
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 
НАКАЗ 

 
14.12.2022 Харків № 86
 

Про підсумки проведення 
обласного (відбіркового) етапу 
Всеукраїнського конкурсу 
«Новорічна композиція» 

 
На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за основними 
напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 15.12.2021 р. № 1379, плану роботи Комунального закладу 
«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2022 рік, 
ураховуючи лист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді Міністерства освіти і науки України від 09.11.2022 № 203 «Щодо 
проведення Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція»,  
з 01 по 20 грудня 2022 року проведено обласний (відбірковий) етап 
Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція» (далі – Конкурс). 

Конкурс організовано з метою формування в учнів дбайливого 
ставлення до природи, як невичерпного джерела краси і творчого натхнення, 
формування практичних умінь і навичок учнів із виготовлення флористичних 
композицій, які символізують та відображають новорічно-різдвяну тематику. 

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі, 
 

НАКАЗУЮ:  
 
1. Визначити переможців і призерів Конкурсу (додаток 1). 
 

2. Відзначити учасників Конкурсу, які в номінаціях посіли перші, другі і 
треті місця, грамотою Комунального закладу «Харківський обласний Палац 
дитячої та юнацької творчості».  

 
3. Визначити учасників Конкурсу, які показали оригінальну флористичну 

техніку виконання робіт (додаток 2). 
 
4. Відзначити учасників Конкурсу, які показали оригінальну флористичну 

техніку виконання робіт, грамотою Комунального закладу «Харківський 
обласний Палац дитячої та юнацької творчості». 
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5. Довести інформацію про результати проведення Конкурсу до відома 
керівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти Харківської 
області (додаток 3). 

Термін: до 27.12.2022 
 
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 

з виховної роботи Тетяну КУРУКІНУ. 
 
 
Директор           Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
 

 

З наказом ознайомлені:  

Курукіна Т. І. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 3

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Додаток 1 
до наказу директора  
Комунального закладу  
«Харківський обласний Палац  
дитячої та юнацької творчості» 
від 14.12.2022 № 86 
 

 
Список переможців і призерів  

обласного (відбіркового) етапу Всеукраїнського конкурсу  
«Новорічна композиція» 

 
Номінація «Стилізована ялинка» 

 
І місце 
 

 БУНАТЯН Злата 
 

- вихованка Комунального закладу 
«Богодухівський центр дитячої та 
юнацької творчості» Богодухівської 
міської ради Харківської області 
(керівник – УСАТЕНКО Олександра 
Василівна) 

І місце  ТІМОШОВА Аліна, - вихованка гуртка Арт-студії «Акварель» 
Комунального закладу «Центр 
позашкільної освіти «Мрія» Харківської 
міської ради» за роботу «Новорічна 
гостя» (керівник – МОРОЗ Вікторія 
Володимирівна)

І місце  
 

МУДРА  Софія 
 

- вихованка гуртка «Флористика та 
фітодизайн інтер’єру» КЗ «Харківський 
обласний Палац дитячої та юнацької 
творчості» за роботу «Лісова ялинка» 
(керівник – ПУЗЄЄВА Світлана 
Миколаївна) 
 

І місце  АЛІМОВА Ульвіє - вихованка гуртка «Флористика та 
фітодизайн інтер’єру» КЗ «Харківський 
обласний Палац дитячої та юнацької 
творчості» за роботу «Різдвяна казка» 
(керівник – ПУЗЄЄВА Світлана 
Миколаївна) 

І місце  ПОГОСЯН Арина, 
ПОГОСЯН Кіра 

- вихованки гуртка «Юні квітникарі» КЗ 
«Харківський обласний Палац дитячої та 
юнацької творчості» за роботу 
«Ялинки-подружки» (керівник –  
МАЛІЧЕНКО Олена Олексіївна) 
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І місце - ПАЙМІНА 
Анастасія 
 

- учениця Комунального закладу 
«Солоницівський ліцей №3» 
Солоницівської селищної ради 
Харківської області (керівник – 
ГОРБУЛІНА Олена В'ячеславівна)  

І місце - НЕРУШЕНКО 
Андрій 

- учень Красноградського ліцею № 4  
Красноградської міської ради Харківської 
області (керівник – ПІДДУБНА Вікторія 
Олександрівна)

І місце - ПИРОГОВА 
Мирослава 

- учениця Комунального закладу 
«Тимченківський ліцей» Зміївської 
міської ради Чугуївського району 
Харківської області (керівник – 
ДАРАГАН Валентина Василівна) 

І місце - ДМИТРІЄНКО 
Тетяна 

- учениця Комунального закладу 
«Слобожанський ліцей №2» 
Слобожанської селищної ради 
Чугуївського району Харківської області 
(керівник – ШПЯКІНА Олена 
Олексіївна)

І місце - РУСАНОВА Марія - вихованка Комунального закладу 
«Зміївський  центр дитячої та юнацької 
творчості» Зміївської міської ради 
Чугуївського району Харківської області 
(керівник – ЗАТОЛОКІНА Тетяна 
Володимирівна) 

І місце - ЧАЛА Ярослава - учениця Комунального закладу 
«Наталинський ліцей Наталинської 
сільської ради Красноградського району 
Харківської області» за роботу «Святкова 
красуня» (керівник – ЗАГВАЗДІНА 
Ольга Олексіївна) 

І місце - ПІДДУБНИЙ 
Сергій 

- учень Красноградського ліцею № 4  
Красноградської міської ради Харківської 
області за роботу «Зимові квіти Різдва» 
(керівник – ПІДДУБНА Вікторія 
Олександрівна) 

І місце - АНГЕЛІН Ярослав - учень Комунального закладу 
«Красненський ліцей» Кегичівської 
селищної ради Харківської області 
(керівник – ІВАХНЕНКО Надія 
Володимирівна)
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ІІ місце - МУЛІК Вікторія - учень Комунального закладу 
«Шарівський ліцей» Богодухівської 
міської ради Богодухівського району 
Харківської області за роботу «У нічний 
казковий час рік Новий іде до нас» 
(керівник – СОЛОДОВНИК Юлія)

ІІ місце - НИКОНЕНКО 
Еліна 

- учениця Комунального закладу 
«Гутянський ліцей» Богодухівської 
міської ради Богодухівського району 
Харківської області за роботу «Ялинка 
мрій» (керівник – ЗВОНАРЬОВА Л.О.) 

ІІ місце - МАТЮХА 
Єлизавета 

- вихованка Комунального закладу 
«Зміївський центр дитячої та юнацької 
творчості» Зміївської міської ради 
Чугуївського району Харківської області 
(керівник – ВОСКОБОЙНИК Ольга 
Володимирівна)

ІІІ місце - СТОЛИЦЯ Злата - учениця Красноградського ліцею №3 
Красноградської міської ради Харківської 
області (керівник - НЕКРАСОВА Любов 
Миколаївна) 

ІІІ місце - АЛЕКСАНДРОВА 
Олеся 

- вихованка гуртка бісероплетіння 
«Перлинка» Комунального закладу 
«Центр позашкільної освіти «Мрія» 
Харківської міської ради» за роботу 
«Різдвяна зірка» (керівник – 
АЛЕКСАНДРОВА Ірина Василівна)

ІІІ місце - КОМАРОВ Матвій - учень Комунального закладу 
«Наталинський ліцей Наталинської 
сільської ради Красноградського району 
Харківської області» (керівник – 
КАРПЕНКО Оксана Юріївна) 

 
Номінація «Новорічний букет» 

 
 

І місце - БЕРЕЖНИЙ Кирил 
 

-  учень Комунального закладу 
«Андріївський ліцей» Кегичівської 
селищної ради Красноградського району 
Харківської області (керівник – 
СЕМЕРЕНКО Олена Олександрівна) 
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І місце - ПІДГІРНА Уляна 
 

-  вихованка гуртка Арт-студії «Акварель» 
Комунального закладу «Центр 
позашкільної освіти «Мрія» Харківської 
міської ради» за роботу «З Новим роком!» 
(керівник – МОРОЗ Вікторія 
Володимирівна)

І місце - ЗЛИДЕНЬ Анна 
 

-  учениця Комунального закладу 
«Зачепилівський ліцей» Зачепилівської 
селищної ради Красноградського району 
Харківської області за роботу «Новорічні 
фантазії» (керівник – ЗЛИДЕНЬ Ольга 
Петрівна) 

І місце - БАБИЧ Анастасія - учениця Слобожанського ліцею №2 
Слобожанської селищної ради 
Чугуївського району  Харківської області 
(керівник – ШПЯКІНА Олена Олексіївна) 

ІІ місце ЄРЕМЕНКО 
Данило, 
ЄРЕМЕНКО 
Анастасія 

вихованці гуртка «Образотворче 
мистецтво» Чугуївського будинку дитячої 
та юнацької творчості Чугуївської міської 
ради Харківської області (керівник – 
ІВАНОВА Олена Михайлівна) 

ІІ місце  ГНОЄВИЙ Ігор учень Володимирівської гімназії 
Наталинської сільської ради Харківської 
області (керівник – БОБРОВИЦЬКА 
Тетяна Вікторівна) 

ІІІ місце ДОНЕНКО Кирило вихованка гуртка «Духовна спадщина мого 
народу» Краснокутського центру дитячої 
та юнацької творчості Краснокутської 
селищної ради Богодухівського району 
Харківської області (керівник – ДАУДОВА 
Надія Олександрівна) 

 
Номінація « Новорічна композиція» 

І місце - ВАКАРАШ 
Вероніка 

- вихованка гуртка «Флористика та 
фітодизайн інтер’єру» КЗ «Харківський 
обласний Палац дитячої та юнацької 
творчості» за роботу «Святковий вечір»  
(керівник – ПУЗЄЄВА Світлана 
Миколаївна)

І місце - УЛЬКО Архіп 
 

- учень Красноградського ліцею № 1 імені 
О.І. Копиленка Красноградської міської 
ради Харківської області за роботу 
«Вогонь різдва» (керівник – СЛАВЧЕВА 
Оксана Сергіївна) 
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І місце - ПЕТІН Володимир -  учень Красноградського ліцею №4 
Красноградської міської ради Харківської 
області (керівник – ЗОЛОТАРЬОВА Аліна 
Вячеславівна) 

І місце - ШАТУРА Анастасія - учениця КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
«МЕРЕФ'ЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №5 З 
ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ» 
МЕРЕФ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (керівник – 
ЛЕЙБА Світлана Миколаївна) 

ІІ місце  - КАДИГРІБ Нікіта 
 

- вихованець Комунального закладу 
«Валківський Будинок дитячої та юнацької 
творчості Валківської міської ради 
Харківської області» за роботу 
«Новорічний ліхтарик» (керівник – 
ГРЕКОВА Павліна Павлівна) 
 

ІІ місце - СТОВБИР Поліна, 
СТОВБИР Кирил 

- учні Комунального закладу «Бірківський 
ліцей» Зміївської міської ради Чугуївського 
району Харківської області за роботу 
«Місяць» (керівник – ПЕТУХОВА Тетяна 
Вікторівна) 

ІІ місце - КОФЛЮК Аліса - вихованка Кегичівського Будинку дитячої 
та юнацької творчості Кегичівської 
селищної ради Харківської області 
(керівник – ЗЕМЛЯНА Наталія Сергіївна) 

ІІ місце - ГИРМАН Марк - учень Комунального закладу 
«Миколаївський ліцей» Зачепилівської 
селищної ради Красноградського району 
Харківської області за роботу «Новорічне 
диво» (керівник – ТУМА Лариса Іванівна) 

ІІ місце - БЛІНОВА Надія - вихованка гуртка «Чарівний сувенір» КЗ 
«Центр дитячої та юнацької творчості» 
Південної міської ради Харківського 
району Харківської області (керівник - 
БЛІНОВА Ганна Олександрівна) 

ІІ місце - ХОМЕНКО Нікіта -  учень КЗ «Чугуївський ліцей №1 імені 
І.Ю. Рєпіна» Чугуївської міської ради 
Харківської області (керівник – 
ПОСОХОВА Олена Миколаївна) 

ІІ місце - МАЗЕПА Анна - учениця Добренського ліцею Наталинської 
сільської ради Красноградського району 
Харківської області за роботу «Новорічний 
подарунок» (керівник – ХАРЧЕНКО 
Лариса Миколаївна) 
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ІІ місце - КОВАЛЕВСЬКА 
Крістіна 

- учениця Комунального закладу 
«Дергачівський ліцей № 2» Дергачівської 
міської ради Харківської області (керівник 
– КОВАЛЕВСЬКА Тетяна Олексіївна) 

ІІІ місце - ВЕДЕНЬЙОНОВА 
Аліна 

- учениця Комунального закладу 
«Лизогубівський ліцей» Безлюдівської 
селищної ради Харківської області  
(керівник – Гвоздьов Володимир 
Олександрович)

ІІІ місце - БАБЕНКО 
Анастасія 

- вихованка Комунального закладу 
«Кегичівський ліцей» Кегичівської 
селищної ради Харківської області 
(керівник – СУХЕНКО Людмила 
Миколаївна) 

ІІІ місце - ТАРАСЕНКО 
Олександр 

- учень Комунального закладу «Гутянський 
ліцей» Богодухівської міської ради 
Богодухівського району Харківської 
області (керівник – КОЛЯДА Тетяна) 

ІІІ місце - МИРГОРОД Матвій - учень Комунального закладу 
«Медведівський ліцей» Кегичівської 
селищної ради Харківської області 
(керівник – ЧАЛА Валентина Микитівна) 

ІІІ місце - ЛЕВЧЕНКО Арсен - учень Комунального закладу «Мартівський 
ліцей Печенізької селищної ради 
Харківської області» (керівник – 
КАПІНОС Аліна Романівна) 

ІІІ місце - РИЛІНА Марина - учениця Комунального закладу 
«Солоницівський ліцей №3» 
Солоницівської селищної ради Харківської 
області (керівник – Горбуліна Олена 
В'ячеславівна)

Номінація « Новорічний вінок» 
І місце - НІКІТІНА Аліна - вихованка гуртка «Декоративно-ужиткове 

мистецтво» Комунального закладу 
«Лозівський Палац дитячої та юнацької 
творчості» Лозівської міської ради 
Харківської області (керівник – 
ТИЩЕНКО Олена Миколаївна) 

І місце - ФІЛІПСЬКА Олена - учениця Красноградського ліцею №3 
Красноградської міської ради Харківської 
області (керівник – КОВАЛЕНКО Олена 
Вікторівна) 

І місце - ГУСАР Олександра - учениця Красноградського ліцею №2 
Красноградськоі міської ради Харківської 
області (керівник – ЩЕРБАКОВА Наталія 
Володимирівна) 
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І місце - ПОЛЬЩИКОВ 
Нікіта 

- учень Красноградського ліцею №2 
Красноградськоі міської ради Харківської 
області (керівник – ЩЕРБАКОВА Наталія 
Володимирівна) 

І місце - ПЕРЕПЕЛИЦЯ 
Діана 

- учениця Зорянської гімназії 
Красноградської міської ради Харківської 
області (керівник – КРИЧКІВСЬКА 
Оксана Адамівна) 

І місце - ТЕРНИК 
Єлизавета 

- вихованка гуртка Декор-студії «Майстерня 
чудес» Комунального закладу «Центр 
позашкільної освіти «Мрія» Харківської 
міської ради» (керівник – ГНАТЕНКО Яна 
Миколаївна)

І місце - ЧУБ Олександра - учениця Леб'язької філії Комунального 
закладу «Зачепилівський ліцей» 
Зачепилівської селищної ради 
Красноградського району Харківської 
області за роботу «Зимове диво» (керівник 
– БОРОЗЕНЕЦЬ Олена Миколаївна) 

І місце - НЕЧИПОРЕНКО 
Станіслав 

- учень Володимирівської гімназії 
Наталинської сільської ради 
Красноградського району Харківської 
області (керівник – КУЛИНЧИК Ірина 
Михайлівна)

І місце - ВОРОНОВ 
Володимир 

- вихованець гуртка «Цікава інформатика» 
Комунального закладу «Первомайський 
будинок дитячої та юнацької творчості 
Первомайської міської ради Харківської 
області»  за роботу «Новорічні дива» 
(керівник – МАЛАХОВА Олена) 

І місце - РЯБОКОБИЛА 
Катерина 

- вихованка гуртка «Сувенір» Комунального 
закладу «Первомайський будинок дитячої 
та юнацької творчості Первомайської 
міської ради Харківської області» за 
роботу «Різдво з Україною в серці» 
(керівник – ДАНИЛЬЧЕНКО Надія) 

І місце - ЗОРЯ Кирило - вихованець гуртка «Екологічне 
краєзнавство» Комунального закладу 
«Центр позашкільної освіти «Джерело» 
Височанської селищної ради Харківського 
району Харківської області» (керівник –  
ЗОРЯ Анна Сергіївна) 
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ІІ місце - ТАРАН Юлія - вихованка гуртка «Виготовлення 
сувенірів» Комунального закладу 
«Зачепилівський будинок дитячої та 
юнацької творчості» Зачепилівської 
селищної ради Харківської області за 
роботу «Святковий настрій» (керівник – 
БОБРОВА Галина Олексіївна) 

ІІ місце - ПРОТОПОПОВА 
Софія 

- учениця Красноградського ліцею № 4  
Красноградської міської ради Харківської 
області за роботу «Зоряні квіти зими» 
(керівник – Піддубна Вікторія 
Олександрівна) 

ІІ місце - ОВСЯННІКОВА 
Анастасія 

- учениця КЗ «Чугуївський ліцей № 8» 
Чугуївської міської ради Харківської 
області (керівник – ВІДІШЕВА Тетяна 
Василівна) 

ІІ місце - СЄРІКОВА Анна - учениця Комунального закладу «Русько-
Лозівський ліцей» Дергачівської міської 
ради Харківської області (керівник – 
АКСЬОНОВА Марина Олексіївна)

ІІІ місце - ПОРТЯНКО  
Мілана 

- учениця Старомерчицького ліцею 
Валківської міської ради Богодухівського 
району Харківської області (керівник – 
СТЕПАНЕНКО Наталія Олександрівна)

ІІІ місце - ЧЕРНУХА Вікторія - вихованець гуртка «Моделювання 
іграшок-сувенірів» Красноградського 
центру дитячої та юнацької творчості 
Красноградської міської ради Харківської 
області за роботу «Різдвяний етновіночок» 
(керівник – БУГАЄНКО Тетяна 
Олексіївна)

ІІІ місце - ОНІЩЕНКО Марія -  учениця Комунального закладу 
«Вільшанський ліцей» Солоницівської 
селищної ради Харківського району 
Харківської області за роботу «Щасливого 
різдва» (керівник – НОВОСЬОЛ Юлія 
Олександрівна) 

 
Номінація « Флористична новорічна  картина чи колаж» 

І місце - САЛМАНОВА 
Ангеліна 

-  вихованка гуртка «Флористика та 
фітодизайн інтер’єру» КЗ «Харківський 
обласний Палац дитячої та юнацької 
творчості» за роботу «Новорічні кошики» 
(керівник – ПУЗЄЄВА Світлана 
Миколаївна) 
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І місце - КОСТЕНКО 
Любава 

- вихованка гуртка «Юні квітникарі» 
КЗ «Харківський обласний Палац дитячої 
та юнацької творчості» за роботу «Зимове 
багатство» (керівник – МАЛІЧЕНКО 
Олена Олексіївна) 

І місце - ВАХОВСЬКА 
Євгенія 

- вихованка гуртка «Юні квітникарі» 
КЗ «Харківський обласний Палац дитячої 
та юнацької творчості» за роботу «Зимове 
тепло» (керівник – МАЛІЧЕНКО Олена 
Олексіївна) 

ІІ місце - вихованці гуртка 
«Юні туристи-
краєзнавці» 

- Краснокутського центру дитячої та 
юнацької творчості Краснокутської 
селищної ради Богодухівського району 
Харківської області (керівник – БУТЕНКО 
Світлана Вікторівна) 

ІІІ місце - Свистунова 
Єлизавета 

- вихованка гуртка «Образотворче 
мистецтво» комунального закладу 
«Лозівський Палац дитячої та юнацької 
творчості» Лозівської міської ради 
Харківської області (керівник – 
ТАРАСЕНКО Ірина Юріївна) 

Номінація «Новорічний подарунок» 
І місце - ТКАЧЕНКО Ліза - вихованка гуртка «Флористика та 

фітодизайн інтер’єру» КЗ «Харківський 
обласний Палац дитячої та юнацької 
творчості» за роботу «Зимова казка» 
(керівник – ПУЗЄЄВА Світлана 
Миколаївна) 

І місце - ГУРСЬКА Вероніка - вихованка гуртка «Юні квітникарі» КЗ 
«Харківський обласний Палац дитячої та 
юнацької творчості» за роботу «Новорічна 
фантазія» (керівник –  МАЛІЧЕНКО Олена 
Олексіївна) 

І місце - СТОЙЧАН Крістіна - учениця Комунального закладу 
«Зачепилівський ліцей» Зачепилівської 
селищної ради Красноградського району 
Харківської області за роботу «Ніч перед 
Різдвом» (керівник – ДУБИНА Людмила 
Іванівна) 

І місце - ГЛУХОВЕЦЬКИЙ 
Артур 

- вихованець гуртка «Природа рідного 
краю» Комунального закладу «Центр 
позашкільної освіти «Джерело» 
Височанської селищної ради Харківського 
району Харківської області» (керівник – 
ГЛУХОВЕЦЬКА Вікторія Вікторівна) 
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ІІ місце - КАЛЮЖНА Дар’я - вихованка гуртка «Виготовлення 
сувенірів» КЗ «Сахновщинський будинок 
дитячої та юнацької творчості»  
Сахновщинської селищної ради  
Красноградського району  Харківської 
області (керівник – МАСТЕРСЬКИХ Н.Л.) 

ІІ місце  - ДМИТРЕНКО 
Дарина 

- вихованка гуртка «Юні козаки» 
Краснокутського центру дитячої та 
юнацької творчості Краснокутської 
селищної ради Богодухівського району 
Харківської області (керівник – ПОКУЛЬ 
Олена Миколаївна) 

ІІ місце - БОЙКО Вікторія  - учениця Добренського ліцею Наталинської 
сільської ради Красноградського району 
Харківської області за роботу «Новорічний 
подарунок» (керівник – ХАРЧЕНКО 
Лариса Миколаївна) 

ІІІ місце - ПОЛЯКОВА 
Вікторія,  
МІЛЄНІНА Олена 

- вихованці гуртка «Юні друзі природи» 
Комунального закладу «Первомайський 
будинок дитячої та юнацької творчості 
Первомайської міської ради Харківської 
області» (керівник – ОПІКУН Катерина 
Володимирівна) 

ІІІ місце - ГЛАДКИЙ Сергій - вихованець гуртка «Основи бібліотечно-
бібліографічних знань. Палітурна справа» 
Краснокутського центру дитячої та 
юнацької творчості Краснокутської 
селищної ради Богодухівського району 
Харківської області (керівник – СЕРБІНА 
Валентина Анатоліївна) 

 
 
Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Додаток 2 
до наказу директора  
Комунального закладу  
«Харківський обласний Палац  
дитячої та юнацької творчості» 
від 14.12.2022 № 86 

 
Список учасників 

обласного (відбіркового) етапу Всеукраїнського конкурсу «Новорічна 
композиція», які показали оригінальну флористичну техніку виконання робіт 

 

№ 
з/п Учасники Заклад освіти Керівник 
1. ГАРАСИМЧУК 

Вероніка 
 

Красноградський ліцей №4 
Красноградської міської ради 
Харківської області 
 

МЕРЦАЛОВА 
Аліна Сергіївна 

2. ТОКАРЕВ Артем 
 

КЗ «Зеленогайський ліцей 
Височанської селищної ради 
Харківського району 
Харківської області» 
 

ГОРДІЄНКО Ольга 
Олександрівна 
 

3. ГЕРАСИМОВА 
Варвара 
 

Красноградський ліцеї № 2 
Красноградської міської ради 
Харківської області 
 

КАЛЮЖНА Олена 
Олександрівна, 
 

4.  ІЛЯШЕВИЧ Дар'я Комунальний заклад 
«Кегичівський ліцей» 
Кегичівської селищної ради 
Харківської області 
 

ЯЦЕЛЕНКО Тетяна 
Миколаївна 

5. ВОБЖА 
Олександра 

Добренський ліцей 
Наталинської сільської ради 
Красноградського району 
Харківської області 
 

ВЕРМЕН  Наталія 
Іванівна 

6. КОЩАВЕЦЬ 
Анастасія 

Комунальний заклад 
«Мартівський ліцей Печенізької 
селищної ради Харківської 
області» 
 

КАПІНОС Аліна 
Романівна 

7.  ХАЛУС Ольга Лукашівська гімназія 
Наталинської сільської ради 
Красноградського району 
Харківської області 
 

ТКАЧЕНКО Ольга 
Володимирівна 
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8. БУДАЄВА 
Єлизавета 

КЗ «Сахновщинський будинок 
дитячої та юнацької творчості» 
Сахновщинської селищної ради 
Красноградського району  
Харківської області  
 

БУДАЄВА Н.С. 

9. ПИЛЯЩІК Максим Комунальний заклад 
«Чугуївський ліцей №6 імені 
тричі Героя Радянського Союзу 
І. М. Кожедуба» Чугуївської 
міської ради Харківської області 
 

ШУЛЬГІНА Ірина 
Олександрівна 

10. ТРАКУН Аріна Кобзівська гімназія 
Наталинської сільської ради 
Красноградського району 
Харківської області 
 

БОЙКО Яна 
Михайлівна 

11. СЕРГІЄНКО 
Руслан 

Комунальний заклад 
«Харківська спеціальна школа 
№ 3» Харківської обласної ради 
 

БІЛОЄДОВА 
Любов Іванівна 

12. ВОЛКОВ Андрій Комунальний заклад 
«Харківська спеціальна школа 
№ 3» Харківської обласної ради 
 

ГОРЛОВА Тетяна 
Павлівна 

13. СТОРОЖЕНКО 
Аліна 

Зарожненський ліцей 
Чугуївської міської ради 
Харківської області 
 

ДУПЛІНАТ 
Людмила Борисівна 

14. КИРПИЧОВА 
Марія 

Каплунівська гімназія 
Краснокутської селищної ради 
Богодухівського району 
Харківської області 
 

НЕСТЕРЕНКО А.С. 

15. ДЕМИДОВ Артем Краснокутський центр дитячої 
та юнацької творчості 
Краснокутської селищної ради 
Богодухівського району 
Харківської області 
 

ПОКУЛЬ Олена 
Миколаївна 

16. РОМАНЬКО Марія Комунальний заклад 
«Солоницівський ліцей №1» 
Солоницівської селищної ради 
Харківської області 

ЛІСНА Анна 
Леонідівна 

 
 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Додаток 3 
до наказу директора  
Комунального закладу  
«Харківський обласний Палац  
дитячої та юнацької творчості» 
від 14.12.2022 № 86 

 
Інформація 

про результати проведення обласного (відбіркового) етапу 
Всеукраїнського конкурсу  «Новорічна композиція» 

 
На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за основними 
напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 15.12.2021 р. № 1379, плану роботи Комунального закладу 
«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2022 рік, 
ураховуючи лист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді Міністерства освіти і науки України від 09.11.2022 № 203 «Щодо 
проведення Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція»,  
з 01 по 20 грудня 2022 року проведено дистанційно обласний (відбірковий) етап 
Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція» (далі – Конкурс). 

Конкурс організовано з метою формування в учнів дбайливого 
ставлення до природи, як невичерпного джерела краси і творчого натхнення, 
формування практичних умінь і навичок учнів із виготовлення флористичних 
композицій, які символізують та відображають новорічно-різдвяну тематику. 

Більшість робіт, поданих на Конкурс, були виконані у флористичній 
техніці та відповідали таким номінаціям: 
- стилізована ялинка; 
-новорічний букет; 
- новорічна композиція; 
- новорічний вінок; 
- сюжетна композиція; 
- флористична новорічна  картина чи колаж; 
- новорічний подарунок. 

Участь у виставці брали як окремі учні та вихованці, так і учнівські 
колективи закладів загальної середньої та позашкільної освіти. 

Загалом на Конкурс було надано 678 робіт. 
Журі відзначило цікаві авторські ідеї творчих робіт, флористичну 

техніку виконання, новизну, оригінальність. 
Серед недоліків було відзначено використання куплених новорічних 

прикрас, штучного декору для створення композицій, недостатньо естетичний 
вигляд, відсутність або неповні підписи під фотографіями робіт. 
 
Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 


