
 

УКР АЇН А  

М И К О Л А Ї В С Ь КА   М І С Ь КА   Р А Д А 
У П Р А В Л І Н Н Я  О С В І Т И  

Н А К А З  
18.12.2020                                       м. Миколаїв                                            №_324 

 

Про підсумки міського етапу 

Всеукраїнського конкурсу-виставки  

творчих робіт «Український сувенір» 

 

Відповідно до наказу управління освіти Миколаївської міської ради                       

від 07.10.2020 №250 «Про проведення міського етапу Всеукраїнського  

конкурсу-виставки творчих робіт «Український сувенір», з метою виховання 

національного світогляду учнівської молоді через пізнання народного 

мистецтва, стимулюванню розвитку творчого пошуку, художнього смаку при 

виконанні креативних робіт з використанням традиційних матеріалів та технік,  

залучення молодого покоління до джерел народної творчості, сприяння 

налагодженню духовного контакту дитини та батьків через їх спільну творчість 

з 23 по 26 листопада 2020 року міською станцією юних натуралістів  проведено 

міський етап Всеукраїнського  конкурсу-виставки творчих робіт «Український 

сувенір» серед закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста. 

На розгляд журі надано  244  індивідуальних та колективних робіт закладів 

освіти  міста. Представлені творчі роботи різних номінацій  згідно до  

Положення  конкурсу: зразки традиційних іграшок (ляльки, фігурки людей, 

тварин, птахів, образотворчі іграшки); техніко-механічні іграшки; меблі; посуд; 

предмети вжитку, що можуть бути зразками традиційної української сувенірної 

продукції; сучасні дизайнерські вироби. 

Творчі роботи відрізняються високим рівнем майстерності, оригінальністю 

задуму, відповідністю традиціям щодо форм, пластики, колориту, емоційністю, 

органічним поєднанням національних художніх традицій та сучасних тенденцій 

формотворення. 

Враховуючи вищезазначене, 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Визнати переможцями та нагородити грамотами управління освіти 

Миколаївської міської ради серед закладів загальної середньої освіти: 

І вікова категорія 

І місце 

- Казимир Дар’ю, ученицю Миколаївської спеціалізованої школи                    

І-ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел експериментального навчального 

закладу всеукраїнського рівня «Академії дитячої творчості» Миколаївської 

міської ради, за роботу «Керамічні писанки», керівник Верстина В.В.; 



- Полісьбу Владислава, учня 3-А класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №33 Миколаївської міської ради, за роботу 

«Підсніжники», керівник Карповець І.В.; 

- Калинку Романа, учня 6-Б класу Миколаївської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №33 Миколаївської міської ради, за роботу «Тендітні фіалки»,  

керівник Новіцька Л.В.;  

- Мулика Івана, учня 3-Г класу Миколаївської загальноосвітньої школи              

І-ІІІ ступенів №40 Миколаївської міської ради, за роботу «Поросятко», керівник 

Мельник Т.В.; 

- Рака Єгора, учня 4-Г класу Миколаївської загальноосвітньої школи               

І-ІІІ ступенів №40 Миколаївської міської ради, за роботу «Багата криниця», 

керівник Кардивар Г.С.; 

- Чередніченка Ярослава, учня 1-Г класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №40 Миколаївської міської ради, за роботу «Птаха щастя», 

керівник Чередніченко О.В.; 

- Грону Дар’ю, ученицю 5 класу Миколаївської загальноосвітньої школи             

І-ІІІ ступенів № 60 Миколаївської міської ради, за роботу «Лисичка та 

журавель», керівник Іванова Н.М.; 

- Садовенка Олександра, учня 5 класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №39 імені  Ю.І. Макарова Миколаївської міської ради, за 

роботу «Берегиня», керівник Скорик І.А.; 

- Кіцак Софію, ученицю 5-Г класу Миколаївської гімназії №4  

Миколаївської міської ради, за роботу «Мотанка», керівник Віштал Я.С.; 

- Олійніченка В’ячеслава, учня 3-А класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 26 Миколаївської міської ради, за роботу «Оберіг», 

керівник Кльопка І.С.; 

- Мілінтей Тетяну, ученицю 3-А класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 26 Миколаївської міської ради, за роботу «Рідний край», 

керівник Кльопка І.С.; 

- Кондрацьку Ксенію, ученицю 6-В класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 28 Миколаївської міської ради, за роботу «Соняшникова 

долина», керівник Шаповалова А.М.; 

- Георгієва Олександра, учня 3-А класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Молчанова Б.І. Миколаївської міської ради, за 

роботу «В далекий шлях», керівник Бойченко Д.В.; 

- Гладченко Алісу, ученицю 3-А класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 7 Миколаївської міської ради, за роботу «Український 

стилізований герб»; 

- Капустеринську Дар’ю, ученицю Миколаївської гімназії №41 

Миколаївської міської ради, за роботу «Друзі Миколаївського зоопарку», 

керівник Кульчицька Т.І.; 

- Чеботарьову Анастасію, ученицю 4-Б класу Миколаївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №52 Миколаївської міської ради, за 

роботу «Янголятко», керівник Фоміч І.І. 

 

 

 



ІІ місце 

- Стахуна Ярослава, учня 1 класу Миколаївської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №56 Миколаївської міської ради, за роботу «Янголятко», керівник 

Пікуль;  

- Ющак Софію, ученицю 4 класу Миколаївської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 23 Миколаївської міської ради, за роботу «Український 

врожай», керівник Каратай Т.Г.; 

- Іванова Олексія, учня 5-А класу Миколаївської гімназії №4 

Миколаївської міської ради, за роботу «Лялька-мотанка», керівник Віштал Я.С.; 

- Дуб’ягу Максима, учня 2 класу Миколаївської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів №56 Миколаївської міської ради, за роботу «Картина-оберіг», 

керівник Пікуль; 

- Петриняка  Назара, учня 3 класу Миколаївської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 13 Миколаївської міської ради,  вихованця гуртка 

«Виготовлення іграшок-сувенірів», за роботу «Родове дерево», керівник 

Петриняк М.І.; 

- Попову Лілію, ученицю 5-Б класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 28 Миколаївської міської ради, за роботу «Житниця 

України», керівник Дітковська Н.Є.; 

- Літвінова Андрія, учня 2 класу Миколаївської загальноосвітньої школи                

І-ІІІ ступенів №16 Миколаївської міської ради, за роботу «Загадкові камінці»; 

- Земцову Владиславу, ученицю Миколаївської загальноосвітньої школи                

І-ІІІ ступенів №16 Миколаївської міської ради, за роботу «Макова пісня»; 

- Качур Злату, ученицю 1 класу Миколаївської загальноосвітньої школи                  

І-ІІІ ступенів №7 Миколаївської міської ради, за роботу «Лялька-мотанка 

«Берегиня»; 

- Бриль Любов, ученицю 3 класу Миколаївської загальноосвітньої школи         

І-ІІІ ступенів №43 імені К.Ф.Ольшанського Миколаївської міської ради, за 

роботу «Українська пара», керівник Андрущенко Н.Г.; 

- Єрохіну Юлію, ученицю 5-Г класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №54 Миколаївської міської ради, за роботу «Карта 

України», керівник Івашкіна А.М.; 

- Єршова Михайла, учня 4-Б класу Миколаївської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №33 Миколаївської міської ради, за роботу «Снігова квітка», 

керівник Лісачова Н.Ф.; 

- Шаронову Аріну, ученицю 6-Д класу  Миколаївського муніципального 

колегіуму ім. В.Д. Чайки Миколаївської міської ради, за роботу «Бджілка і 

трояндочка»,   керівник Салутіна С.Б.;  

ІІІ місце 

- Польського Богдана, учня 6 класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №44  Миколаївської міської ради, за роботу «Дівчина у 

криниці», керівник Бачкала О.В.; 

- Криничного Богдана, учня 4 класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №43 Миколаївської міської ради, за роботу «Вухастик», 

керівник Василянська І.В.; 



- Шпортак Єлизавету, ученицю 5 класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №7 Миколаївської міської ради, за роботу «Лялька-

мотанка «Веселий оберіг»»; 

- Хаієс Фатіму, ученицю Миколаївської загальноосвітньої школи                       

І-ІІІ ступенів № 64 Миколаївської міської ради, за роботу «Стародавня 

іграшка»; 

- Трофимович Софію, ученицю 5-Б класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №32 Миколаївської міської ради, за роботу «Лялька-

мотанка»; 

 

ІІ вікова категорія 

І місце 

- колектив гуртка «Скарб» Миколаївської гімназії №41 Миколаївської 

міської ради,  за роботу «Коза-дереза», керівник Кульчицька Т.І.; 

- Аніпкіна Артема, учня Миколаївської загальноосвітньої школи                           

І-ІІІ ступенів № 51 Миколаївської міської ради, за роботу «Курка Ряба», 

керівник Кулалаєв О.В.; 

- Чепелюка Артема, учня Миколаївської загальноосвітньої школи                          

І-ІІІ ступенів № 51 Миколаївської міської ради, за роботу «Брелок «Молот», 

керівник Кулалаєв О.В.; 

- Сєліна Максима, учня Миколаївської загальноосвітньої школи                             

І-ІІІ ступенів № 51 Миколаївської міської ради, за роботу «Ключниця»,  

керівник Кулалаєв О.В.; 

- Церуш Анастасію, ученицю Миколаївської спеціалізованої школи                             

І-ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел експериментального навчального 

закладу всеукраїнського рівня «Академії дитячої творчості» Миколаївської 

міської ради, за роботи «Сонячні квіти», «Білі ворони», керівник Гончарук Я.Г.; 

- Новікову Крістіну, ученицю Миколаївської спеціалізованої школи                    

І-ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел експериментального навчального 

закладу всеукраїнського рівня «Академії дитячої творчості» Миколаївської 

міської ради, за роботу «Баранець», керівник Кузнецова Г.В.; 

- Юрах Уляну, ученицю Миколаївської спеціалізованої школи                                 

І-ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел експериментального навчального 

закладу всеукраїнського рівня «Академії дитячої творчості» Миколаївської 

міської ради, за роботу «Дідух», керівник Фролова Н.В.; 

- Козуб Діану, ученицю Миколаївської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

мистецтв і прикладних ремесел експериментального навчального закладу 

всеукраїнського рівня «Академії дитячої творчості» Миколаївської міської 

ради, за роботу «Пташка», керівник Кузнецова Г.В.; 

- Гуріну Катерину, ученицю Миколаївської спеціалізованої школи                              

І-ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел експериментального навчального 

закладу всеукраїнського рівня «Академії дитячої творчості» Миколаївської 

міської ради, за роботу «Ніч така місячна», керівник Кушнір Є.В.; 

- Кобозова Олександра, учня Миколаївської спеціалізованої школи                          

І-ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел експериментального навчального 

закладу всеукраїнського рівня «Академії дитячої творчості» Миколаївської 

міської ради, за роботу «Моє місто», керівник Рассолов О.Б.; 



- Модестова Нікіту, учня Миколаївської спеціалізованої школи                            

І-ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел експериментального навчального 

закладу всеукраїнського рівня «Академії дитячої творчості» Миколаївської 

міської ради, за роботу «Мигія», керівник Євлампієв С.В.; 

- Алексєєву-Яковлеву Дарину, ученицю Миколаївської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел експериментального 

навчального закладу всеукраїнського рівня «Академії дитячої творчості» 

Миколаївської міської ради, за роботу «Цукерка», керівник  Тарасова О.М.; 

- Вертелецьку Марію, ученицю Миколаївської спеціалізованої школи                    

І-ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел експериментального навчального 

закладу всеукраїнського рівня «Академії дитячої творчості» Миколаївської 

міської ради, за роботу «Подушечка», керівник Тарасова О.М.; 

- Шубочкіну Камілу, ученицю Миколаївської спеціалізованої школи                     

І-ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел експериментального навчального 

закладу всеукраїнського рівня «Академії дитячої творчості» Миколаївської 

міської ради, за роботу «Глечик», керівник Фролова Н.В.; 

- Середу Єлизавету, Вовченко Уляну, учениць 7-А класу  Миколаївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14 імені Пшеніцина Г.О., 

Миколаївської міської ради,  за роботу «Український сувенір», керівник 

Спинова Т.М.; 

- Руденко Кіру, ученицю Миколаївського спеціального навчально-

виховного комплексу для дітей зі зниженим зором Миколаївської міської ради,  

за роботу «Вішак для рушників»,  керівник Лученкова Н.В.; 

- Ющак Андрія, учня Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 23 Миколаївської міської ради, за роботу «Нехай здійснюються мрії 

українців», керівник Каратай Т.Г.; 

- Яцків Юлію, ученицю 8-А класу Миколаївської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №7 Миколаївської міської ради, за роботу «Букет польових 

квітів»; 

- Падусенко Міру, ученицю Миколаївської гімназії №2 Миколаївської 

міської ради, за роботу «Господарство квітучої України», керівник                      

Руденко О.М.; 

ІІ місце 

- Горновську Софію, ученицю 11 класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №47 Миколаївської міської ради, за роботу «Чарівні маки», 

керівник Контуашвілі І.В.; 

- Самсонову Катерину, ученицю  Миколаївської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів №54 Миколаївської міської ради, за роботу «Гусочка», керівник 

Самсонова О.Е.; 

- П’ясковську Дар’ю, ученицю 7-А класу Миколаївської гімназії №3 

Миколаївської міської ради, за роботу «Домовий», керівник Пшонь Г.А.; 

- Савченко Анну, ученицю  Миколаївської загальноосвітньої школи                     

І-ІІІ ступенів №54 Миколаївської міської ради, за роботу «Коло калини 

молодята», керівник Самсонова О.Е.; 

- колектив гуртка «Берегиня» Миколаївської загальноосвітньої школи                         

І-ІІІ ступенів №36 Миколаївської міської ради, за роботу «Пори року», керівник 

Кардівар А.В.; 



- Шепітка Романа, учня Миколаївської загальноосвітньої школи                           

І-ІІІ ступенів №45 Миколаївської міської ради, за роботу «Край мій, рідний 

край», керівник Гордієнко Т.М.; 

- Ботвіну Марію, ученицю Миколаївської спеціалізованої школи                             

І-ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел експериментального навчального 

закладу всеукраїнського рівня «Академії дитячої творчості» Миколаївської 

міської ради, за роботу «Барви осені», керівник Кисличенко Н.Г.; 

- Дудіну Ангеліну,  ученицю Миколаївської спеціалізованої школи                       

І-ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел експериментального навчального 

закладу всеукраїнського рівня «Академії дитячої творчості» Миколаївської 

міської ради, за роботу «Квітуча Україна», керівник Ткаченко О.Ю.; 

- Кривенко Ольгу, ученицю Миколаївської загальноосвітньої школи                   

І-ІІІ ступенів № 51 Миколаївської міської ради, вихованку гуртка 

«Декоративно-ужиткове мистецтво», за роботу «На панщині пшеницю жала»,  

керівник Кривенко О.П.; 

- Саюнову Марію, ученицю 10 класу Миколаївського  морського ліцею 

імені професора М. Александрова Миколаївської міської ради, за роботу 

«Лялька-мотанка»; 

- Щавінську Вікторію, ученицю 9-А класу Миколаївського муніципального 

колегіуму ім. В.Д. Чайки Миколаївської міської ради, за роботу «Кіт Баюн», 

керівник Салутіна С.Б.  

 

ІІІ місце 

- не визначено; 

 

ІІІ вікова категорія 

І місце 

- Якименко Марію, ученицю Миколаївської спеціалізованої школи                      

І-ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел експериментального навчального 

закладу всеукраїнського рівня «Академії дитячої творчості» Миколаївської 

міської ради, за роботу «Кінь «Святковий», керівник Кириченко Л.М.; 

- Сіренко Юлію, ученицю Миколаївської спеціалізованої школи                          

І-ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел експериментального навчального 

закладу всеукраїнського рівня «Академії дитячої творчості» Миколаївської 

міської ради, за роботу «Браслет», керівник Євлампієв С.В.; 

- Дирду Іллю, учня Миколаївської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

мистецтв і прикладних ремесел експериментального навчального закладу 

всеукраїнського рівня «Академії дитячої творчості» Миколаївської міської 

ради, за роботу «Підставка під олівці», керівник Євлампієв С.В.; 

- Негруна Гліба, учня Миколаївської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

мистецтв і прикладних ремесел експериментального навчального закладу 

всеукраїнського рівня «Академії дитячої творчості» Миколаївської міської 

ради, за роботу «Надія», керівник Рассолов О.Б.; 

- Сакутіна Богдана, учня Миколаївської спеціалізованої школи                            

І-ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел експериментального навчального 

закладу всеукраїнського рівня «Академії дитячої творчості» Миколаївської 

міської ради, за роботу «Розквітання», керівник Рассолов О.Б.; 



- Банах Вікторію, ученицю Миколаївської спеціалізованої школи                          

І-ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел експериментального навчального 

закладу всеукраїнського рівня «Академії дитячої творчості» Миколаївської 

міської ради, за роботу «Собачка «Весняна», керівник Кириченко Л.М.; 

ІІ місце 

– не визначено; 

 ІІІ місця 

– не визначено; 

 

серед закладів позашкільної освіти 

І вікова категорія 

І місце 

- Хазову Софію, вихованку гуртка «Лялькова країна» Палацу творчості 

учнів  м. Миколаєва, за роботу «Сільська жіночка», керівник Червак О.О.; 

- Сігачеву Алісу, вихованку гуртка «Берегиня» Палацу творчості учнів                    

м. Миколаєва, за роботу «Соняхи», керівник Кардівар Г.В.; 

- Новікову Маргариту, вихованку гуртка «Берегиня» Палацу творчості 

учнів  м. Миколаєва, за роботу «Кошеня в кошику», керівник Кардівар Г.В.; 

- Каснян Алісу, вихованку гуртка «Казкове диво» Палацу творчості учнів  

м. Миколаєва, за роботу «Лялька-мотанка», керівник Цимбал В.В.; 

- Авраменко Ольгу, вихованку гуртка «Орхідея» Палацу творчості учнів    

м. Миколаєва, за роботу «Пташина пісня», керівник Загребельна О.В.; 

- Чумак Крістіну, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

декоративно-ужиткового мистецтва «Маленька майстриня» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Заводського району, за роботу «Пан Коцький», керівник 

Антонова Г.Г.; 

- Гіваргізову Марію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

декоративно-ужиткового мистецтва «Маленька майстриня» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Заводського району, за роботу «Модний гусак», керівник 

Антонова Г.Г.; 

- Айвазові Тамару, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

декоративно-ужиткового мистецтва «Маленька майстриня» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Заводського району, за роботу «Весела корівка», керівник 

Антонова Г.Г.; 

- Зозулю Дар’ю, вихованку гуртка «Моделювання іграшок та сувенірів» 

Будинку дитячої та юнацької творчості Заводського району, за роботу 

«Подарунковий набір», керівник Дем’яненко А.О.; 

- Лукашову Дарю, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

декоративно-ужиткового мистецтва «Маленька майстриня» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Заводського району, за роботу «Корівка у маках», керівник 

Антонова Г.Г.; 

- Жижияна Сергія, вихованця «Зразкового художнього колективу» гуртка 

декоративно-ужиткового мистецтва «Маленька майстриня» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Заводського району, за роботу «Скринька для прикрас», 

керівник Антонова Г.Г.; 



- Коснирєву Юлію, вихованку гуртка «Світ рукоділля» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Заводського району, за роботу «Символ року», керівник 

Коснирєва Т.В.; 

- Боргунова Костянтина, вихованця гуртка «Моделювання іграшок та 

сувенірів» Будинку дитячої та юнацької творчості Заводського району, за 

роботу «Оберіг. Дім», керівник Дем’яненко А.О.; 

- Савчук Ельзу, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

декоративно-ужиткового мистецтва «Чарівниця» Будинку дитячої та юнацької 

творчості Заводського району, за роботу «Сова - скарбничка», керівник  

Булкіна Л.В.; 

- Ісайкіну Катерину, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

декоративно-ужиткового мистецтва «Чарівниця» Будинку дитячої та юнацької 

творчості Заводського району, за роботу «Ключниця», керівник Булкіна Л.В.; 

- Руфанову Софію, вихованку гуртка «Художній розпис» Будинку дитячої 

та юнацької творчості Заводського району, за роботу «Дружня пара пташок», 

керівник Зозуля О.Л.; 

- Горбачову Софію, вихованку гуртка «Художній розпис» Будинку дитячої 

та юнацької творчості Заводського району, за роботу «Лісова красуня», 

керівник Зозуля О.Л.; 

- Ходоровську Уляну, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

гуртка декоративно-ужиткового мистецтва «Родзинка» Дитячого центру 

позашкільної роботи Корабельного району, за роботу «Зимові співи», керівник 

Івашкіна А.М.; 

- Зайцеву Марію, вихованку гуртка «CLEVER» Дитячого центру 

позашкільної роботи Корабельного району, за роботу «Совунья», керівник 

Колесніченко Ю.Ю.; 

- Яновського Максима, вихованця гуртка декоративно-ужиткового 

мистецтва «Натхнення» Дитячого центру позашкільної роботи Корабельного 

району, за роботу «Цукерниця», керівник Радченко О.М.; 

- Дорошеву Вероніку, вихованку гуртка декоративно-ужиткового 

мистецтва «Натхнення» Дитячого центру позашкільної роботи Корабельного 

району, за роботу «Гарна пара», керівник Радченко О.М.; 

- Лебедушку Андрія, Савчук Аліну, вихованців гуртка «Капітошка» 

Будинку творчості дітей та юнацтва  Інгульського району, за роботу «На 

виданні», керівник Басиста І.М.; 

- Валентова Олександра, Гаспарян Поліну, Леу Софію, вихованців гуртка 

«Капітошка» Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського району, за 

роботу «Господиня», керівник Басиста І.М.; 

- Лозову Маргариту, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

міської станції юних техніків, за роботу «Рідний край», керівник Тихонова С.В.; 

- Мазур Анастасію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка  

декоративно-ужиткового мистецтва «Кераміка» міської станції юних техніків, 

за роботу «Дві подружки» , керівник Пономаренко В.О.; 

- Сердюка Іллю,  вихованця «Зразкового художнього колективу» гуртка  

декоративно-ужиткового мистецтва «Кераміка» міської станції юних техніків, 

за роботу «Благодатна осінь» , керівник Пономаренко В.О.; 



- Дзябу Аліну, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

міської станції юних техніків, за роботу «Диво-птаха», керівник  Гурська І.М.; 

- Ніколаєнко Владиславу, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткового 

мистецтва» міської станції юних техніків, за роботу «Писанка-мальованка», 

керівник  Сайковська Л.О.; 

- Красиворон Алісу, вихованку гуртка «Природа і творчість» міської 

станції юних натуралістів, за роботу «Лебедина вірність», керівник                  

Ємельянова І.Б.; 

- Мештер Вікторію, вихованку гуртка «Фарби природи» міської станції 

юних натуралістів, за роботу «Хто швидше?», керівник Ємельянова І.Б.; 

- Дмітрієву Владиславу, вихованку гуртка  «Початкове технічне 

моделювання» Клубу юних моряків з флотилією, за роботу «Лялька-мотанка з 

дітьми»,  керівник Шличек В.М.; 

ІІ місце 

- Стародомську Таїсію, вихованку гуртка «Орхідея» Палацу творчості 

учнів  м. Миколаєва, за роботу «Рожевий будинок», керівник Загребельна О.В.; 

- Полянську Мілану, вихованку гуртка «Метелик» Палацу творчості учнів  

м. Миколаєва, за роботу «Ляльки-лопатки», керівник Догарь С.Б.; 

- Степаненко Ярославу, вихованку гуртка «Плетіння спицями і гачком» 

Палацу творчості учнів  м. Миколаєва, за роботу «Щасливе серце», керівник 

Амплєєва І.Г.; 

- Котоміну Марію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

декоративно-ужиткового мистецтва «Чарівниця» Будинку дитячої та юнацької 

творчості Заводського району, за роботу «Серветниця», керівник Булкіна Л.В.; 

- Суріну Софію, Анпілогову Дарю, Шестаковську Маргариту, вихованок 

гуртка «Веселий олівець» Палацу творчості учнів  м. Миколаєва, за роботу 

«Карусель», керівник Кисельова К.Б.; 

- Сурдул Кароліну, вихованку гуртка «Художній розпис» Будинку дитячої 

та юнацької творчості Заводського району, за роботу «Райська пташка», 

керівник Зозуля О.Л.; 

- Сомову Марію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

декоративно-ужиткового мистецтва «Маленька майстриня» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Заводського району, за роботу «На Бузьких хвилях», 

керівник Антонова Г.Г.; 

- Яременко Асю, вихованку гуртка «Акварельки» Будинку творчості               

дітей та юнацтва Інгульського району, за роботу «Родина», керівник                 

Капусенко Л.М.; 

- Остремську Катерину, Остремську Анастасію, вихованок гуртка 

декоративно-ужиткового мистецтва «Натхнення» Дитячого центру 

позашкільної роботи Корабельного району, за роботу «Півник-красень», 

керівник Радченко О.М.; 

- Федоренко Марію, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

міської станції юних техніків, за роботу «Українська зайка», керівник  

Кучеренко Г.В.; 

- Здобнікову Софію, Литвинюк Вероніку, Кондратову Аліну, вихованок 

«Зразкового художнього колективу» гуртка  декоративно-ужиткового 



мистецтва «Арт» міської станції юних техніків, за роботу «Лавандове 

містечко», керівник Коркішко О.О.; 

 

ІІІ місце 

 – не визначено; 

 

ІІ вікова категорія 

І місце 

- Скорову Юлію, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок-сувенірів» 

Палацу творчості учнів  м. Миколаєва, за роботу «Берегиня домашнього 

затишку», керівник Шевченко С.І.; 

- Попова Богдана, вихованця гуртка «Берегиня» Палацу творчості учнів                 

м. Миколаєва, за роботу «Храм Святого Миколая», керівник Кардівар Г.В.;  

- Остапчук Валерію, вихованку гуртка «Берегиня» Палацу творчості учнів  

м. Миколаєва, за роботу «Пасхалія», керівник Кардівар Г.В.;  

- Шевченко Марію,  вихованку гуртка «Берегиня» Палацу творчості учнів  

м. Миколаєва, за роботу «Благовіщення», керівник Кардівар Г.В.;  

- Храмову Владу, вихованку «Зразкового колективу гуртка «Клаптикова 

мозаїка» Будинку творчості дітей та юнацтва  Інгульського району, за роботи 

«Диво-звір», «Минуле у сучасності», керівник Кривицька В.В.; 

- Лесь Надію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

декоративно-ужиткового мистецтва «Родзинка» Дитячого центру позашкільної 

роботи Корабельного району, за роботу «Українська краса», керівник               

Івашкіна А.М.; 

- Білоножко Дарину, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

гуртка декоративно-ужиткового мистецтва «Родзинка» Дитячого центру 

позашкільної роботи Корабельного району, за роботу «Подарунок від серця», 

керівник Івашкіна А.М.; 

- Комарову Христину, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

гуртка декоративно-ужиткового мистецтва «Родзинка» Дитячого центру 

позашкільної роботи Корабельного району, за роботу «Ялинкові прикраси», 

керівник Івашкіна А.М.; 

- Романчук Ксенію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

декоративно-ужиткового мистецтва «Маленька майстриня» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Заводського району, за роботу «Веселий баранець», 

керівник Антонова Г.Г.; 

-  Нертіка  Михайла, вихованця «Зразкового художнього колективу» гуртка 

декоративно-ужиткового мистецтва «Чарівниця» Будинку дитячої та юнацької 

творчості Заводського району за роботу «Котик-скарбничка», керівник                 

Булкіна Л.В.; 

- Козакову Поліну, виховану «Зразкового художнього колективу» гуртка 

декоративно-ужиткового мистецтва «Чарівниця» Будинку дитячої та юнацької 

творчості Заводського району за роботу «Киця-скарбниця», керівник                  

Булкіна Л.В.; 

- Тихоступ Анну, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

декоративно-ужиткового мистецтва «Чарівниця» Будинку дитячої та юнацької 



творчості Заводського району за роботу «Доброго вечора», керівник                    

Булкіна Л.В.; 

- Кот Ксенію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

декоративно-ужиткового мистецтва «Маленька майстриня» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Заводського району за роботу «Диво-птах», керівник 

Антонова Г.Г.; 

- Конотопенка Владислава, вихованця «Зразкового художнього колективу» 

гуртка  декоративно-ужиткового мистецтва «Кераміка» міської станції юних 

техніків, за роботу «Козак», керівник Пономаренко В.О.; 

- Мальшакова Михайла, вихованця «Зразкового художнього колективу» 

гуртка  декоративно-ужиткового мистецтва «Кераміка» міської станції юних 

техніків, за роботу «Старий козак», керівник Пономаренко В.О.; 

- Моргайла Михайла, вихованця «Зразкового художнього колективу» 

гуртка  декоративно-ужиткового мистецтва «Кераміка» міської станції юних 

техніків, за роботу «Весняний вол», керівник Пономаренко В.О.; 

- Герус Дар’ю, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка  

декоративно-ужиткового мистецтва «Кераміка» міської станції юних техніків, 

за роботу «Гетьман», керівник Пономаренко В.О.; 

- Новосьолову Карину, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-

сувенірів» міської станції юних техніків, за роботу «Коза святкова», керівник  

Бабашкіна С.В.; 

- Базанову Анастасію, вихованку гуртка «Природа і творчість» міської 

станції юних натуралістів, за роботу «Пташечка», керівник Федоренко О.О. 

ІІ місце 

- Бережецьку Анастасію, Бережецьку Анну, вихованок «Зразкового 

художнього колективу» гуртка декоративно-ужиткового мистецтва «Родзинка» 

Дитячого центру позашкільної роботи Корабельного району, за роботу 

«Святковий настрій», керівник Івашкіна А.М.; 

- Кондратюк Ксенію, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

гуртка декоративно-ужиткового мистецтва «Родзинка» Дитячого центру 

позашкільної роботи Корабельного району, за роботу «Золота скринька», 

керівник Івашкіна А.М.; 

- Шиндановіну Марію, вихованку гуртка «Конструювання та моделювання 

одягу» Дитячого центру позашкільної роботи Корабельного району, за роботу 

«Спогади про Україну», керівник Топча О.Е.; 

- Топчу Маргариту, вихованку гуртка «Конструювання та моделювання 

одягу» Дитячого центру позашкільної роботи Корабельного району, за роботу 

«Мандри», керівник Топча О.Е.;  

- Ткачук Анастасію, вихованку «Зразкового художнього колективу»  

гуртка декоративно-ужиткового мистецтва «Маленька майстриня» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Заводського району, за роботу «Господарочка-

куховарочка», керівник Антонова Г.Г.; 

- Василець Анну,  вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

декоративно-ужиткового мистецтва «Маленька майстриня» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Заводського району, за роботу «Осіннє привітання», 

керівник Антонова Г.Г.; 



- Долженко Аліну, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

декоративно-ужиткового мистецтва «Маленька майстриня» Будинку               

дитячої та юнацької творчості Заводського району, за роботу «Бабусина 

хатинка», керівник Антонова Г.Г.; 

- Догарь Оксану, вихованку гуртка «Метелик» Палацу творчості учнів  м. 

Миколаєва, за роботу «Півник», керівник Догарь С.Б.; 

- Єремєєву Марину, вихованку гуртка «Гармонія» Палацу творчості учнів  

м. Миколаєва, за роботу «Країна-Україна», керівник Остремська О.А.; 

 

ІІІ місце  

– не визначено. 

 

 

2.  Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління освіти Макарову С.Б. 

 

 

 

Начальник управління                                                                      Ганна ЛИЧКО                               
 


