
 

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                                              №_323 
 

Про підсумки міського етапу  

Всеукраїнського конкурсу-виставки   

«Новорічна композиція» 

 

Відповідно до наказу управління освіти Миколаївської міської ради                     

від 20.10.2020 № 261  «Про проведення міського етапу Всеукраїнського 

конкурсу-виставки «Новорічна композиція», з метою формування  екологічної, 

естетичної, трудової культури учнівської молоді  пропаганди бережливого 

ставлення до природи серед закладів загальної середньої та позашкільної освіти 

міста з 23 по 26 листопада 2020 року проведено міський етап конкурсу-виставки 

«Новорічна композиція».  

На розгляд журі представлено  137 творчих робіт закладів освіти міста. 

Роботи відповідали номінаціям: «Стилізована ялинка», «Новорічний букет», 

«Новорічна композиція», «Новорічний вінок», «Сюжетна композиція», 

«Новорічна картина або колаж», «Новорічна форм-робота». Творчі роботи 

відрізнялись майстерністю та технікою виконання,  новизною ідей, якістю та 

відповідали меті конкурсу. 

Враховуючи вищезазначене, 

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Визнати переможцями та нагородити грамотами управління освіти 

Миколаївської міської ради: 

серед закладів загальної середньої освіти 

І місце 

- Єрьоміну Єлизавету, ученицю 7-А класу Миколаївської гімназії № 41 

Миколаївської міської ради, за роботу «Припорошений снігом»; 

- Конотопенка Олександра, учня 1-А класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 19 Миколаївської міської ради, за роботу «Лісова 

красуня», керівник Лисиця О.Л.; 

- Андрєєва Дмитра, учня 9-А класу учня  Миколаївської загальноосвітньої 

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

дзвоник»,  керівник Гарагуля Д.В.; 

- Глатковського Олега, учня Миколаївської загальноосвітньої школи                  

І-ІІІ ступенів № 34 Миколаївської міської ради, за роботу «Ялинка», керівник 

Шевчук Ю.М.; 



- Бурова Володимира, учня 1-Б класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 34 Миколаївської міської ради, за роботу «Ялинка з 

лози», керівник Даниленко Н.А.; 

- Братко Катерину, ученицю 1-Б класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 34 Миколаївської міської ради, за роботу «Свічник з 

соснових шишок», керівник Даниленко Н.А.; 

- Аліферовську Ангеліну, ученицю Миколаївської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 64 Миколаївської міської ради, за роботу «Зимова фантазія»,   

керівник Войхевич В.В.; 

- Левицького Артема, учня Миколаївської загальноосвітньої школи                    

І-ІІІ ступенів №16 Миколаївської міської ради, за роботу «Чарівне свято»; 

- Іванову Кіру, ученицю Миколаївської загальноосвітньої школи                        

І-ІІІ ступенів №16 Миколаївської міської ради, за роботу «Лопатий сніг»; 

- колектив гуртка «Декоративно-прикладного мистецтва» Миколаївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №54 Миколаївської міської ради, за 

роботу «Ялиночка», керівник Івашкіна А.М.; 

- Панчук Анну, ученицю 7-А класу Миколаївської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №42 Миколаївської міської ради, за роботу «Лижник», керівник 

Ганенко М.Г.; 

- Хортову Дар’ю, Вакуленко Олександру, учениць 6 класу Миколаївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №42 Миколаївської міської ради, за 

роботу «Новорічна композиція», керівник Ганенко М.Г.;  

- Лебедя Максима, учня 6-Б класу Миколаївської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №42 Миколаївської міської ради, за роботу «Ялинка без ялинки», 

керівник Ганенко М.Г.; 

- Криничного Богдана, учня 3-Б класу Миколаївської загальноосвітньої 

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

свята», керівник Василянська І.В.; 

- Вербицьку Валерію,  ученицю 5-Б класу Миколаївської гімназії №4 

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

- Третьякову Аліну, ученицю 3-Б класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №47 Миколаївської міської ради, за роботу «Новорічні 

солодощі», керівник Авраменко Л.С.; 

- Добрякову Аглаю, ученицю 8-Б класу Миколаївської загальноосвітньої 

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

сови», керівник Самсонова О.Е.; 

- Ліхацьку Поліну, ученицю  Миколаївської загальноосвітньої школи                 

І-ІІІ ступенів №54 Миколаївської міської ради,  за роботу «Новорічна іграшка», 

керівник Івашкіна А.М.; 

- Гусаренко Софію, ученицю  Миколаївської загальноосвітньої школи                     

І-ІІІ ступенів №56 Миколаївської міської ради, за роботу «Різдвяний віночок»; 

- Шенькарук Ірину,  ученицю  Миколаївської загальноосвітньої школи                 

І-ІІІ ступенів №56 Миколаївської міської ради, за роботу «Хатинка для 

подарунків»; 

- Давискибу Анастасію, ученицю 3-А класу Миколаївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №26 Миколаївської міської ради, за 

роботу «Вітальна листівка»,  керівник Кльопка І.С.; 



- Губар Валерію, ученицю 2-Б класу Миколаївської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №26 Миколаївської міської ради, за роботу «Срібна ніч»,  керівник 

Ганенко М.Г.; 

- Смирнова Семена, учня 4-А класу Миколаївської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №14 імені Пшеніцина Г.О. Миколаївської міської ради, за  роботу 

«Новорічна зірка»,  керівник Астаф’єва Т.С.;  

ІІ місце 

- Гарнагу Валерію, ученицю  Миколаївської загальноосвітньої школи                

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

Рябцева І.В.; 

- Співак Ліну, ученицю 4-А класу   Миколаївської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №52 Миколаївської міської ради, за роботу «Зимові птахи», 

керівник Льовкіна В.Г.; 

- Рибалку Сергія, учня 4-А класу Миколаївської загальноосвітньої школи     

І-ІІІ ступенів №52 Миколаївської міської ради, за роботу «Новорічний ліхтарик», 

керівник Льовкіна В.Г.; 

- Барбіну Анастасію, ученицю 6-В класу  Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №42 Миколаївської міської ради, за роботу «Зимова тиша», 

керівник Ганенко М.Г.; 

- Кирилюка Артема, учня 6-Б класу Миколаївської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №42 Миколаївської міської ради, за роботу «Зимова хатинка», 

керівник Ганенко М.Г.; 

- Покотюк Вікторію, ученицю 2 класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №21 Миколаївської міської ради, за роботу «Стилізована 

ялинка», керівник Коденцева Н.Л.; 

- Каракозова Кирила, учня 1-А класу Миколаївської загальноосвітньої 

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

керівник Глевенко Л.В.; 

- Кузьміна Гліба, учня Миколаївської загальноосвітньої школи                             

І-ІІІ ступенів №36 Миколаївської міської ради, вихованця гуртка «Берегиня», за 

роботу «Різдвяний віночок», керівник Кардівар А.В.; 

- Овчиннікова Дем’яна, учень 6-А класу Миколаївської гімназії №3 

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

- Чехова Максима, учня 2-Б класу Миколаївської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №43 Миколаївської міської ради, за роботу «Новорічний віночок», 

керівник Кузнєцова Н.С.; 

ІІІ місце 

- Покотюк Сніжану, ученицю 2 класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №21 Миколаївської міської ради, за роботу «Новорічна 

форм-робота», керівник Коденцева Н.Л.; 

- Булку Анну, ученицю 1-А класу  Миколаївської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №34 Миколаївської міської ради, за роботу «Віночок з соснових 

шишок», керівник Довбенко О.Є.; 

- Загороднього Андрія,  учня 1-Б класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №35 Миколаївської міської ради, за роботу «Різдвяна 

свічка», керівник Шинкарчук І.В.; 



- Наливайко Дар’ю, ученицю 1-Б класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №35 Миколаївської міської ради, за роботу «Запашна лісова 

красуня», керівник Шинкарчук І.В.; 

- Слободяна Олександра, учня 2-Г класу Миколаївської загальноосвітньої 

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

казка», керівник Самсонова О.Е.; 

серед закладів позашкільної освіти 

І місце 

- Демченко Юліану, вихованку гуртка «Флористика» міської  станції  юних 

натуралістів, за роботу «Зимовий подих», керівник Тісовська Я.О.; 

- Москвіну Софію, вихованку гуртка «Фарби природи» міської  станції  

юних натуралістів, за роботу «Пернаті друзі», керівник  Ємельянова І.Б.; 

- Нагайченко Катерину, вихованку  «Зразкового художнього колективу» 

гуртка декоративно-ужиткового мистецтва «Родзинка» Дитячого центру 

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

Івашкіна А.М.; 

- Нагайченко Антоніну, вихованку  «Зразкового художнього колективу» 

гуртка декоративно-ужиткового мистецтва «Родзинка» Дитячого центру 

позашкільної роботи Корабельного району, за роботу «Питливий їжачок», 

керівник Івашкіна А.М.; 

- Калину Анастасію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

декоративно-ужиткового мистецтва «Родзинка» Дитячого центру позашкільної 

роботи Корабельного району, за роботу «Зимова прогулянка», керівник Івашкіна 

А.М.; 

- вихованців  «Зразкового художнього колективу» гуртка декоративно-

ужиткового мистецтва «Родзинка» Дитячого центру позашкільної роботи 

Корабельного району, за роботу «Різдвяна ніч», керівник Івашкіна А.М.; 

- Волокітєну Карину, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

декоративно-ужиткового мистецтва «Родзинка» Дитячого центру позашкільної 

роботи Корабельного району, за роботу «Загадкова краса», керівник Івашкіна 

А.М.; 

- Хортову Дар’ю, вихованку гуртка «Мальви» Палацу творчості учнів                    

м. Миколаєва, за роботу «Зимове листя», керівник Кореновська І.Г.; 

- Щербину Дар’ю, Курач Сніжану, вихованок гуртка «Паперопластика» 

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

куля», керівник Басиста О.І.; 

- Мельничук Поліну, вихованку гуртка «Чарівна веселка» Будинку творчості 

дітей та юнацтва Інгульського району, за роботу «Сова», керівник Немашкало 

В.О.; 

- Пташинську Дар’ю, вихованку гуртка «Чарівна веселка» Будинку 

творчості дітей та юнацтва Інгульського району, за роботу «Ялинкова прикраса», 

керівник Немашкало В.О.; 

- Валуйко Варвару, вихованку гуртка «Капітошка» Будинку творчості дітей 

та юнацтва Інгульського району, за роботу «Ялинка з лісу», керівник                 

Басиста І.М.; 



- Авраменка Кирила, вихованця гуртка «Капітошка» Будинку творчості 

дітей та юнацтва Інгульського району, за роботу «Свято наближається», 

керівник Басиста І.М.; 

- Лозову Ангеліну, вихованку  «Зразкового художнього колективу» гуртка 

декоративно-ужиткового мистецтва «Клаптикова мозаїка» Будинку творчості 

дітей та юнацтва Інгульського району, за роботу «Символ року», керівник 

Кривицька В.В.; 

- Іваницьку Кіру, вихованку гуртка  «Початково-технічне моделювання» 

Клубу юних моряків з флотилією, за роботу «Лісова красуня», керівник 

Дроздова К.І.; 

- Димбовську Ольгу, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

декоративно-ужиткового мистецтва «Арт» міської станції юних техніків, за 

роботу «На ялинковій вулиці», керівник Коркішко О.О.; 

- Здобнікову Софію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

декоративно-ужиткового мистецтва «Арт» міської станції юних техніків, за 

роботу «Зимова казка», керівник Коркішко О.О.; 

ІІ місце 

- колектив  вихованців гуртка «Моделювання іграшок та сувенірів» Палацу 

творчості учнів м. Миколаєва, за роботу «Лист від Діда Мороза», керівник 

Дем’яненко А.О.; 

- Москаленко Варвару, вихованку гуртка «Сувенір» Палацу творчості учнів 

м. Миколаєва, за роботу «Їде возик», керівник Скорик І.А.; 

- Лелику Євгена, вихованця гуртка декоративно-ужиткового мистецтва 

«Натхнення» Дитячого центру позашкільної роботи Корабельного району, за 

роботу «Лісові мелодії», керівник Радченко О.М.; 

- Мамсот Вероніку, вихованку гуртка «CLEVER» Дитячого центру 

позашкільної роботи Корабельного району, за роботу «Північний олень», 

керівник Колесніченко Ю.Ю.; 

- Сімак Анастасію, вихованку гуртка «CLEVER» Дитячого центру 

позашкільної роботи Корабельного району, за роботу «Мішок Діда Мороза», 

керівник Колесніченко Ю.Ю.; 

- Мушкей Єву, вихованку гуртка  «Початково-технічне моделювання» 

Клубу юних моряків з флотилією, за роботу «Сніговичок», керівник                

Дроздова К.І.; 

- Жовтовську Анну, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

декоративно-ужиткового мистецтва «Арт» міської станції юних техніків, за 

роботу «Зимовий день», керівник Коркішко О.О.; 

- Дворецького Івана, вихованця гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

міської станції юних техніків, за роботу «Сюжетна композиція», керівник 

Дворецька С.В.; 

ІІІ місце 

- не визначено. 

2.  Контроль за виконанням наказу покласти на заступника управління 

освіти Макарову С.Б. 

 

 

Начальник управління                                                                  Ганна ЛИЧКО 


