов В.В. 

 

 

Дипломи ІІІступеня 

 

№ Прізвище, ім’я 

учасника 

Назва роботи Номінація Заклад освіти П.І.Б. керівника 

1.  

Давидова Анастасія «Моє місто» 

Декоративно – 

ужиткове 

мистецтво 

Позашкільний навчальний заклад «Станція 

юних техніків» Запорізької міської ради  

Запорізької області 

Краснобаєва О. І. 

2.  

Радаєва Софія «Запорізька Січ» 

Декоративно – 

ужиткове 

мистецтво 

Позашкільний навчальний заклад «Станція 

юних техніків» Запорізької міської ради  

Запорізької області 

Краснобаєва О. І. 

 

 


