
  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
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КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ 

«ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 
 ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» 

 
НАКАЗ 

 
__25.01.___2018                                    м. Дніпро    № __03/01-04____ 

 
Про підсумки проведення  
обласного етапу Всеукраїнського  
конкурсу “Новорічна композиція” 
 

Керуючись наказом комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” від 23 листопада 2017 року  
№ 71/01-04 “Про організацію та проведення обласного етапу Всеукраїнського 
конкурсу-виставки “Новорічна композиція” в грудні 2017 - січні 2018 року в 
закладах освіти проводився обласний етап Всеукраїнського конкурсу 
“Новорічна композиція”. 

За підсумками оцінювання творчих робіт учасників заходу 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Взяти до відома аналітичну довідку про підсумки проведення 
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу “Новорічна композиція” (далі - 
Конкурс), що додається. 

2. Затвердити протокол засідання журі по підведенню підсумків 
Конкурсу. 

3. Нагородити грамотами комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської 
обласної ради переможців та активних учасників Конкурсу відповідно до 
протоколу.  

4. Висловити подяку керівникам органів управління освітою міст: Дніпра, 
Кривого Рогу, Марганця, Павлограда, Вільногірська, Кам´янського, Покрова; 
районів: Магдалинівського, Юр´ївського, Верхньодніпровського, 
Дніпровського, Софіївського, Нікопольського, Солонянського, 
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Васильківського, Новомосковського та Царичанського, і об’єднаних 
територіальних громад: Новопокровської, Вербківської, Святовасилівської, 
Солонянської, навчальні заклади яких взяли участь у обласному етапі 
Всеукраїнського конкурсу “Новорічна композиція”. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Кузьменко М.Б. 
заступника директора з виховної роботи КЗО “ОЕНЦДУМ”. 
 
 
Директор комунального закладу освіти 
 “Обласний еколого-натуралістичний центр 
 дітей та учнівської молоді”        Ю.Ф.ПЕДАН                     
 
 
 
 
 
З наказом ознайомлені: 
 
Кузьменко М.Б. 
 
 
 
 



Додаток  
до наказу комунального закладу 
освіти “Обласний еколого - 
натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді” 
   25.01.    2018  № _03/01-04__ 

 
 

Аналітична довідка 
про підсумки проведення обласного етапу  

Всеукраїнського конкурсу “Новорічна композиція” 
 

З метою пропаганди бережливого ставлення до природи, розвитку творчої 
ініціативи та пізнавальної діяльності молоді, формування практичних умінь та 
навичок з виготовлення новорічно-різдвяних композицій, сприяння розвитку 
флористичного мистецтва в Україні комунальним закладом освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” в грудні 2017 року – 
січні 2018 року проводився обласний етап Всеукраїнського конкурсу 
“Новорічна композиція” (далі – Конкурс). 

У Конкурсі взяли участь учні загальноосвітніх шкіл та закладів 
позашкільної освіти 7 міст: Дніпра, Кривого Рогу, Марганця, Павлограда, 
Вільногірська, Кам´янського, Покрова; 11 районів: Магдалинівського, 
Юр´ївського, Верхньодніпровського, Дніпровського, Софіївського, 
Нікопольського, Солонянського, Васильківського, Новомосковського, 
Царичанського, Широківського; 4 об’єднаних територіальних громад:  
Новопокровської, Вербківської, Святовасилівської, Солонянської. 

Журі обласного етапу Конкурсу розглянуло роботи від 262 учасників за 7 
номінаціями: “Стилізована ялинка”, “Новорічний букет”, “Новорічна 
композиція”, “Новорічний вінок”, “Сюжетна композиція”, “Новорічна картина 
чи колаж”, “Новорічний подарунок”. 

Всі учасники конкурсу продемонстрували творчу активність, 
оригінальність, небайдужість до екологічних проблем сьогодення.  

Безліч різноманітних технік виконання, цікавих композиційних рішень 
уособлювалися в майстерно виконаних роботах учасників Конкурсу. 

Найбільше робіт було представлено у номінації “Стилізована ялинка”,  
62 роботи номінації виконані з різних матеріалів (тканина, корок, пряники, 
цукерки, папір, деревина, серветки, солома) дітьми різних вікових категорій.  

У номінації “Новорічний букет” було представлено 20 робіт, виконаних з 
природного матеріалу, фетру, скла, пластику, картону та дерева. Діти по 
різному інтерпретували цю номінацію, тут є букети із шишок, і фетрові та 
стрічкові троянди, і сухоцвіт, хвойні рослини.  

В номінації “Новорічна композиція” було надано 39 робіт, одна з 
найяскравіших, яка повністю відповідає сутності номінації – “Святковий 
настрій” Лепіхіної Олени, учениці 5 класу комунального закладу 
“Підгородненський навчально-виховний комплекс №3” Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад” Дніпровської районної ради, 
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вихованки гуртка “Флористика“ комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради. Вигнуті лінії в поєднанні з хвойними рослинами та 
диво-квітами дуже гармонійно переплелись в даній композиції.  

В номінації “Новорічний вінок” представлено 44 роботи. Найцікавіші 
роботи виготовлені з природного матеріалу, такі як “Різдвяна веселка“ – 
колективна робота учнів 7 класу комунального закладу освіти “Приміської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів“ Нікопольської районної ради, діти 
виконали дуже кропітку роботу по збору природного матеріалу, його підготовці 
і створенню вінка. Використані різні рослинні компоненти: пшениця, каштани, 
лунарія, макові коробочки, горіхи, солома, які вдалося гармонійно поєднати у 
вінок, утворивши справжню різдвяну веселку.  

Номінація “Сюжетна композиція” (24 роботи) – різноманітна, від 
малесеньких сюжетів до цілих “Міст діда Мороза“. Виконавці поєднували 
природні та штучні матеріали, створюючи зимові пейзажі та історії. Дуже 
цікава робота “Лісове тріо“ Козловського Валентина, вихованця комунального 
позашкільного навчального закладу “Центр дитячо-юнацької творчості 
“Сузір’я“ Криворізької міської ради. З деревних спилів виготовлені совенята, 
які наче тільки-но присіли на гілку перепочити. В роботі вдало поєднана 
текстура та фактура природних матеріалів, які створюють відчуття тепла, хоча 
композиція зимова за змістом. 

 В номінації “Новорічна картина чи колаж” представлено 30 робіт. Тут є 
вишиті, паперові роботи, з природного матеріалу, роботи з тіста та ниток. 
Особливу увагу привертають об’ємні роботи, колажі.  

Номінація  “Новорічний подарунок” (43 роботи) хоч і не найбільша за 
кількістю робіт, але найрізноманітніша за техніками виконання. Тут і в’язані 
іграшки, і пап’є маше, і папір, і скляні лампочки, і джутові іграшки, і глина, і 
тісто. Безліч комбінацій, кольорів і форм.  

Треба відмітити, що деякі керівники представили декілька робіт у одній 
номінації, замість того, щоб охопити декілька номінацій,  також були роботи 
однієї й тої самої дитини у декількох номінаціях.  

Журі звертає увагу на необхідність надання на Конкурс однієї роботи за 
однією номінацією.  

Конкурс сприяв розвитку творчих здібностей, формуванню відчуття 
прекрасного, гармонійному поєднанню творчості та дієвої майстерності 
виконавців, формуванню екологічної свідомості учасників Конкурсу. 

 
 
Заступник директора з виховної роботи    М.Б.КУЗЬМЕНКО 
КЗО “ОЕНЦДУМ” 



ЗАТВЕРДЖЕНО: 
Наказ комунального закладу 
освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” 
  25.01.   2018  №   03/01-04   п 

 
 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 
засідання журі по підведенню підсумків обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-виставки “Новорічна композиція” 

 
від 15.01.2018 року 

Присутні всі члени журі. 
 
Черга денна: 

Підведення підсумків обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-виставки “Новорічна композиція” (далі – 
Конкурс). 

 

СЛУХАЛИ: 
Зайцеву І.О., голову журі, професора кафедри фізіології та інтродукції рослин факультету біології, екології та 

медицини Дніпровського національного університету ім. О. Гончара, яка зазначила, що Конкурс проводиться з метою 
пропаганди серед молоді бережливого ставлення до природи, розвитку творчої ініціативи та пізнавальної діяльності 
молоді,  формування практичних умінь та навичок вихованців по виготовленню новорічно-різдвяних композицій, які 
символізують та відображають новорічно-різдвяну флористику, сприяють розвитку флористичного мистецтва в Україні. 

У 2017-2018 навчальному році в обласному етапі Конкурсу взяли участь навчальні заклади з мм. Дніпра, Кривого 
Рогу, Марганця, Павлограда, Вільногірська, Камʾянського, Покрова, Магдалинівського, Юрʾївського, 
Верхньодніпровського, Дніпровського, Софіївського, Нікопольського, Солонянського (у тому числі від Новопокровської 
та Святовасилівської ОТГ), Васильківського, Новомосковського, Павлоградського (у тому числі від Вербківської ОТГ) 
та Царичанського (у тому числі від Царичанської ОТГ) районів. 

До обласного організаційного комітету було подано 262 роботи. 
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Конкурс-виставка проводився за 7 номінаціями: 

 Стилізована ялинка; 
 Новорічний букет; 
 Новорічна композиція; 
 Новорічний вінок; 

 Сюжетна композиція; 
 Новорічна картина чи колаж; 
 Новорічний подарунок. 

 
УХВАЛИЛИ:  
 
1. Провести оцінювання робіт учасників відповідно до наступних критеріїв: 

1. Загальне враження від роботи (далі – 1) – 5 балів; 
2. Ідея роботи(далі – 2) – 5 балів; 
3. Відповідність роботи вимогам виставки (далі – 
3) – 5 балів; 

4. Техніка виконання(далі – 4) – 5 балів; 
5. Якість, новизна, оригінальність виконання (далі 
– 5) – 5 балів; 
 

 
2. Оцінювати роботи відповідно до набраних балів за категоріями: 
Переможці (П) – 20-25 балів; 
Активна участь (А) – 1-19 балів. 
 

№ 
з/п Учасник Клас / Навчальний заклад Назва роботи, керівник 

Кількість балів по критеріях 

М
іс

це
 

1 2 3 4 5 

В
сь

ог
о 

 
1.Номінація “Стилізована ялинка” 

 
1. СИТНИК 

Ірина 
учениця 10 класу комунального закладу освіти “Дзержинівська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Солонянської районної ради; 

“Чарівна красуня” 
(керівник Кириченко Л.О.) 5 5 5 4 5 24 П 

2. ПШОНІК 
Ольга 

учениця 2 класу комунального закладу “Петропавлівська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 2 з професійним навчанням” Петропавлівської районної ради; 

“Новорічний дует” 
(керівник Цимбал О.І.) 4 4 3 4 4 15 А 

3. СІНЕЛЬНІКОВА 
Вікторія 

учениця 6 класу комунального закладу “Петропавлівська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 2 з професійним навчанням” Петропавлівської районної ради; 

“Ялинка-веселинка” 
(керівник Цимбал О.І.) 5 4 4 5 5 23 П 
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4. КРАМАРЕНКО 
Олександра 

учениця 3 класу комунального закладу “Петропавлівська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 2 з професійним навчанням” Петропавлівської районної ради; 

“Новорічна красуня” 
(керівник Цимбал О.І.) 4 3 4 4 4 15 А 

5. ЛАПТЄВ  
Іван  

учень 5 класу комунального закладу “Підгородненський навчально-виховний 
комплекс № 3 “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 
заклад” Дніпровської районної ради, вихованець гуртка “Флористика” 
комунального позашкільного навчального закладу “Центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради; 

“Новорічна ялинка” 
(керівник Алєксєєва 
І.М.) 5 5 5 5 5 25 П 

6. ЯКІМЧУК  
Артур 

учень 5 класу комунального закладу “Підгородненський навчально-виховний 
комплекс № 3 “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 
заклад” Дніпровської районної ради, вихованець гуртка “Юні друзі природи” 
комунального позашкільного навчального закладу “Центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради;  

“Святкова ялинка” 
(керівник Чеберячко Л.М.) 

4 4 3 4 4 15 А 

7. ЯТМАНОВА  
Поліна  

вихованка гуртка “Спритні рученята” комунального закладу “Софіївський центр 
творчості” Софіївської селищної ради Софіївського району; 

 “Новорічна красуня” 
(керівник Бугай А.С.) 5 5 5 5 5 25 П 

8. ЖМУРЕНКО  
Марія 

учениця 6 класу комунального закладу освіти “Петропавлівська загальноосвітня 
школа І - ІІІ ступенів № 1” Петропавлівської районної ради; 

“Новорічна ялинка” 
(керівник Поклонська В.В.) 4 4 4 4 4 16 А 

9. ШЕВЧУК 
Маргарита 

учениця 5 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа  
№ 76” Дніпровської міської ради, вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр позашкільної роботи № 2” Дніпровської міської ради; 

“Ялинка” (керівник 
Шевчук Г.О.) 4 4 4 4 4 16 А 

10. ВЕРЕІТІНА 
Єлизавета 

учениця 3 класу комунального закладу “Вільногірська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 3” Вільногірської міської ради; 

“Диво-ялинка” (керівник 
Пуріш С.О.) 4 3 4 4 4 19 А 

11. ХАРЧЕНКО 
Ангеліна та 
БРЮХОВА  
Марія   

вихованки комунального закладу “Центр профільного навчання та дитячої 
творчості” Вільногірської міської ради; 

“Ялинка – талісман 
2018”  
(керівник Коршок С.В.) 4 4 4 5 5 22 П 

12. ЕПІШИНА 
Вероніка 

учениця 4 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа  
№ 74” Дніпровської міської ради, вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних техніків” Дніпровської міської ради; 

“Ялинка з шишок” 
(керівник Ревнюк П.О.) 4 5 4 5 4 22 П 

13. КОСТРІЦИН 
Кирило та 
ШИЛОВ 
Матвій 

учні комунального закладу освіти “Хорошівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів з музично-хореографічним профілем” Петропавлівської районної ради; 

“Різдвяний оберіг” 
(керівники Усата Т.І.,  
Бобокало М.В.) 4 4 4 3 5 16 А 

14. МАРКОСЯН 
Анаіт 

учениця 1 класу комунального закладу “Магдалинівська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів” Магдалинівської районної ради, вихованка комунального закладу 
освіти “Магдалинівська районна станція юних натуралістів”  

“Новорічна арт-ялинка”  
(керівник Мосійко С.М.) 4 4 4 4 4 16 А 

15. БАБКО 
Дарина 

учениця 3 класу комунального закладу “Магдалинівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів” Магдалинівської районної ради, вихованка комунального закладу 
“Магдалинівська районна станція юних натуралістів”; 

“Диво-ялинка ” 
(керівник Усенко О.В.) 4 3 5 4 4 16 А 

16. ОЛЕКСЮК 
Діана 

вихованка комунального закладу освіти “Славгородська середня загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів” Синельниківського району; 

“Весела ялиночка ” 
(керівник Сторчай Т.В.) 5 5 4 4 5 23 П 

17. ХМАРА 
Олександра 

учениця 8 класу комунального закладу “Царичанська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів”, вихованка комунального закладу  “Царичанський будинок дитячої та 
юнацької творчості” Царичанської селищної ради  Царичанського району ;  

“Ялинка у вінтажному 
стилі” (керівник 
 Крупко М.Б.) 

5 5 4 4 5 23 П 
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18. ДУБОВИЧЕНКО 
Анатолій, 
СКРИПНІК 
Яна 

учні 4 класу комунального закладу “Троїцький навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - Дошкільний навчальний 
заклад” Петропавлівської районної ради;  

“Ялиночка-україночка” 
(керівник Губанова А.П.) 5 5 5 5 5 25 П 

19. БОБРИШЕВА 
Карина, 
ХОРОШЕВСЬКА 
Валерія 

учениці 6 класу комунального закладу “Брагинівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів” Петропавлівського району; 

“Чарівна красуня” 
(керівник Осадча Я.А.) 4 4 4 3 4 19 А 

20. Колективна 
робота 

учні комунального закладу освіти  “Євецько-Миколаївський навчально-виховний 
комплекс “Школа-дошкільний заклад” Новомосковської районної ради; 

“Різдвяна ялинка-
ялинка” (керівник  
Хобот С.Г.) 

5 5 4 4 5 23 П 

21. СТОВБУН 
Владислава 

учениця 5 класу комунального закладу “Слобожанський навчально-виховний 
комплекс № 1 “Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів - Центр 
позашкільної освіти Слобожанської селищної ради”, вихованка гуртка “М’яка 
іграшка” комунального позашкільного навчального закладу “Будинок дитячої 
творчості” Дніпровської районної ради; 

“Новорічна красуня” 
(керівник Токарчук І.В.) 

4 4 3 4 4 19 А 

22. НЕГРЄЄВА 
Ангеліна 

учениця 9 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа№69” 
Дніпровської міської ради; 

“Новорічна гостя” 
(керівник Негрєєва О.В.) 4 4 4 4 3 19 А 

23. НІКУЛЬЦЕВА 
Аліна, 
ТЕМЧЕНКО 
Елизавета, 
БРИГУНЕЦЬ 
Катерина, 
ПРИШЕДЬКО 
Валерія 

учениці 9 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа№147” Дніпровської міської ради; 

“Новорічний сюрприз” 
(керівник Ляхович О.М.) 

4 4 3 4 4 19 А 

24. СКАКУН 
Єгор 

вихованець гуртка “Виготовлення сувенірів” комунального позашкільного 
навчального закладу “Будинок творчості дітей та юнацтва” Дніпровської міської 
ради; 

“Птахи у гнізді” 
(керівник Малієнко 
Н.М.) 

4 4 4 3 4 19 А 

25. ФЕРЛІЙ 
Надія 

вихованка гуртка “Виготовлення сувенірів“ комунального позашкільного 
навчального закладу “Будинок творчості дітей та юнацтва“ Дніпровської міської 
ради; 

“Ялинка з дзвіночками 
“Свято йде“(керівник 
Малієнко Н.М.) 

4 3 4 4 4 19 А 

26. ТРИГУБ 
Сергій 

вихованець комунального позашкільного навчального закладу “Будинок  творчості 
дітей та юнацтва” Дніпровської міської ради; 
 

Ялинка “Дід мороз” 
(керівник Кулікова З.П.) 4 4 4 4 3 19 А 

27. ТИТАРЕНКО 
Владислав 

вихованець комунального позашкільного навчального закладу “Будинок  творчості 
дітей та юнацтва” Дніпровської міської ради; 

“Ялинка з паперу” 
(керівник Кулікова З.П.) 4 4 3 4 4 19 А 

28. ПОЗДНЯКОВ 
Давид 

вихованець комунального позашкільного навчального закладу “Будинок  творчості 
дітей та юнацтва” Дніпровської міської ради; 

Ялинка з фанери “Рік 
собаки” (керівник 
Кулікова З.П.) 

5 5 4 4 5 23 П 

29. МЕЛЬНИКОВ 
Владислав 

вихованець комунального позашкільного навчального закладу “Будинок  творчості 
дітей та юнацтва” Дніпровської міської ради; 
 
 

Ялинка з фанери 
об’ємна (керівник 
Кулікова З.П.) 5 5 5 5 5 25 П 
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30. РІВНА  
Анастасія 

вихованка гуртка “Голка чарівниця” комунального позашкільного навчального 
закладу “Будинок  творчості дітей та юнацтва” Дніпровської міської ради; 

“Екологічна ялинка” 
(керівник Родкіна О.Д.) 4 4 4 3 4 19 А 

31. РІВНА  
Анастасія 

вихованка гуртка “Голка чарівниця” комунального позашкільного навчального 
закладу “Будинок  творчості дітей та юнацтва” Дніпровської міської ради; 

“Зелена красуня” 
(керівник Родкіна О.Д.) 4 3 4 4 4 19 А 

32. БЕЗСОНОВА 
Анастасія 

вихованка гуртка “Виготовлення іграшок та сувенірів“ комунального позашкільного 
навчального закладу “Будинок творчості дітей та юнацтва” Дніпровської міської 
ради; 

“Ялинка”- конус 
(керівник Безсонова 
Т.В.) 

5 5 4 4 5 23 П 

33. САЄНКО  
Варвара 

вихованка гуртка “Виготовлення іграшок та сувенірів” комунального позашкільного 
навчального закладу “Будинок  творчості дітей та юнацтва” Дніпровської міської 
ради; 

“Ялинка” – трикутник 
(керівник Безсонова 
Т.В.) 

3 4 4 4 4 19 А 

34. КОВАЛЬОВА  
Дар’я 

вихованка гуртка “Виготовлення іграшок та сувенірів” комунального позашкільного 
навчального закладу “Будинок  творчості дітей та юнацтва” Дніпровської міської 
ради 

“Ялинка “(керівник 
Безсонова Т.В.) 3 4 3 4 4 18 А 

35. КАБАНЕНКО 
Ігнат 

вихованець гуртка “Виготовлення іграшок та сувенірів” комунального 
позашкільного навчального закладу “Будинок  творчості дітей та юнацтва” 
Дніпровської міської ради; 

“Подарункова ялинка” 
(керівник Безсонова 
Т.В.) 

4 4 4 3 4 19 А 

36. БЕЗСОНОВА 
Катерина 

вихованка гуртка “Виготовлення іграшок та сувенірів” комунального позашкільного 
навчального закладу “Будинок  творчості дітей та юнацтва” Дніпровської міської 
ради 

“Ялинка” (керівник 
Безсонова Т.В.) 4 4 4 4 3 19 А 

37. БЛІНДУЛ 
Єлизавета 

вихованка гуртка “Колібрі” комунального позашкільного навчального закладу 
“Будинок  творчості дітей та юнацтва”  Покровської міської ради; 

“Засніжена ялинка” (кер. 
Ключнікова Є.В.) 4 3 3 4 4 18 А 

38. ВИШНИВЕЦЬКА 
Ангеліна 

учениця 8 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів №67” Криворізької міської ради; 

“Диво-ялинка” (керівник 
Вучкан І.О.) 5 5 5 5 5 25 П 

39. НІЦУК  
Уляна 

учениця 5 класу комунального закладу освіти “Криворізька загальноосвітня 
школа№105”, вихованець комунального позашкільного навчального закладу “Центр 
дитячо-юнацької творчості “Терноцвіт” Криворізької міської ради; 

“Ялинонька” (керівник 
Лоташ Г.А.) 5 5 4 4 5 23 П 

40. РАКОВЕЦЬ 
Софія 

учениця 5 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа 
№96” Дніпровської міської ради, вихованка гуртка “Юні охоронці природи” 
комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді”; 

“Святкові викрутаси” 
(керівник Раковець О.С.) 5 4 4 4 5 22 П 

41. ПЕРЦАК 
Олександр 

учень 1 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа№6” 
Дніпровської міської ради, вихованець комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів №2” Дніпровської міської ради; 

“Диво-ялинка” (керівник 
Шишацька Н.В.) 5 5 5 5 5 25  

П 

42. ЛАБА 
Анастасія 

учениця 10 класу комунального закладу “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №72” Криворізької міської ради; 

“Ялинкова фантазія” 
(керівник 
Мирошниченко Н.В.) 

5 4 4 4 5 22 П 

43. СИСОЄВ 
Олексій  

учень 8 класу комунального закладу освіти  “Гімназія №3“Дніпровської міської 
ради, вихованець гуртка “Плетіння з лози” комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр позашкільної роботи №3“ Дніпровської міської ради; 

“Новорічні візерунки” 
(керівник Седлярова 
Г.С.) 

5 5 4 4 5 23 П 

44. БЕГЛЯНЦ 
Софія 

учениця 2 класу комунального закладу “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №108”, вихованка комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних техніків” Криворізької міської ради; 

“Ялиночка” (керівник 
Хисна І.Ю.) 5 4 4 4 5 22 П 
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45. САБІНА  
Марія 

учениця 8 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа 
№120” Дніпровської міської ради, вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних натуралістів” Дніпровської міської ради; 

“Красуня” 
5 4 4 4 5 22 П 

46. САБІНІНА 
Марія 

учениця 6 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа 
№128” Дніпровської міської ради, вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних натуралістів” Дніпровської міської ради; 

“Краща новорічна 
альтернативна еко-
ялинка” 

5 5 4 4 5 23 П 

47. САЛКО  
Олена 

учениця 9 класу комунального закладу освіти  “Чаплинська загальноосвітня школа 
I-III ступенів” Юр’ївської районної ради;. 

“Диво ялинка” (керівник 
Салко І.В.) 5 5 5 5 5 25 П 

48. ДЯЧУК 
 Євген 

учень 2 класу комунального закладу освіти  “Чорнявщинська загальноосвітня школа 
I-III ступенів” Юр'ївської районної ради; 

“Моя ялинонько, сіяй” 
(керівник Брик С.І.) 5 4 4 4 5 22  

П 
49. Колективна 

робота 
учні 9 класу комунального закладу освіти “Олександрівський навчально-виховний 
комплекс “Загальноосвітня школа I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад” 
Юр’ївської районної ради; 

“Новорічна ялинка” 
(керівник Ільїна Н.М.) 5 5 5 5 5 25 П 

50. ІВАЩЕНКО 
Артур 

учень 2 класу комунального закладу освіти  “Чорнявщинська загальноосвітня школа 
I-III ступенів” Юр'ївської районної ради; 

“Збережи ялинку” 
(керівник Авдєєва С.К.) 4 4 4 3 4 19 А 

51. КНЮХ  
Альдіна 

учениця 7 класу комунального закладу “Навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад №26” 
Кам'янської міської ради, вихованка комунального закладу “Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської міської ради; 

“Ялинковій красі 
радіють усі” (керівник 
Гончар А.В.) 5 5 5 5 4 24 П 

52. КАРАНДАШ 
Олександр 

учень 3 класу комунального закладу освіти “Солонянське Навчально-виховне 
об'єднання “Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів - Центр 
позашкільної освіти” (опорний заклад) Солонянської селищної ради, вихованець 
комунального закладу освіти “Солонянське навчально-виховне об’єднання” 
Солонянської селищної ради; 

“Лісова фея” (керівник 
Стор’єва А.С.) 

5 4 4 4 5 22 П 

53. Колективна 
робота 

вихованці гуртка “Дендрологія з основами озеленення” комунального закладу 
освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради; 

“Старий рік минає, 
Новий наступає” 
(керівник Кривуля І.Г.) 

5 5 5 5 4 24 П 

54. ВАЩЕНКО  
Лідія 

учениця 6 класу комунального закладу освіти “Верхівцевський навчально-виховний 
комплекс “Середня загальноосвітня школа №1 – дошкільний навчальний заклад”,  
вихованка комунального закладу освіти “Верхівцевський будинок дітей та юнацтва” 
Верхньодніпровської районної ради; 

“Казкова ялинка” 
(керівник Нікітіна Т.В.) 5 5 5 5 5 25 П 

55. ЯЩЕНКО 
Ольга 

учениця 7 класу комунального закладу “Піщанська загальноосвітня школа I-III 
ступенів” Новомосковського районної ради; 

“Зелена красуня” 
(керівник Коніщук А.І.) 4 4 4 4 3 19 А 

56. ФІЛЯКІН 
Олександр 

учень 1 класу комунального закладу “Марганецька спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів №2 з поглибленим вивченням англійської мови” Марганецької міської 
ради; 

“Рожева радість” 
(керівник Ткаченко 
С.П.) 

4 4 4 3 4 19 А 

57. НОВОСЬОЛОВА 
Софія 

учениця 1 класу комунального закладу “Марганецька спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів №2 з поглибленим вивченням англійської мови” Марганецької міської 
ради; 

“Ялуся- Ягуся” 
(керівник Ткаченко 
С.П.) 

5 5 5 5 4 24 П 

58. ШНИР 
Олександр 

учень 4 класу комунального закладу “Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 7” Марганецької міської ради; 
 
 

“Королева балу” 
(керівник Швець І. Г.) 4 4 4 3 4 19 А 
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59. ГОНТАР 
Ангеліна 

учениця 3 класу комунального закладу “Марганецька спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів №2 з поглибленим вивченням англійської мови” Марганецької міської 
ради; 

“Сніговик - лісовик” 
(керівник Філякіна 
М.Ю.) 

4 4 4 3 4 19 А 

60. М’ЯЛО  
Давид 

учень 1 класу комунального закладу “Горянівський навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад” 
Дніпровської районної ради, вихованець  комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської 
районної ради; 

“Чарівна ялинка” 
(керівник Хуторна Т.С.) 

4 4 4 4 3 19 А 

61. СВІРЕНКО 
Влада 

учениця 5 класу комунального закладу освіти “Письмечівська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Солонянської районної ради; 

“Чарівна ялинка” 4 4 3 4 4 19 А 

62. НЕРУШ 
Єлізавета 

учениця 5 класу комунального закладу освіти “Відокремлений підрозділ 
Незабудинська філія І-ІІ ступенів комунального закладу освіти “Святовасилівська 
середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” (опорний заклад) Святовасилівської 
сільської ради Солонянського району ; 

“Диво ялинка” (керівник 
Сівцова Я.М.) 

4 4 4 3 4 19 А 

 
2. Номінація “Новорічний букет” 

 
63. ПАЄВЩИК 

Єлизавета 
учениця 2класу  комунального закладу “Петропавлівська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №2 з професійним навчанням” Петропавлівської районної ради ; 

“Зимова елегія“ (керівник 
Цимбал О. І.) 

4 4 4 4 3 19 А 

64. ЗАМУЛА 
Олександра 

учениця 2класу комунального закладу “Петропавлівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №2 з професійним навчанням” Петропавлівської районної ради ; 

“Новорічне сяйво“ 
(керівник Цимбал О. І.) 

4 4 4 3 4 19 А 

65. ФЕДОТОВА 
Ліза 

учениця 9класу комунального закладу “Підгородненський  навчально-виховний 
комплекс №3 “Загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів  - дошкільний навчальний 
заклад” Дніпровської районної ради, вихованка гуртка “Флористика” комунального 
позашкільного навчального закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровської районної ради;  

“Букет для нареченої” 
(керівник Алєксєєва І.М.) 

5 5 5 5 4 24 П 

66. КРАВЦОВА 
Леся 

учениця 5 класу комунального закладу  “Підгородненський навчально-виховний 
комплекс №3 “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 
заклад” Дніпровської районної ради, вихованка гуртка “Друзі природи” 
комунального позашкільного навчального закладу “Центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради; 

“Новорічне диво” 
(керівник Чеберячко 
Л.М.) 

5 5 5 5 5 25 П 

67. Колективна 
робота 

Учні комунального закладу “Вільногірської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів 
№5 ” Вільногірської міської ради; 

“Новорічний букет” 
(керівник Чуйко Т.М.) 

4 4 4 3 4 19 А 

68. ПРАВЕЦЬКИЙ 
Іван 

учень 5 класу комунального закладу “Царичанська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів ”, вихованець комунального закладу “Царичанський будинок дитячої та 
юнацької творчості” Царичанської селищної ради Царичанського району; 

“Зимова фантазія” 
(керівник Ніконюк Н.А) 

4 4 4 3 4 19 А 

69. ДРУЖИНІНА 
Катерина 

учениця 6 класу комунального закладу “Троїцький навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - Дошкільний навчальний 
заклад” Петропавлівської районної ради; 

“Щедрого різдва” 
(керівник Дружиніна 
Л.М.) 

4 4 4 4 3 19 А 

70. ВОРОН 
Дмитро 

учень 5 класу комунального закладу “Благодатнівська середня загальноосвітня 
школа – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів” Широківської районної 
ради; 
 

“Зимова фантазія” 
(керівник Калініченко 
І.В.) 

4 4 3 3 4 18 А 
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71. БОНДАР 
Тимофій 

 вихованець комунального позашкільного навчального закладу “Центр науково-
технічної творчості учнівської молоді” Новомосковської районної державної 
адміністрації; 

“Зимова казка” (керівник 
Бондар Л.П.) 
 

5 5 5 5 5 25 П 

72. НІКУЛЬЦЕВА 
Аліна, 
ТЕМЧЕНКО 
Елизавета, 
БРИГУНЕЦЬ 
Катерина, 
ПРИШЕДЬКО 
Валерія 

учениці 9 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа 
№147” Дніпровської міської ради; 

“Фантазія” (керівник 
Ляхович О.М.) 

4 3 4 3 4 18 А 

73. ПОШЕЛЮЖНА 
Марія 

учениця 8 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний комплекс 
№139”Дніпровської міської ради, вихованка гуртка “Школа рукотворних ремесел” 

“Новорічні троянди” 5 5 5 5 4 24 П 

74. КОНЯХІНА 
Кіра 

 вихованка гуртка “Фантазія“ комунального позашкільного навчального закладу 
“Будинок  творчості дітей та юнацтва” Покровської міської ради; 

“Свято на порозі” 
(керівник Гриценко Н.О.) 

4 4 4 3 4 19 А 

75. ГРЕЧАНА 
Анастасія 

учениця 5 класу комунального закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №116“ Криворізької міської ради, вихованець комунального 
позашкільного навчального закладу “Центр дитячо-юнацької творчості “Сузір’я” 
Криворізької міської ради; 

“Лісовий букет” 
(керівник Константинова 
О.В.) 

5 5 5 5 5 25 П 

76. СУХОНОС 
Альона 

учениця 6 класу комунального закладу “Васильківська середньої загальноосвітньої 
школа №2” Васильківського району, вихованка комунального закладу 
“Васильківський центр позашкільної освіти” Васильківського району; 

“Чарівна мить” (керівник 
Воронкова А.І.) 

5 4 4 4 5 22 П 

77. МЕЛЬНИК 
Олексій 

учень 9 класу комунального закладу “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №65” Криворізької міської ради; 

“Новий рік на порозі” 
(керівник Пузанова Л.П.) 

5 4 5 4 5 23 П 

78. ГОЛОБОРОДЬКО 
Владислава 

учениця 6 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад №26” 
Кам'янської міської ради, вихованка гуртка комунального закладу “Дитячий 
екологічний центр” Кам’янської міської ради; 

“Зимова райдуга” 
(керівник Гончар А.В.) 

5 4 4 4 5 22 П 

79. ЩОГЛА 
Валентина 

 учениця 10 класу комунального закладу “Горянівськький навчально-виховний 
комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад” 
Дніпровської районної ради, вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської 
районної ради ; 

“Зимовий настрій” 
(керівник Хуторна Т.С.) 

5 5 5 5 5 25 П 

80. ВЄРКЄЄВА 
Анастасія 

 учениця 7 класу комунального закладу “Обухівська загальноосвітня школа №1 І-ІІІ 
ступенів” Дніпровської районної ради, вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради ;. 

“Зимовий келих” 
(керівник Томашевська 
Н.А). 

5 5 5 5 5 25 П 

81. Колективна 
робота 
 

учні комунального закладу “Зорянський навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад,” вихованці 
гуртка “Юні квітникарі“ комунального позашкільного навчального закладу “Центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді“ Дніпровської районної ради ; 
 

“Ароматний вінок” 
(керівник Кулак Л.В.) 

4 4 4 3 4 19 А 
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82. Колективна 
робота 

учні комунального закладу “Підгородненський навчально-виховний комплекс №4 
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад,” вихованці 
гуртка “Дослідник довкілля” комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської 
районної ради ; 

“Новорічне сяйво” 
(керівник Шпак О.А.) 

4 3 4 4 4 19 А 

 
3. Номінація “Новорічна композиція” 

 
83. ДЕГТЯРЬОВА 

Дарина 
учениця 6 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний комплекс 
"Олександропільська середня загальноосвітня школа I-III ступенів - дошкільний 
навчальний заклад” Солонянської районної ради, вихованка комунального 
позашкільного навчального закладу “Солонянський районний центр дитячої та 
юнацької творчості“ Солонянської районної ради; 

“ Різдвяне диво” 
(керівник  
Дегтярьова Л. А.) 
 

5 4 5 4 5 23 П 

84. РЕТТІХ  
Ренат 

учень 2 класу комунального закладу “Петропавлівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №2 з професійним навчанням” Петропавлівської районної ради ; 

“ Зимова казка” (керівник  
Цимбал О.І.) 

4 4 4 4 3 19 А 

85. ХИЖНЯК 
Альона 

учениця 3 класу комунального закладу “Петропавлівська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №2 з професійним навчанням” Петропавлівської районної ради ; 

“ Зимова казка” (керівник  
Цимбал О.І.) 

4 4 3 4 3 18 А 

86. ТКАЧЕНКО 
Вероніка 

 вихованка гуртка “Юні зоологи” комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”; 

“Зимова композиція” 
(керівник Мізін В.В.) 

3 4 4 4 4 19 А 

87. ЛЕПІХІНА 
Олена 

учениця 5 класу комунального закладу “Підгородненський навчально-виховний 
комплекс № 3 “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 
заклад” Дніпровської районної ради, вихованка гуртка “Флористика” комунального 
позашкільного навчального закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровської районної ради;  

 “Святковий настрій” 
(керівник  
Алєксєєва І. М.) 
 
 

5 5 5 5 5 25 П 

88. ХАРЧУК 
Влада 

вихованка гуртка “Спритні рученята” комунального закладу “Софіївський центр 
творчості” Софіївської селищної ради ;  

 “Новорічна феєрія” 
(керівник Бугай А.С) 

5 4 5 4 5 23 П 

89. МОЛЧАНОВА 
Софія 

учениця 1 класу комунального закладу освіти  “Хорошівська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів з музично-хореографічним профілем” Петропавлівської районної ради; 

“Святковий подарунок” 
(керівник Усата Т.І.) 

4 4 4 4 3 19 А 

90. КОВАЛЬЧУК 
Іванна 

учениця 5 класу комунального закладу “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №126” Криворізької міської ради; 

“Чарівна шкатулка” 
(керівник Горбунова О.І.) 

5 5 5 5 5 25 П 

91. ЛИПКА  
Віта 

учениця 2 класу комунального закладу “Магдалинівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів “Магдалинівської районної ради, комунального закладу “Магдалинівська 
районна станція юних натуралістів”; 

“Підсвічник сніжної 
королеви” (керівник 
Мосійко С.М.) 

3 4 4 4 4 19 А 

92. ТАРЛІКОВ 
Олександр, 
АНДРУХІВ 
Євгенія 

вихованці комунального закладу освіти “Славгородська середня загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів” Синельниківського району; 

“Новорічна красуня” 
(керівник Бережна В.Г.) 

5 4 4 4 5 22 П 

93. ІВАНОВА 
Анастасія 

учениця 2 класу комунального закладу “Троїцький навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - Дошкільний навчальний 
заклад” Петропавлівської районної ради; 

“Солодкі мрії” (керівник 
Хала В.Л.) 

4 4 3 4 3 18 А 

94. Колективна 
робота 

учні 3 класу комунального закладу “Благодатнівська середня загальноосвітня школа 
– загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів” Широківської районної ради; 

“Різдвяна зірка” (керівник 
Невінчана Н.А.) 

3 4 4 4 4 19 А 
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95. Колективна 
робота 

вихованці гуртка “Журавка” комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр науково-технічної творчості учнівської молоді” Новомосковської районної 
державної адміністрації 

“Святкова” (керівник 
Сириця Т.В.) 

4 4 4 4 3 19 А 

96. ГУРІНА  
Яна 

учениця 6 класу комунального закладу освіти “Новопокровська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Новопокровської селищної ради 
Солонянського району. 

“Зимова фантазія” 
(керівник Нікітчук О.А.) 

4 4 3 4 3 18 А 

97. КОБАК 
Денис 

учень 6 класу комунального закладу освіти “Новопокровська середнья 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Новопокровської селищної ради 
Солонянського району; 

“Новорічний сюрприз” 
(керівник Нікітчук О.А.) 

4 3 3 4 4 18 А 

98. КАЛЮЖНА 
Тетяна 

учениця 9класу комунального закладу “Петропавлівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 2 з професійним навчанням” Петропавлівської районної ради, вихованка 
комунального позашкільного навчального закладу “Будинок творчості дітей та 
юнацтва” Петропавлівської районної ради; 

“Новорічний пейзаж” 
(керівник Щербак В.Г.) 

5 4 5 4 5 23 П 

99. ТРАЙНО 
Анастасія 

учениця 4 класу комунального закладу “Cлобожанська загальноосвітня школа І 
ступеня №2” Слобожанської селищної ради, вихованка гуртка “М’яка іграшка” 
комунального позашкільного навчального закладу “Будинок дитячої творчості” 
Дніпровської районної ради; 

“Свято наближається” 
(керівник Токарчук І.В.) 

5 4 4 4 5 22 П 

100. РІВНА 
Анастасія 

вихованка гуртка “Виготовлення сувенірів” комунального позашкільного навчального 
закладу “Будинок  творчості дітей та юнацтва” Дніпровської міської ради; 

“Свято в Україні” 
(керівник Малієнко Н.М.) 

4 4 3 4 3 18 А 

101. САЛОВА 
Юлія 

вихованка гуртка “Дизайн GROUP” комунального позашкільного навчального 
закладу “Будинок  творчості дітей та юнацтва” Покровської міської ради; 

“Пінгвін” (керівник 
Бондар О.І.) 

3 4 4 4 4 19 А 

102. МЕЛЬНИКОВА 
Олена 

учениця 8 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа№140” Дніпровської міської ради, вихованка гуртка “Юні охоронці природи” 
комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді”; 

“Новорічна фантазія” 
(керівник Раковець О.С.) 

4 4 4 4 3 19 А 

103. ПІДСУХА 
Михайло 

учень 8 класу комунального закладу “Добровільський навчально-виховний 
комплекс “Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад” 
Васильківського району, вихованець комунального закладу “Васильківський центр 
позашкільної освіти”  Васильківської районної ради; 

“Незвичайні чобітки” 
(керівник Фесенко О.А.) 

5 5 5 5 5 25 П 

104. КАЧАН 
Максим 

учень 5 класу комунального закладу освіти “Вечірня (змінна) середня 
загальноосвітня школа №31” Дніпровської міської ради, вихованець комунального 
позашкільного навчального закладу “Станція юних натуралістів№2” Дніпровської 
міської ради; 

“Зимова рапсодія” 
(керівник Черетун С.Є.) 

5 4 4 4 5 22 П 

105. Колективна 
робота 

учні 11 класу комунального закладу “Приміська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів” Нікопольської районної ради; 

“На порозі новий рік” 
(керівник Александрова І.О.) 

5 4 5 4 5 23 П 

106. ВИНОГРАДНА 
Яна 
МОЛЧАНОВА 
Єлізавета 

учениці комунального закладу “Дніпровська середня загальноосвітня 
багатопрофільна школа I-III ступенів” Верхньодніпровської районної ради , 
вихованки комунального закладу “Клуб юного техніка” Дніпровської селищної ради 
Верхньодніпровського району; 

“Свято наближається” 
(керівники Панасюк В.І, 
Хлистова С.С.) 

5 5 5 5 5 25 П 

107. ІВАНОВА 
Юлія 

учениця 5 класу комунального закладу освіти “Перещепинська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2”, вихованка комунального закладу  освіти 
“Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді” Новомосковського 
району; 

“Ялинка” (керівник 
Майстренко І.О.) 

3 4 4 4 4 19 А 
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108. ЄРМОЛЕНКО 
Ізабелла 

учениця 5 класу комунального закладу освіти “Перещепинська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2”, вихованка комунального закладу  освіти 
“Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді Новомосковського 
району; 

“Деревце бажань” 
(керівник Майстренко 
І.О.) 

5 4 4 4 5 22 П 

109. ІВАНОВА 
Юлія 

учениця 5 класу комунального закладу освіти “Перещепинська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2”, вихованка гуртка “Джерельце 
комунального закладу освіти “Центр художньо-естетичної творчості учнівської 
молоді” Новомосковського району; 

“Ялинка” (керівник 
Майстренко І.О.) 

4 4 4 4 3 19 А 

110. ЛОБОДА  
Дар’я 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” Дніпровської міської ради; 

“Ліхтарик” 4 5 5 4 4 22 П 

111. НИКИТЮК 
Володимир, 
НИКИТЮК 
Тарас 

учні 6 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа №2” 
Дніпровської міської ради, вихованці комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів” Дніпровської міської ради; 

“Снігурі” 5 5 5 5 5 25 П 

112. ДВОРНІЧЕНКО  
Оксана 

учениця 8 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа 
№91“ Дніпровської міської ради, вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних натуралістів” Дніпровської міської ради; 

“Фантазія новорічної 
ночі” 

3 4 4 4 4 19 А 

113. НАЗАР  
Артур 

учень 3 класу комунального закладу “Новоіванівська загальноосвітня школа I-III 
ступенів” Юр’ївської районної ради; 

“Новий рік іде у гості” 
(керівник Возміщева Л.М.) 

4 4 3 4 3 18 А 

114. ШВЕЦЬ 
Катерина 

учениця 9 класу комунального закладу “Середня загальноосвітня школа №28” 
Кам’янської міської ради, вихованка комунального закладу “Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської міської ради; 

“Ялинки-сестрички” 
(керівник Сорока Т.Г.) 

4 4 4 4 3 19 А 

115. ЧЕРНЕНКО 
Вероніка 

учениця 3 класу комунального закладу освіти “ Солонянське навчально-виховне 
об'єднання “ Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів - Центр 
позашкільної освіти” (опорний заклад) Солонянської селищної ради, вихованка 
комунального закладу освіти “Солонянське навчально-виховне об’єднання” 
Солонянської селищної ради; 

“Казковий сюрприз” 
(керівник Черненко А.Л.) 

4 4 3 4 3 18 А 

116. КОВАЛЬОВА 
Вікторія 

учениця 11 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа 
№76“, Дніпровської міської ради, вихованка гуртка “Флористика” комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”; 

“Хай до всіх прийде 
Різдво веселе” (керівник  
Кривуля І.Г.) 

3 4 4 4 4 19 А 

117. РЕВА  
Софія 

учениця 9 класу комунального закладу освіти “Піщанська загальноосвітня школа I-
III ступенів” Новомосковської районної ради, вихованка комунального 
позашкільного навчального закладу “Центр художньо-естетичної творчості 
учнівської молоді ” Новомосковського району; 

“Напередодні Нового 
року” (керівник Касьян 
І.В.) 

4 4 4 4 3 19 А 

118. Колективна 
робота 

учні комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа №76” 
Дніпровської міської ради, вихованці гуртка “Юні квітникарі” комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”;  

“Новорічна хатинка” 
(керівник Лапіна О.П.) 

4 5 5 4 4 22 П 

119. АВДОКІН 
Кирило 

учень 1 класу комунального закладу “Горянівський навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад” 
Дніпровської районної ради, вихованець  комунального позашкільного навчального 

“У лісі” (керівник 
Хуторна Т.С.) 

5 4 4 4 5 22 П 
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закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської 
районної ради; 

120. ЛИТВИН 
Тетяна 

учениця 8 класу комунального закладу “Горянівський навчально-виховний 
комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад”, 
вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді“ Дніпровської районної ради; 

“Різдвяний дзвін” 
(керівник Книш М.В.) 

4 4 4 4 3 19 А 

121. МАКАРОВА 
Вікторія 

учениця 1 класу комунального закладу освіти “Марганецька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів№12” Марганецької міської ради; 

“Різдвяна мрія” (керівник  
Олійник Д.С.) 

5 5 5 5 5 25 П 

 
4. Номінація “Новорічний вінок” 

 
122. ЯРИЖКО 

Дмитро 
учень 3 класу комунального закладу освіти “Петриківська неповна загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів” Солонянської районної ради; 

“Зимова казка” (керівник 
 Овдієнко В. М.) 

4 5 5 4 4 22 П 

123. ЗАМУЛА 
Олександра 

учениця 2 класу комунального закладу “Петропавлівська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №2 з професійним навчанням” Петропавлівської районної ради ; 

“У передчутті дива” 
(керівник Цимбал О. І.) 

3 4 4 4 4 19 А 

124. ЖОЛУКЕВСЬКА 
Поліна 

учениця 3класу комунального закладу “Петропавлівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №2 з професійним навчанням” Петропавлівської районної ради ; 

“Новорічні свята” 
(керівник Цимбал О. І) 

4 4 4 4 3 19 А 

125. Колективна 
робота 

вихованці гуртка “Юні зоологи” комунального закладу освіти “Обласний еколого 
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”  

“Віночок” (керівник 
Мізін В.В.) 

5 5 5 5 5 25 П 

126. ПАЛИВОДА 
Поліна 

учениця 3 класу комунального закладу “Петропавлівська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №2 з професійним навчанням” Петропавлівської районної ради ; 

“Зимова казка” (керівник 
Цимбал О. І.) 

4 3 3 4 4 18 А 

127. ПОТУРАЙ 
Владислав 

учень 6 класу комунального закладу “Петропавлівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №2 з професійним навчання” Петропавлівської районної ради ; 

“Новорічна фантазія” 
(керівник  Цимбал О. І.) 

4 5 5 4 4 22 П 

128. БОНДАРЕНКО 
Мілана 

вихованка гуртка “Природа і фантазія” комунального закладу “Софіївський центр 
творчості” Софіївської селищної ради; 

“Різдвяний віночок” 
(кер.  Артеменко Т.В.) 

4 4 4 4 3 19 А 

129. ЧУБЧЕНКО 
Назар  

учень 3 класу комунального закладу освіти “Кислянська середня загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів” Синельниківської районної ради; 

“На порозі новий рік” 
(керівник Чубченко В. В.) 

3 4 4 4 4 19 А 

130. ГОРЯНІНА 
Вероніка 

учениця 5 класу комунального закладу “Сурсько-Литовська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів” Сурсько-Литовської сільської ради Дніпровської районної ради;  

“Зимова фантазія” 
(керівник Семенова С.І.) 

4 4 4 4 4 20 П 

131. АНДРІЄНКО 
Каріна 

учениця 6 класу комунального закладу освіти  “Криворізька загальноосвітня школа 
№115” Криворізької міської ради, вихованка комунального закладу освіти “Клуб 
науково-технічної творчості учнівської молоді” Тернівського району Криворізької 
міської ради; 

“Дарунки природи” 
(керівник Андрієнко 
О.Л.) 

5 5 5 5 5 25 П 

132. ЄФІМОВ 
Володимир 

учень 5 класу комунального закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №126” Криворізької міської ради;  

“Диво новорічне” 
(керівник Горбунова О.І.) 

5 4 4 4 5 22 П 

133. КУЦ  
Софія 

учениця 9 класу комунального закладу “Вільногірська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №4 ” Вільногірської міської ради; 

“Різдвяний вінок” 
(керівник Куц Л.П.) 

4 5 5 4 4 22 П 

134. ЕПІШИНА 
Вероніка 

учениця 4 класу комунального закладу “Середня загальноосвітня школа №74”, 
вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
техніків” Дніпровської міської ради; 
 

“Новорічний вінок” 
(керівник Ревнюк П.О.) 

3 4 4 3 4 18 А 
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135. САЛТИСЮК 
Софія 

учениця 2 класу комунального закладу “Магдалинівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів” Магдалинівської районної ради, вихованка комунального закладу освіти 
“Магдалинівська районна станція юних натуралістів”; 

“Зимовий ліс” (керівник  
Мосійко С.М.) 

3 4 4 4 4 19 А 

136. ГАВРИЛЕНКО 
Вікторія 

учениця 4 класу комунального закладу “Царичанської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів ”, вихованка комунального закладу “Царичанський будинок дитячої та 
юнацької творчості” Царичанської селищної ради;  

“Зимовий ранок” 
(керівник Крупко М.Б.) 

5 5 5 5 5 25 П 

137. ХАЛА 
Анастасія 

учениця 3 класу комунального закладу “Троїцький навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - Дошкільний навчальний 
заклад” Петропавлівської районної ради; 

“Хай ангел вас охороняє” 
(керівник Рибєнцова 
С.А.) 

4 4 4 4 3 19 А 

138. ТАРАСЕНКО 
Софія 

учениця 11 класу комунального закладу освіти “Брагинівська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів” Петропавлівського району; 

“Новорічний талісман” 
(керівник Воронкіна І.І.) 

3 4 4 4 4 19 А 

139. КЛИМЕНКО 
Єва 

учениця 4 класу комунального закладу “Губиниська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №1”; 

“З новим роком” 
(керівник Попелло І.О.) 

4 5 5 4 4 22 П 

140. ШУГАЙ 
Світлана 

учениця 5 класу комунального закладу “Петропавлівська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №2 з професійним навчанням” Петропавлівської районної ради, 
вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Будинок творчості 
дітей та юнацтва” Петропавлівської районної ради; 

“Різдвяний віночок” 
(керівник  Черник О.М.) 

3 4 4 4 3 18 А 

141. КОЧЕТКОВ 
Данило 

 учень 6 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа№69” 
Дніпровської міської ради; 

“Різдвяний віночок” 
(керівник Негрєєва О.В.) 

5 4 4 4 4 21 П 

142. БЄЛЯЄВА 
Аріна 

вихованка гуртка “Виготовлення сувенірів“ комунального позашкільного 
навчального закладу “Будинок творчості дітей та юнацтва” Дніпровської міської 
ради; 

“Подарунок для сестри” 
(керівник Малієнко Н.М.) 

5 4 4 4 5 22 П 

143. ПИСАНКА 
Тетяна 

вихованка гуртка “Колібрі” комунального позашкільного навчального закладу 
“Будинок  творчості дітей та юнацтва” Покровської міської ради; 

“Новорічна радість” 
(керівник Ключнікова 
Є.В.) 

3 4 4 4 4 19 А 

144. АНДРІЄНКО 
Карина 

учениця 6 класу комунального закладу освіти  “Криворізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №116”, вихованка комунального позашкільного навчального закладу 
“Клуб науково-технічної творчості учнівської молоді” Криворізької міської ради; 

“Дари природи”  
(керівник Андрієнко 
О.Л.) 

3 4 3 4 4 18 А 

145. ФОМЕНКО 
Діана 

учениця 9 класу комунального закладу “Ульянівська неповна середня 
загальноосвітня школа”. вихованка комунального закладу “Васильківський центр 
позашкільної освіти”  Васильківської районної ради; 

“Свято наближається” 
(керівник Ульянченко 
О.Є.) 

5 5 5 5 5 25 П 

146. ПОКУЛІТА 
Дар’я 

учениця 3 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа№101” Дніпровської міської ради , вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних натуралістів №2” Дніпровської міської ради;  

“Вінок з лозою” (керівник  
Міщенко Л.О.) 

4 5 5 4 4 22 П 

147. ПАЩЕНКО 
Олеся 

учениця 9 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа№10”, вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція 
юних натуралістів№2” Дніпровської міської ради; 

“Вінок з шишок” 
(керівник Кужда Н.О.) 

3 4 4 4 4 19 А 

148. АКІНІНА 
Маргарита 

учениця 10 класу комунального закладу “ Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №72” Криворізької міської ради; 

“Гомін зимового лісу” 
(керівник Мирошниченко 
Н.В.) 

5 4 4 4 5 22 П 

149. Колективна 
робота 

учні 7 класу комунального закладу “Приміська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів” Нікопольської районної ради; 

“Різдвяна веселка” 
(керівник Царук Л.І.) 

5 4 4 4 4 21 П 
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150. БІРЮКОВА 
Катерина 

студентка І курсу Верхньодніпровського коледжу Дніпропетровського державного 
аграрно-економічного університету, вихованка комунального закладу освіти  
“Верхньодніпровський Палац дитячої та юнацької творчості” Верхньодніпровської 
районної ради; 

“Різдвяна ніч” (керівник  
Патракєєва І.Н.) 

5 5 5 5 5 25 П 

151. ГРИЧКОВСЬКА 
Валерія 

вихованка комунального закладу “Комунальний комбінований дошкільний 
навчальний заклад №162” Криворізької міської ради; 

“Різдвяна прикраса” 
(керівник Лоєвська Т.П.) 

3 4 4 4 4 19 А 

152. МАХИНЯ 
Олена 

учениця 8 класу комунального закладу освіти “Новов’язівська загальноосвітня 
школа I-III ступенів” Юр’ївської районної ради; 

“Різдвяний вінок” 
(керівник Осипенко В.М.) 

4 5 5 4 4 22 П 

153. ВОРОНА 
Вадим, 
ВОРОНА 
Ярослав 

учні 5 класу комунального закладу освіти “Новоіванівська загальноосвітня школа I-
III ступенів” Юр’ївської районної ради; 

“Лісова казка” (керівник  
Глушкова В.М.) 

3 4 3 4 4 18 А 

154. ОХРІМЕНКО 
Артем 

учень 4 класу комунального закладу освіти  “Новов’язівська загальноосвітня школа 
I-III ступенів” Юр’ївської районної ради; 

“Новорічний калиновий 
вінок” (кер. Заклюжна Л.О.) 

3 4 4 4 4 19 А 

155. АНДРУЩУК 
Анастасія 

учениця 4 класу 7класу комунального закладу “Навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад №26” 
Кам'янської міської ради, вихованка комунального закладу “Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської міської ради;  

“Новорічне щастя” 
(керівник  
Скуріхіна О.П.) 

3 3 4 4 4 18 А 

156. ДЬОМІНА  
Яна 

учениця 6 класу комунального закладу освіти “Широчанська середня 
загальноосвітня школа I-II ступенів” Солонянської селищної ради, вихованка 
комунального закладу освіти “Солонянське навчально-виховне об’єднання” 
Солонянської селищної ради. 

“Різдвяна мелодія” 
(керівник Полохач О.О.) 

5 5 5 5 5 25 П 

157. ПЛІС  
Лілія 

учениця 10 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа 
№76” Дніпровської міської ради, вихованка гуртка “Флористика” комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”; 

“Чарівний сніговик” 
(керівник Кривуля І.Г.) 

4 5 5 4 4 22 П 

158. ЗЛИДЕНЬ 
Юлія 

учениця 3 класу комунального закладу освіти “Верхівцевський навчально-виховний 
комплекс “Середня загальноосвітня школа №1 - дошкільний навчальний заклад”, 
Верхньодніпровської районної ради, вихованка комунального закладу освіти 
“Верхівцевський будинок дітей та юнацтва” Верхівцевської міської ради;  

“Новорічна фантазія” 
(керівник Костюк Т.О.) 

5 4 4 4 5 22 П 

159. ГОЛУБЕНКО 
Дар’я 

учениця 7 класу комунального закладу “Піщанська  загальноосвітня школа  
I-III ступенів” Новомосковського районної ради; 

“Зимова фантазія” 
(керівник Коніщук А.І.) 

5 5 5 5 5 25 П 

160. ЖУКАЛЮК 
Христина 

учениця 1 класу комунального закладу “Марганецька спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням англійської мови” Марганецької міської 
ради; 

“Шишка” (керівник 
Жирякова О.С.) 

3 4 4 3 4 18 А 

161. ЛЕБЕДЕНКО 
Тетяна 

 учениця 8 класу комунального закладу освіти “Петрівська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів” Петропавлівської районної ради; 

“Казковий віночок” 
(керівник Пащук І.А.) 

3 4 4 4 4 19 А 

162. Колективна 
робота 

учні комунального закладу “Зорянський навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад”, вихованці 
гуртка комунального позашкільного навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради; 

“Зелений вінок” (керівник 
Кулак Л.В.) 

4 4 4 4 3 19 А 

163. Колективна 
робота 

учні комунального закладу “Зорянський навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад”, вихованці 

“Ароматний вінок” 
(керівник Кулак Л.В.) 

3 4 4 3 4 18 А 
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гуртка “Юні квітникарі” комунального позашкільного навчального закладу “Центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді“ Дніпровської районної ради;  

164. ГОРОБЕЦЬ 
Аліна 

учениця 5 класу комунального закладу “Горянівський навчально-виховний 
комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад” 
Дніпровської районної ради, вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської 
районної ради; 

“Святковий віночок” 
(керівник Хуторна Т.С.) 

3 4 4 4 4 19 А 

165. Колективна 
робота 

учні 2 та 4 класів, вихованці гуртка “Мальовки” та “Бісероплетіння” комунального 
закладу “Вільногірська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5” 
Вільногірської міської ради; 

“Новорічна фантазія” 
(керівник Чуйко Т.М.) 

4 5 5 4 4 22 П 

 
5. Номінація “Сюжетна композиція” 

 
166. Колективна 

робота 
учні 2 класу комунального закладу освіти “Дзержинівська середня загальноосвітня 
школа  І-ІІІ ступенів” Солонянської районної ради; 

“Зимова фантазія” 
(керівник Макарчук Т.М.) 

5 5 5 5 5 25 П 

167. СОКОЛОВСЬКА 
Софія 

вихованка гуртка “Грайливе мереживо” комунального закладу “Софіївський центр 
творчості” Софіївської селищної ради; 

“Коляда  іде” (керівник 
Кущ І.А.)  

4 5 4 4 4 21 П 

168. ПРОХОДА 
Софія 

учениця 8 класу комунального закладу “Петропавлівська середня загальноосвітня 
школа  І-ІІІ ступенів №1” Петропавлівського району. 

“Зимові місяці” (керівник 
Гайворонська К.І.) 

4 5 5 4 4 22 П 

169. ТРОЦЕНКО 
Каріна 

вихованка комунального навчального закладу “Центр позашкільної освіти 
Вербківської сільської ради” Павлоградського району; 

“Казкова  галявина” 
(керівник Калініченко С.Г.) 

3 4 4 4 4 19 А 

170. КОВАЛЕНКО 
Іван 

учень 3 класу комунального закладу “Троїцький навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - Дошкільний навчальний 
заклад” Петропавлівської районної ради; 

“Диво-музика” (керівник  
Рибєнцова С.А.) 

3 4 4 4 3 18 А 

171. ЗІБРОВА 
Анастасія 

учениця 5 класу комунального закладу “Брагинівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів “ Петропавлівського району; 

“Зимова казка” (керівник 
Лукашенко Є.Л.) 

4 4 4 4 3 19 А 

172. ВІЗІР  
Анна, 
ВОЛИНЕЦЬ 
Вікторія. 
ЛИХАЦІКИЙ 
Артем 

учні 8 класу комунального закладу “Знаменівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №2”, вихованці комунального позашкільного навчального закладу “Центр 
науково-технічної творчості учнівської молоді” Новомосковської районної 
державної адміністрації; 

“Новорічне дерево життя 
” (керівник Брумірська 
Г.М.) 

5 4 4 4 5 22 П 

173. ЛУГАНСЬКА 
Олександра 

учениця 5 класу комунального закладу “Петропавлівська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №2 з професійним навчанням” Петропавлівської районної ради, 
вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Будинок творчості 
дітей та юнацтва” Петропавлівської районної ради; 

“Зимове  подвір’я” 
(керівник Черник О.М.) 

3 4 4 4 4 19 А 

174. ТИМОФЄЄВА 
Юлія 

учениця 7 класу комунального закладу освіти  “Середня загальноосвітня 
школа№135” Дніпровської міської ради, вихованка гуртка “Художній гурток” 
Дніпровської міської ради; 

“Зимова композиція” 
(керівник Шкуренко І.І.) 

5 5 5 5 4 24 П 

175. ТЕСОВ 
Дмитро 

учень 2 класу комунального закладу освіти  “Середня загальноосвітня школа№147” 
Дніпровської міської ради; 
 

“Казка” (керівник 
Підлужна І.І.) 

3 4 4 4 4 19 А 
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176. КРАВЧУК 
Діана 

вихованка гуртка “Дизайн GROUP” комунального позашкільного навчального 
закладу “Будинок  творчості дітей та юнацтва” Покровської міської ради; 

“Умка ” (керівник Бондар 
О.І.) 

3 4 4 4 3 18 А 

177. КОЗЛОВСЬКИЙ 
Валентин 

учень 5 класу комунального закладу освіти  “Криворізька загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №116” Криворізької міської ради, вихованець комунального 
позашкільного навчального закладу “Центр дитячо-юнацької творчості “Сузір’я” 
Криворізької міської ради; 

“Лісове тріо” (керівник  
Вербова Н.В.) 

4 5 5 4 4 22 П 

178. КОВЦУНЯК 
Вікторія, 
АЛБОВ  
Богдан 
ЯЦУН  
Іван 

учні 8 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа№76” 
Дніпровської міської ради, вихованці гуртка “Юні квітникарі” комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”  

“Зимові пейзажі” 
(керівник Крикун Г.В.) 

5 4 4 4 5 22 П 

179. ПАНЧЕНКО 
Максим 

учень 9 класу комунального закладу “Васильківська середня загальноосвітня  школа 
№2”, вихованець комунального закладу “Васильківський центр позашкільної 
освіти”  Васильківської районної ради; 

“Вертеп ” (керівник 
Воронкова А.І.) 

5 5 5 5 4 24 П 

180. ГРИГОР’ЄВА 
Катерина 

учениця 3 класу комунального закладу “Опорний заклад 
“ Васильківський навчально-виховний комплекс №1 імені М.М. Коцюбинського” 
Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад” 
Васильківського району  , вихованка комунального закладу “Васильківський центр 
позашкільної освіти”  Васильківської районної ради; 

“Лісова красуня” 
(керівник Воронкова А.І.) 

5 4 4 5 5 23 П 

181. ЖЕРЕБЦОВ 
Микола 

учень 4 класу комунального закладу “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №88” Криворізької міської ради; 

“Сова” (керівник Луцик 
О.О.) 

4 4 4 4 3 19 А 

182. КАЧАНОВА 
Маргарита 

учениця 3 класу комунального закладу освіти  “Середня загальноосвітня школа 
№49” Дніпровської міської ради, вихованка гуртка комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних натуралістів” Дніпровської міської ради; 

“Дід Мороз та 
Снігуронька” 

3 4 4 4 4 19 А 

183. РОГ  
Євгенія 

учениця 5 класу комунального закладу освіти  “Новов’язівська загальноосвітня 
школа I-III ступенів” Юр’ївської районної ради; 

“12 місяців” (керівник  
Погорєлова О.М.) 

4 4 3 4 4 19 А 

184. КРИСАНОВ 
Едуард 

учень 3 класу комунального закладу освіти “Юр’ївська опорна загальноосвітня 
школа I-III ступенів ім. Героя Радянського Союзу Д.П.Запорожченка” Юр’ївської 
районної ради; 
 

“Казкове місто” (керівник  
Земляченко О.Д.) 

4 5 5 4 4 22 П 

185. САГУЙЧЕНКО 
Анастасія 

учениця 9 класу комунального закладу  “Середня загальноосвітня школа №28” 
Кам’янської міської ради, вихованка комунального закладу “Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської міської ради; 

“В далекій Лапландії” 
(керівник Сорока Т.Г.) 

5 4 4 4 5 22 П 

186. БОГОМАЗ 
Микита 

учень 2 класу комунального закладу освіти “Верхівцевський навчально-виховний 
комплекс “Середня загальноосвітня школа №1 – дошкільний навчальний заклад”, 
Верхньодніпровської районної ради, вихованець комунального закладу освіти 
“Верхівцевський будинок дітей та юнацтва” Верхівцевської міської ради; 

“Хатина під снігом” 
(керівник Богомаз М.В.) 

5 5 5 5 4 24 П 

187. М’ЯЛО 
Ангеліна 

учениця 9 класу комунального закладу “Горянівський навчально-виховний 
комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад ” 
Дніпровської районної ради, вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської 
районної ради 

“Новорічний триптих” 
(керівник Хуторна Т.С.) 

5 4 4 5 5 23 П 
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188. ШТЕФАН 
Ольга 

учениця 2 класу комунального закладу “Відокремлений підрозділ Незабудинська 
філія І-ІІ ступенів комунального закладу освіти “Святовасилівська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (опорний заклад)” Святовасилівської сільської 
ради Солонянського району; 

“Такі різні сніговики” 
(керівник Логвін З.А.) 

3 4 4 4 4 19 А 

189. МІЛЮХІН 
Платон 

учень 1 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа№76” 
Дніпровської міської ради 

“Хатинка зими” 
(керівники Жук Л.П., 
Мілюхіна О.С.) 

4 5 5 4 4 22 П 

 
6.  Номінація “Новорічна картина чи колаж” 

 
190. КРИШТОП 

Софія 
учениця 7 класу комунального закладу освіти “Привільнянська середня 
загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів” Солонянської районної ради;  

“Зимова казка” (керівник 
Хлус М.В.) 

5 5 5 5 4 24 П 

191. ЧИЧКАНЬ 
Олександр 

 вихованець комунального закладу  освіти “Солонянський районний центр дитячої та 
юнацької творчості” Солонянської районної ради; 

“Зимова казка” 
 (керівник Кошевич О.А.) 

5 4 5 5 4 23 П 

192. ЩЕРБАК 
Владислав 

учень 2класу  комунального закладу “Петропавлівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №2 з професійним навчанням” Петропавлівської районної ради ; 

“Зимова казка” (керівник 
Цимбал О. І.)  

4 5 5 4 4 22 П 

193. СОКОЛОВСЬКА 
Яна 

вихованка гуртка “Грайливе мереживо” комунального закладу “Софіївський центр 
творчості” Софіївської селищної ради; 

“Новорічне диво” 
(керівник Кущ І.А.) 

3 4 4 4 4 19 А 

194. Колективна 
робота 

вихованці гуртка “Чарівні долоньки“ комунального закладу “Центр профільного 
навчання та дитячої творчості” Вільногірської міської ради; 

“Ялинка-красуня” 
(керівник Десятка Т.В.) 

4 4 4 4 3 19 А 

195. БУБЛІЙ 
Світлана 

учениця 9 класу комунального закладу “Царичанська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів”, вихованка комунального закладу “Царичанський будинок дитячої та 
юнацької творчості” Царичанської селищної ради; 

“Різдвяне диво” (керівник 
Колодяжна Л.Л.) 

5 5 5 5 4 24 П 

196. САДОВА 
Діана 

учениця 9 класу комунального закладу “Царичанська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів”, вихованка комунального закладу “Царичанський будинок дитячої та 
юнацької творчості” Царичанської селищної ради; 

“Новорічні візерунки” 
(керівник Колодяжна 
Л.Л.) 

4 4 4 4 3 19 А 

197. КОВТУН 
Катерина 

учениця 4 класу комунального закладу “Царичанська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів”, вихованка комунального закладу “Царичанський будинок дитячої та 
юнацької творчості” Царичанської селищної ради; 

“Янголи” (керівник 
Крупко М.Б). 

4 4 3 4 4 19 А 

198. КОРНІЛОВА 
Юлія 

учениця 9 класу комунального закладу “Троїцький навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - Дошкільний навчальний заклад” 
Петропавлівської районної ради; 

“Морозний день чудовий” 
(керівник Джежела Н.С.) 

4 4 4 4 3 19 А 

199. НЕТРЕБЕНКО 
Валентина 

учениця 9 класу  комунального закладу освіти “Зайцівська середня загальноосвітня 
школа” Синельниківського району; 

“Рапсодія зимового лісу” 
(керівник Федосова Н.К.) 

4 5 5 4 4 22 П 

200. ПАВЛЕНКО 
Євгенія 

учениця 9 класу комунального закладу “Губиниська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №1”, вихованка комунального позашкільного навчального закладу  “Центр 
науково-технічної творчості учнівської молоді” Новомосковської районної державної 
адміністрації; 

“Зі святом! З новим 
роком!” (керівник 
Павленко Г.Г.) 

5 4 4 5 5 23 П 

201. ЯЦЕНКО 
Віолетта 

учениця 3 комунального закладу  освіти “Петропавлівська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 2 з професійним навчанням” Петропавлівської районної ради, 
вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Будинок творчості 
дітей та юнацтва” Петропавлівської районної ради; 

“Новорічні свята” 
(керівник Стребуль О.В.) 

5 4 4 4 5 22 П 
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202. ЛЕМТЮГОВА 
Ольга 

учениця 9 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа№118” 
Дніпровської міської ради; 

“Назустріч казці” 
(керівник Самойленко 
Л.С.) 

3 4 4 4 4 19 А 

203. МЕЄР 
Вікторія 

учениця 9 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа№118” 
Дніпровської міської ради; 

“Коляду зустрічали-
врожаю благали” 
(керівник Самойленко 
Л.С.) 

4 4 3 4 4 19 А 

204. БАТРАК 
Тетяна 

учениця 7 класу, вихованка гуртка “Школа рукотворних ремесел” комунального 
закладу освіти “Навчально-виховний комплекс №139” Дніпровської міської ради; 

“Зима прийшла” 
(керівник Панасюк Л.В.) 

5 4 4 5 5 23 П 

205. МАКАРЕНКО 
Ксенія 

вихованка гуртка “Колібрі” комунального позашкільного навчального закладу 
“Будинок  творчості дітей та юнацтва” Покровської міської ради; 

“Вісники зими” (керівник 
Ключнікова Є.В.) 

4 5 5 4 4 22 П 

206. КОВАЛЕНКО 
Андрій 

учень 5 класу комунального закладу “Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №1”Павлоградської міської ради, вихованець комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних натуралістів” Павлоградської міської ради; 

“Зимові візерунки” 
(керівник Михайленко 
А.А.) 

4 4 3 4 4 19 А 

207. КОВТУН 
Анастасія 

учениця 6 класу комунального закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №105” Криворізької міської ради, вихованка комунального 
позашкільного навчального закладу “Станція юних натуралістів Тернівського 
району” Криворізької міської ради;  

“Новорічний янгол” 
(керівник Ковтун Г.Є.) 

4 4 4 4 3 19 А 

208. ЛУК’ЯНЕНКО 
Єва 

учениця 5 класу комунального закладу освіти  “Середня- загальноосвітня школа 
№76” Дніпровської міської ради, вихованка гуртка “Юні квітникарі” комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”; 

“Зимовий пейзаж” 
(керівник Крикун Г.В.) 

3 4 4 4 4 19 А 

209. Колективна 
робота 

вихованці гуртка “Юні квітникарі “ комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”; 

“Зимові пригоди” 
(керівник Крикун Г.В.) 

5 4 4 5 5 23 П 

210. ГАЛЬЧЕНКО 
Анастасія 

учениця 7 класу комунального закладу “Опорний заклад “ Васильківський навчально-
виховний комплекс №1 імені М.М. Коцюбинського “Загальноосвітній навчальний 
заклад - дошкільний навчальний заклад” Васильківського району , вихованка 
комунального закладу “Васильківський центр позашкільної освіти”  Васильківського 
району; 

“Танок зими” (керівник 
Воронкова А.І.) 

4 4 3 4 4 19 А 

211. ПОЛЯКОВА 
Софія 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Центр дитячої та 
юнацької творчості “Гармонія“  Криворізької міської ради; 

“На свято поспішаю” 
(керівник Аврамчук Н.П.) 

4 5 5 4 4 22 П 

212. МОВЧАН 
Олеся 

учениця 9 класу комунального закладу “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №90” Криворізької міської ради; 
 

“В очікуванні свята” 
(керівник Фоміч І.В.) 

5 4 4 4 5 22 П 

213. ТЕРЕНЯ 
Микита 

учень комунального закладу “Навчально-виховний комплекс “Загальноосвітній 
навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад №26” Кам'янської міської ради, 
вихованець комунального закладу “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської 
ради;  

“Новорічний” (керівник 
Скуріхіна О.П.) 

4 4 4 4 3 19 А 

214. ТУРБІНА 
Тетяна 

учениця 9 класу комунального закладу освіти “Аполлонівська середня 
загальноосвітня школа I-II ступенів” Солонянської селищної ради, вихованка 
комунального закладу освіти “Солонянське навчально-виховне об’єднання” 
Солонянської селищної ради; 

“Зелена красуня” 
(керівник Левотченко 
Т.О.) 

5 4 4 4 4 21 П 
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215. МОРОЗ 
Софія 

учениця 10 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа 
№76” Дніпровської міської ради, вихованка гуртка “Флористика” комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”; 

“Скаче мов чарівна кулька, 
Між гілками у бурульках, Ні 
морозів, ані бурь, Не боїться 
птах снігур” (керівник 
Кривуля І.Г.) 

3 4 4 4 4 19 А 

216. БОРОВИК 
Олена 

учениця 11 класу комунального закладу освіти “Верхівцевський навчально-виховний 
комплекс “Середня загальноосвітня школа №1 – дошкільний навчальний заклад”, 
Верхньодніпровської районної ради, вихованка комунального закладу освіти 
“Верхівцевський будинок дітей та юнацтва” Верхівцевської міської ради; 

“Новорічні подарунки” 
(керівник Повод М.В.) 

3 4 4 3 4 18 А 

217. ЛАВРЕНКО 
Сергій 

учень 6 класу комунального закладу “Піщанська загальноосвітня школа I-III 
ступенів” Новомосковської районної ради, вихованець гуртка комунального 
позашкільного навчального закладу “Центр художньо-естетичної творчості 
учнівської молоді” Новомосковської районної ради; 

“Казкова ніч” (керівник 
Касьян І.В.) 

4 4 3 4 4 19 А 

218. ФЕДОРЯЦЬКИЙ 
Денис 

учень 4 класу комунального закладу “Піщанська загальноосвітня школа  I-III 
ступенів” Новомосковського районної ради; 

“Різдвяна ніч” (керівник 
Коніщук А.І.) 

5 4 4 5 5 23 П 

219. Колективна 
робота 

вихованці гуртка “Мереживниця”  комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр позашкільної роботи №2” Дніпровської міської ради; 

“Зимові візерунки” 
(керівник Шевчук Г.О.) 

4 4 4 4 3 19 А 

 
7. Номінація “Новорічний подарунок” 

 
220. ПЕТРУЧИК 

Дмитро 
учень 8 класу комунального закладу освіти “Березнуватівська середня 
загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів” Солонянської районної ради. 

“Веселий сніговик” (кер. 
Кузьменко В. М. 

5 4 4 4 4 21 П 

221. НОВІКОВ 
Назар 

учень 2 класу комунального закладу  освіти “Петропавлівська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 2 з професійним навчанням” Петропавлівської районної ради; 

“Годинник мрій та бажань” 
(керівник Цимбал О.І.) 

4 4 3 4 4 19 А 

222. ЛАТИШ  
Софія 

учениця 2 класу комунального закладу  освіти “Петропавлівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 2 з професійним навчанням” Петропавлівської районної ради; 

“Різдвяне дерево бажань” 
(керівник Цимбал О.І.) 

4 4 4 4 3 19 А 

223. БОНДАРЄВА 
Єва 

учениця 2 класу комунального закладу  освіти “Петропавлівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 2 з професійним навчанням” Петропавлівської районної ради; 

“Новорічний сюрприз” 
(керівник Цимбал О.І.) 

4 5 5 4 4 22 П 

224. АЛІМКІНА 
Катерина 

учениця 5 класу комунального закладу “Підгородненський навчально-виховний 
комплекс № 3 “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад” 
Дніпровської районної ради, вихованка гуртка “Флористика” комунального 
позашкільного навчального закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровської районної ради; 

“Маскарад” (керівник 
Алєксєєва І.М.) 

3 4 4 4 4 19 А 

225. РИБЯНЕЦЬ 
Дарина 

учениця 8 класу  комунального закладу освіти “Петропавлівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №1” Петропавлівської районної ради; 

“Новорічний шар” 
(керівник Поклонська В.В.) 

4 4 3 4 4 19 А 

226. КАТРІЧЕНКО 
Анна 

вихованка гуртка комунального закладу “Центр профільного навчання та дитячої 
творчості” Вільногірської міської ради; 

“Талісман року“ (керівник 
Добня Л.В.) 

4 4 4 4 3 19 А 

227. КАМУЗ 
Софія 

учениця 1 класу комунального закладу “Магдалинівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів” Магдалинівської районної ради, вихованка комунального закладу освіти 
“Магдалинівська районна станція юних натуралістів”; 

“Сніговичок” (керівник 
Мосійко С.М.) 

3 4 4 4 4 19 А 

228. ГЛИТЕНКО 
Аліна, 
МЕЛЬНИКОВА 

учениці комунального закладу “ Царичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ” 
Царичанської селищної ради, вихованки комунального закладу “Царичанський 
будинок дитячої та юнацької творчості” Царичанської селищної ради; 

“Святкова” (керівник 
Хорольська А.В.) 

4 5 5 4 4 22 П 
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Олександра 
МИРОНЕНКО 
Вероніка 
ЖУРАВЕЛЬ 
Марія 

229. СКРИПНІК 
Іван 

учень 3 класу комунального закладу “Троїцький навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - Дошкільний навчальний заклад” 
Петропавлівської районної ради; 

“Засніжена красуня ” 
(керівник Рибєнцова С.А). 

5 4 4 4 4 21 П 

230. Колективна 
робота 

учнівський колектив “Маленькі козачата”, учні 2 класу комунального закладу 
“Брагинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Петропавлівського району; 

“Веселі сніговими та їхня 
подружка новорічна 
ялинка ” (керівник 
Ковальова К.М.) 

5 4 4 4 5 22 П 

231. КІРІЧЕНКО 
Єлизавета 

учениця 3 класу комунального закладу “Павлоградська загальноосвітня  школи І-ІІІ 
ступенів №9” Павлоградської міської ради, вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних натуралістів” Павлоградської міської ради; 

“Казкові санчата ” 
(керівник Бушина С.О.) 

3 4 4 4 4 19 А 

232. ЛЕХОЩАК 
Сніжана 

учениця 2 класу комунального закладу “Королівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів”; 

“Новорічний оберіг” 
(керівник Масюк Л.Г.) 

5 4 4 4 4 21 П 

233. ЗАМУРА 
Дарина 
ЗБІТНЄВА 
Оксана 
НАЙМАРК 
Єгор 

учениці комунального закладу освіти “ Петропавлівська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів №1”, учні комунального закладу освіти “Петропавлівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 2 з професійним навчанням” Петропавлівської районної ради , 
вихованці комунального позашкільного навчального закладу “Будинок творчості 
дітей та юнацтва” Петропавлівської районної ради; 
 

“Скринька-подарунок з 
новорічними іграшками” 
(керівник Наймарк Л.В. 
Аракелова А.О.) 

5 4 4 5 5 23 П 

234. САВЛУК 
Микита 

вихованець гуртка комунального позашкільного навчального закладу “Будинок  
творчості дітей та юнацтва ” Дніпровської міської ради; 

Прикраса з кольорового 
паперу 
 (керівник Кулікова З.П.) 

4 4 3 4 4 19 А 

235. МАРКОЧ 
Діана 

вихованка гуртка “Дизайн GROUP” комунального позашкільного навчального 
закладу “Будинок  творчості дітей та юнацтва” Покровської міської ради; 

“Собачка” (керівник 
Бондар О.І.) 

5 4 4 4 5 22 П 

236. ЗАВ'ЯЛОВА 
Катерина 

учениця 5 класу комунального закладу освіти “Павлоградська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів№1”, вихованка комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів ”Павлоградської міської ради; 

“Казкові санчата” 
(керівник Заярна О.О.) 

4 5 5 4 4 22 П 

237. МАХЛАЙ 
Вікторія 

учениця 5 класу комунального закладу освіти  “Криворізька загальноосвітня школа I-
III ступенів №78”, вихованка комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр дитячо-юнацької  творчості “Терноцвіт” Криворізької міської ради; 

“Ялинкові прикраси “ 
(керівник Андрейченко 
Ю.В.) 

5 4 4 4 4 21 П 

238. СЕРГІЄНКО 
Вікторія 

учениця 2 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа№76 ” 
Дніпровської міської ради,  вихованка гуртка “Юні квітникарі” комунального закладу 
освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”; 

“Різдвяний дзвоник” 
(керівник Крикун Г.В.) 

5 4 4 5 5 23 П 

239. БРУСНЯК 
Софія 

учениця 6 класу комунального закладу освіти  “Середня загальноосвітня школа№76 ” 
Дніпровської міської ради, вихованка гуртка “Юні охоронці природи ” комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”; 
 

“Святкове цуценя” 
(керівник Раковець О.С.) 

4 4 3 4 4 19 А 
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240. ФРАНЦЕВІЧ 
Аліна 

учениця 10 класу комунального закладу “ Опорний заклад 
“ Васильківський навчально-виховний комплекс №1 імені М.М. Коцюбинського” 
Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад”, вихованка 
комунального закладу “Васильківський центр позашкільної освіти ” Васильківської 
селищної ради Васильківського району;  

“Сюрприз під ялинку” 
(керівник Ужва Л.Б.) 

3 4 4 4 4 19 А 

241. ЗАБЄЛІНА 
Настя 

учениця 4 класу комунального закладу освіти  “Середня загальноосвітня школа№6” 
Дніпровської міської ради, вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів №2 ” Дніпровської міської ради; 

“Новорічна прикраса” 
(керівник Шишацька 
Н.В.) 

5 4 4 4 4 21 П 

242. ХАРЛАМОВА 
Софія 

учениця 6 класу комунального закладу освіти “Верхньодніпровська середня 
загальноосвітня школа №5 І-ІІІ ступенів” Верхньодніпровської районної ради,  
вихованка комунального закладу освіти “Верхньодніпровський Палац дитячої та 
юнацької творчості” Верхньодніпровської районної ради; 

“Новорічний настрій” 
(керівник Патракєєва І.Н.) 

5 4 4 5 5 23 П 

243. РАЛЮК 
Анна 

учениця 7 класу комунального закладу “Дніпровська середня загальноосвітня 
багатопрофільна школа I-III ступенів” Верхньодніпровської районної ради , 
вихованка позашкільного комунального закладу “Клуб юного техніка” Дніпровської 
селищної ради Верхньодніпровського району; 

“В очікуванні дива” 
(керівник Клімова Т.О.) 

4 5 5 4 4 22 П 

244. РИЖЕНКО 
Альона 

учениця 7 класу комунального закладу освіти “Перещепинська середня 
загальноосвітня школа I-III ступенів №1 ” Новомосковської районної ради, вихованка 
комунального закладу освіти “Центр художньо-естетичної творчості учнівської 
молоді” Новомосковської районної ради;  

“Ялинкові прикраси“ 
(керівник Майстренко 
І.О.) 

5 4 4 4 4 21 П 

245. ВРУБЛЕВСЬКА 
Софія 

учениця 5 класу комунального закладу освіти “Перещепинська середня 
загальноосвітня школа №2” Новомосковської районної ради, вихованка 
комунального закладу  освіти “Центр художньо-естетичної творчості молоді” 
Новомосковської районної ради; 

“Новорічна кулька” 
(керівник Майстренко 
І.О.) 

5 4 4 4 4 21 П 

246. МЕДВЕДЄВА 
Інна 

учениця 3 класу комунального закладу “Криворізька педагогічна гімназія” 
Криворізької міської ради, вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр дитячої та юнацької творчості “Дружба” Криворізької міської ради; 

“На щастя родині” 
(керівник Жмильова Д.А.) 

5 4 4 4 4 21 П 

247. ІТКІН  
Адам 

учень 6 класу комунального закладу освіти  “ Середня загальноосвітня школа №128” 
Дніпровської міської ради, вихованець комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів” Дніпровської міської ради; 

“Кращий різдвяний 
сувенір“ 

5 4 4 4 4 21 П 

248. БАРАНОВСЬКИЙ 
Максим 

учень 2 класу комунального закладу освіти  “Середня загальноосвітня школа №35“ 
Дніпровської міської ради, вихованець комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів” Дніпровської міської ради; 

“Кращий різдвяний 
сувенір” 

5 4 4 5 5 23 П 

249. НЕДЕВИЧЕНКО 
Олександра 

учениця 10 класу комунального закладу освіти  “ Юр’ївська опорна загальноосвітня 
школа I-III ступенів ім. Героя Радянського Союзу Д.П.Запорожченка”, вихованка 
гуртка “Декоративно-прикладне мистецтво” комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр технічної та народної творчості учнівської молоді” 
Юр’ївської районної ради; 

“Топіарій новорічний 
подарунок” (керівник 
Зотова О.В.) 

5 4 4 4 4 21 П 

250. Колективна 
робота 

учні комунального закладу освіти  “Юр’ївська опорна загальноосвітня школа I-III 
ступенів ім. Героя Радянського Союзу Д.П.Запорожченка” Юр’ївської районної ради; 

“Новорічна казка“ 
(керівник Лісова Л.І.) 

4 4 3 4 4 19 А 

251. БЄЛОУС 
Артем, 

учні 3 та 4 класів комунального закладу “Навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад №26” 

“Загадковий подарунок” 
(керівник Земскова Л.О.) 

4 5 5 4 4 22 П 
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КЕРІЧЕНКО 
Марія, 

Кам'янської міської ради, вихованці комунального закладу “Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської міської ради; 

252. ТУРБІНА 
Тетяна 

учениця 9 класу комунального закладу освіти “Аполлонівська середня 
загальноосвітня школа I-II ступенів ” Солонянської селищної ради, вихованка 
комунального закладу освіти “Солонянське навчально-виховне об’єднання” 
Солонянської селищної ради; 

“Різдвяна зірка” (керівник 
Левотченко Т.О.) 

3 4 4 4 4 19 А 

253. ОХМАТ 
Роман 

учень 11 класу комунального закладу “Піщанська загальноосвітня школа I-III 
ступенів”, Новомосковського районної ради; 

“Серветка новорічна” 
(керівник Коніщук А.І.) 

5 4 4 4 4 21 П 

254. ДРОБОТ 
Світлана 

учениця 6 класу комунального закладу “Піщанська загальноосвітня школа  I-III 
ступенів”, Новомосковського районної ради; 

“Веселий сніговик” 
(керівник Коніщук А.І.) 

5 4 4 5 5 23 П 

255. ГОРДІЙ 
Дмитро 

учень 8 класу комунального закладу “Піщанська загальноосвітня школа I-III 
ступенів”, Новомосковського районної ради; 

“Ялинка - чарівниця” 
(керівник Коніщук А.І.) 

4 4 4 4 3 19 А 

256. БУШТРУК 
Кирило 

учень 4 класу комунального закладу “ Навчально-виховний комплекс “Марганецька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 – дошкільний навчальний заклад” 
Марганецької міської ради; 

“Новорічні дзвоники” 
(керівник Цехмістро 
О.М.) 

5 4 4 4 4 21 П 

257. КОБИЛЯЦЬКИЙ 
Богдан 

учень 6 класу комунального закладу освіти “Петрівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів” Петропавлівської районної ради; 

“Веселий сніговик“ 
(керівник Пащук І.А.) 

4 4 3 4 4 19 А 

258. Колективна 
робота 

учні комунального закладу “Горянівський навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад” Дніпровської 
районної ради, вихованці гуртка “Юні друзі природи” комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради;  

“Новорічна іграшка“ 
(керівник Перевєрзєва 
Г.В.) 

4 5 5 4 4 22 П 

259. ДМИТРІЄВ 
Олександр 

учень 5 класу комунального закладу “Горянівський навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад” Дніпровської 
районної ради, вихованець  комунального позашкільного навчального закладу “Центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради; 

“Веселий сніговик” 
(керівник Хуторна Т.С.) 

5 4 4 4 4 21 П 

260. СТЄНІН 
Олександр 

учень 4 класу комунального закладу освіти “Петрівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів” Петропавлівської районної ради; 

“Різдвяне яйце” (керівник 
Пащук І.А.) 

4 4 4 4 4 20 П 

261. ЧЕРНЕГА 
Владислава 

учениця 8 класу комунального закладу освіти “Письмечівська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Солонянської районної ради; 

“Новорічні іграшки” 4 4 4 4 4 20 П 

262. ІСАК 
Катерина 

учениця 2 класу комунального закладу освіти “Письмечівська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Солонянської районної ради. 

“Новорічна композиція” 5 5 5 5 5 25 П 

 

Керівник гуртка КЗО“ОЕНЦДУМ”             Г.В. КРИКУН 


