
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

19.12.2019 Харків № 139  

 

Про підсумки проведення 

обласного (заочного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

«Новорічна композиція»  
 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 21.11.2018 № 1292, плану роботи Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2019 рік, 

ураховуючи лист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді від 22.11.2019 № 349 «Щодо проведення Всеукраїнського конкурсу 

«Новорічна композиція», з метою формування в учнів дбайливого ставлення до 

природи, як невичерпного джерела краси і творчого натхнення, в період із 14 по 

19 грудня 2019 року проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу 

«Новорічна композиція». 

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі, 

 

н а к а з у ю:  

 

1. ВИЗНАЧИТИ переможців обласного (заочного) етапу  

Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція» (додаток 1) 

2. ВІДЗНАЧИТИ переможців обласного (заочного) етапу Всеукраїнського 

конкурсу «Новорічна композиція» грамотою Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості». 

3. ВИЗНАЧИТИ активних учасників обласного (заочного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція» (додаток 2). 

4. ВІДЗНАЧИТИ активних учасників обласного (заочного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція» грамотою Комунального 

закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості». 

5. Довести інформацію про результати проведення обласного (заочного) 

етапу Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція» до відома керівників 

закладів загальної середньої та позашкільної освіти Харківської області 

(додаток 3). 

6. КОНТРОЛЬ за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи Тетяну КУРУКІНУ. 

 

Директор  оригінал підписано  Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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З наказом ознайомлені:  

Курукіна Т.І. 

 

Додаток 1  

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від  19.12.2019  № 139 
 

Список переможців   
обласного  (заочного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція» 

 
 

КРАВЧЕНКО Вікторія -  вихованка гуртка «Флористика та живопис» 
Барвінківського Будинку дітей та юнацтва» 
Барвінківської районної ради Харківської 
області (керівник – ЗІНЧЕНКО Л.М.) 

МЯКЧИЛОВА Віолета  -  вихованка гуртка «Виготовлення іграшок 
сувенірів» Барвінківського Будинку дітей та 
юнацтва» Барвінківської районної ради 
Харківської області  
(керівник – БОРЩОВА Г.І.) 

КОВІНА Тетяна -  вихованка гуртка «Пізнай свій край»  
Дергачівського Будинку дитячої та юнацької 
творчості Дергачівської районної  ради 
Харківської області  
(керівник – ЛАГУТА Г.Г.) 

ЛИТВИН Анастасія -  учениця 10 класу Зачепилівської 
загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів 
Зачепилівської селищної ради Харківської 
області (керівник – ЗЛИДЕНЬ О.П.) 

МАЙБОРОДА Анна -  учениця 10 класу Зачепилівської 
загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів 
Зачепилівської селищної ради Харківської 
області (керівник – ЗЛИДЕНЬ О.П.) 

МЯКОТИНА Катерина  -  учениця Красноградської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів імені Копиленка О.І. 
Красноградської районної ради Харківської 
області (керівник – ЗІНЧЕНКО Л.М.) 

ЛИТВИН Анна -  учениця Піщанського навчально-виховного 
комплексу Красноградської районної ради   
Харківської області (керівник –    
ЗОЛОТАВРЬОВА А.В.) 

БОСЕНКО Карина -  вихованка гуртка «Декоративно-ужиткового 
мистецтва» Комунального закладу 
Зачепилівський будинок дитячої та юнацької 
творчості» Зачепилівської селищної ради 
Харківської області (керівник СКОТАРЕНКО 
Н.М.) 
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КУЗНЕЦОВА Ксенія -  вихованка гуртка «Флористика та фітодизайн 
інтер’єру» Комунального закладу 
«Харківський обласний Палац дитячої та 
юнацької творчості»  
(керівник – ПУЗЄЄВА С.М.) 

ДРАЖЕНКО Олександра -  вихованка гуртка «Флористика та фітодизайн 
інтер’єру» Комунального закладу 
«Харківський обласний Палац дитячої та 
юнацької творчості»  
(керівник – ПУЗЄЄВА С.М.); 

РИЖИХ Марія -  вихованка гуртка «Флористика та фітодизайн 
інтер’єру» Комунального закладу 
«Харківський обласний Палац дитячої та 
юнацької творчості»  
(керівник – ПУЗЄЄВА С.М.) 

ДЛУЖИНСЬКА Варвара -  вихованка гуртка «Флористика та фітодизайн 
інтер’єру» Комунального закладу 
«Харківський обласний Палац дитячої та 
юнацької творчості»  
(керівник – ПУЗЄЄВА С.М.) 

ЛИТОВЧЕНКО Ілона -  вихованка гуртка «Флористика та фітодизайн 
інтер’єру» Комунального закладу 
«Харківський обласний Палац дитячої та 
юнацької творчості»  
 (керівник – ПУЗЄЄВА С.М.) 

СОКОЛОВСЬКА Кетіно -  вихованка гуртка «Флористика та фітодизайн 
інтер’єру» Комунального закладу 
«Харківський обласний Палац дитячої та 
юнацької творчості»  
 (керівник – ПУЗЄЄВА С.М.) 

САЛМАНОВА Ангеліна -  вихованка гуртка «Флористика та фітодизайн 
інтер’єру» Комунального закладу 
«Харківський обласний Палац дитячої та 
юнацької творчості»  
 (керівник – ПУЗЄЄВА С.М.) 

ГУРСЬКА Вероніка -  вихованка гуртка «Юні квітникарі» 
Комунального закладу «Харківський 
обласний Палац дитячої та юнацької 
творчості» (керівник  – МАЛІЧЕНКО О.О.) 

ВАХОВСЬКА Євгенія -  вихованка гуртка «Юні квітникарі» 
Комунального закладу «Харківський 
обласний Палац дитячої та юнацької 
творчості» (керівник – МАЛІЧЕНКО О.О.) 

КЛИМЕНКО Анастасія -  вихованка гуртка «Юні квітникарі» 
Комунального закладу «Харківський 
обласний Палац дитячої та юнацької 
творчості» (керівник – МАЛІЧЕНКО О.О.) 
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МАЗУЛІН Влалислав -  вихованка гуртка «Юні квітникарі» 
Комунального закладу «Харківський 
обласний Палац дитячої та юнацької 
творчості» (керівник – МАЛІЧЕНКО О.О.) 

ФАРАФОНОВА-НЕКРАСОВА 
Тетяна 

-  вихованка гуртка «Юні квітникарі» 
Комунального закладу «Харківський 
обласний Палац дитячої та юнацької 
творчості» (керівник – МАЛІЧЕНКО О.О.) 

МИХАЙЛОВА Марія -  вихованка гуртка «Юні квітникарі»  
Комунального закладу «Харківський 
обласний Палац дитячої та юнацької 
творчості» (керівник – МАЛІЧЕНКО О.О.) 

ПРОКОПЕНКО Єлизавета -  вихованка гуртка «Флористика та фітодизайн 
інтер’єру» Комунального закладу 
«Харківський обласний Палац дитячої та 
юнацької творчості»  
(керівник – ПУЗЄЄВА С.М.) 

МАРУХІНА Аліна, вихованка 
гуртка «Флористика та 
живопис» 

-  Первомайський районний Будинок дитячої та 
юнацької творчості Первомайського районної 
ради Харківської області 

 

 

 

Директор   оригінал підписано    Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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Додаток 2  

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від 19.12.2019  № 139 

 

Список учасників 

обласного (заочного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція»  

у спеціальній номінації «За цікаве композиційне рішення» 
 

№ 

з/п Учасники Заклад освіти Керівник 

1. КОЛЕСНИК Юлія, 

вихованка гуртка 

«Флористика»  

Дергачівський Будинок 

дитячої та юнацької творчості 

Дергачівської районної ради 

Харківської області  ТКАЧУК Л.Г. 

2. ДУДНІК Марія, 

вихованка гуртка 

«Флористика» 

Дергачівський Будинок 

дитячої та юнацької творчості 

Дергачівської районної ради 

Харківської області ГУЗІЙ Н.М. 

3. ДЕМЧЕНКО 

Ганна, 

вихованка гуртка 

«Флористика» 

Дергачівський Будинок 

дитячої та юнацької творчості 

Дергачівської районної ради 

Харківської області ГУЗІЙ Н.М. 

4. ГРИЦЕНКО 

Єлізавета, 

вихованка гуртка 

«Флористика та 

фітодизайн 

інтер’єру» 

Сахновщинська станція юних 

натуралістів Сахновщинської 

районної ради Харківської 

області 
БУДАЄВА Н.С. 

5. колектив учнів 2-А 

класу 

Комунальний заклад 

«Сахновщинський ліцей №1» 

Сахновщинської районної ради 

Харківської області 

МІЛЕВСЬКА О.А. 

6. Гурток 

«Моделювання 

іграшок-сувенірів» 

Комунальний заклад 

«Великобурлуцький центр 

дитячої та юнацької селищної 

ради»  Харківської області 

ПОЛІЩУК Л.В. 

7. ЧУБІРКА Максим, 

учень 1 класу 

Ульянівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Богодухівської районної ради 

Харківської області 

СОЛОХА Н.В. 

8. ЦУКАНОВА 

Софія, вихованка 

Лозівський будинок дитячої та 

юнацької творчості Лозівської 

КУКУЗЕНКО К.В. 
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гуртка 

«Виготовлення 

іграшок» 

міської ради Харківської 

області 

9. ЯНІЦЬКА Євгенія, 

учениця 8 класу 

Шевченківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Шевченківської 

районної ради Харківської 

області 

МЕЛЬНИЧУК О.О. 

10. Гурток «Умілі 

рученята» 

Михайлівська філія 

Комунального закладу освіти 

«Олексіївський ліцей 

Первомайської районної 

державної адміністрації 

Харківської області» 

ТИЩЕНКО В.В. 

11. Колектив учнів 4 

класу 

Вовчанська загальноосвітня 

школа  І-ІІ ступенів № 6 

Вовчанської районної ради 

Харківської області 

ТИЩУК О.І. 

12. ПАВЛОВА Яніна, 

вихованка гуртка 

«Паперопластика» 

Комунальний заклад «Станція 

юних техніків № 3 Харківської 

міської ради» 

МОРОЗІКОВА О.В. 

13. МИХАЙЛОВА 

Вікторія, вихованка 

гуртка 

Борівський будинок дитячої та 

юнацької творчості Борівської 

районної ради Харківської 

області 

КІСОВА Л.Л. 

14. ЗЕРІНА Кіра, 

вихованка гуртка 

Борівський будинок дитячої та 

юнацької творчості Борівської 

районної ради Харківської 

області 

СКЛЯРОВА М.М. 

15. СОКОЛ Катерина, 

вихованка гуртка 

«Технічний 

дизайн» 

Комунальний заклад «Станція 

юних техніків №1 Харківської 

міської ради» 

СМИРНОВА О.А. 

16. КОНДРАШИНА 

Марія, вихованка 

гуртка «Народна 

творчість» 

Комунальний заклад 

«Зміївський центр дитячої та 

юнацької творчості Зміївської 

районної ради Харківської 

області» 

ВОСКОБОЙНИК 

О.В. 

17. БАБАК Анастасія, 

вихованка гуртка 

«Бісерне 

рукоділля» 

Комунальний заклад 

«Зміївський центр дитячої та 

юнацької творчості Зміївської 

районної ради Харківської 

області» 

СЛЮСАРЕВА М.В. 

18. ВИННИК Марія, 

вихованка гуртка 

«Народна 

творчість» 

Комунальний заклад 

«Зміївський центр дитячої та 

юнацької творчості Зміївської 

районної ради Харківської 

ЗАТОЛОКІНА Т.В. 
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області» 

19. БОНДАРЕНКО 

Марія, вихованка 

гуртка «Умілі 

ручки»  

Первомайський будинок 

дитячої та юнацької творчості 

Первомайської міської ради 

Харківської області 

ЛЄВИКІНА О.М. 

20. КОРОБКА Анна, 

вихованка гуртка 

«Художня 

кераміка» 

Красноградський районний 

центр дитячої та юнацької 

творчості Красноградської 

районної ради Харківської 

області 

БІЛЕНКО Л.М. 

21. СКІЧКО Марія, 

вихованка гуртка 

«Валяння вовни» 

Красноградський районний 

центр дитячої та юнацької 

творчості Красноградської 

районної ради Харківської 

області 

ГОНЧАРОВА О.М. 

22. ВОРОТНІКОВА 

Анастасія, 

вихованка гуртка 

«Народна 

творчість» 

Красноградський районний 

центр дитячої та юнацької 

творчості Красноградської 

районної ради Харківської 

області 

ІВАНОВА А.Д. 

23. Колективна робота 

учнів 9 класу 

Красноградський 

багатопрофільний ліцей 

Красноградської районної ради 

Харківської області 

НОЖЕНКО І.В. 

24. АЙРАПЕТЯН 

Аліна, вихованка 

гуртка 

«Моделювання 

іграшок-сувенірів» 

Комунальний заклад «Центр 

позашкільної освіти «Вектор» 

Харківської міської ради 

ЕЛЬ ФАР І.Ю. 

25. ЛУК’ЯНЕНКО 

Дмитро, 

вихованець гуртка  

«Лозоплетіння» 

Комунальний заклад «Центр 

дитячої та юнацької творчості 

№ 4 Харківської міської ради» 

ЗАЙЦЕВ І.М. 

26. КУЗЬМЕНКО 

Діана, учениця  

9 класу 

Зачепилівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Зачепилівської селищної ради 

Харківської області 

БУЛАНОВА В.М. 

27. ГОЛОВІНА Кіра, 

учениця 1 класу 

Орільська філія Орільського 

ліцею Лозівської районної 

ради Харківської області 

ПОПСУЙ Л.І. 

28. ЛІСОГОРСЬКА 

Марія, вихованка 

гуртка «Плетіння 

та аплікації з 

соломки» 

Ізюмський центр дитячої та 

юнацької творчості Ізюмської 

міської ради Харківської 

області 

СИНИЦЬКА М.Ю. 

29. Гурток «Юні знавці 

лікарських рослин» 

Краснокутський центр дитячої 

та юнацької творчості 

ЛУЧКА С.В. 
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Краснокутської районної ради 

Харківської області 

30. Гурток 

образотворчого 

мистецтва 

Комунальний заклад 

«Харківська санаторна школа 

№ 9» Харківської обласної 

ради 

ДОЛЖЕНКО І.В. 

 

31. Пошукова група 

учнів 7 класу 

Комунальний заклад 

«Харківська санаторна школа 

№ 13» Харківської обласної 

ради 

КОСЕНКОВА О.П. 

 

 

Директор   оригінал підписано    Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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Додаток 3  

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від  19.12.2019 № 139 
 

 

Інформація  

про результати проведення обласного (заочного)  етапу  

Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція»  

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 21.11.2018 № 1292, плану роботи Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2019 рік, 

ураховуючи лист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді від 22.11.2019 № 349 «Щодо проведення Всеукраїнського конкурсу 

«Новорічна композиція», з метою формування в учнів дбайливого ставлення до 

природи, як невичерпного джерела краси і творчого натхнення, в період із 14 по 

19 грудня 2019 року проведено обласний (заочний) етап Всеукраїнського 

конкурсу «Новорічна композиція». 

В обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція 

взяли участь 260 вихованців закладів позашкільної освіти, учнів закладів 

загальної середньої освіти із 23 районів (міст) області, а також 3-х  об’єднаних 

територіальних громад. 

На розгляд журі було надано 160 робіт (індивідуальних і колективних). 

Активну участь у акції взяли учні закладів загальної середньої освіти 

обласного підпорядкування: комунального закладу «Харківська санаторна 

школа І-ІІІ ступенів № 9» Харківської обласної ради, комунального закладу 

«Харківський санаторний навчально-виховний комплекс № 13» Харківської 

обласної ради, Комунальний заклад «Зеленогайська спеціальна школа» 

Харківської обласної ради. 

У рамках обласного етапу конкурсу у закладах освіти області було 

сплановано та проведено природоохоронні заходи: майстер-класи з 

виготовлення новорічних композицій та виставки, виступи колективів 

екологічної просвіти, конкурси, тематичні заняття, бесіди. 
Журі відзначило високий рівень та техніку виконання конкурсних робіт 

учнів Барвінківського Будинку дітей та юнацтва Барвінківської районної ради 
Харківської області, Дергачівського Будинку дитячої та юнацької творчості 
Дергачівської районної ради Харківської області, Сахновщинської станції юних 
натуралістів Сахновщинської районної ради Харківської області, закладів 
освіти Зачепилівської територіальної громади, Красноградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Копиленка О.І.  та Піщанського 
навчально-виховного комплексу Красноградської районної ради Харківської 
області, Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 
юнацької творчості».  
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Разом з тим, журі акцентувало увагу, що рівень майстерності 
учасників конкурсу зростає з кожним роком, а серед недоліків відзначило 
невідповідність деяких робіт вимогам конкурсу (роботи повинні бути 
флористичними та виконані у флористичній техніці).  
 
 

Директор   оригінал підписано    Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 

 
 


