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НАКАЗ 

 

12.12.2022                                 Перечин                               № 59/01-07 

 

 

Про підсумки проведення І етапу 

Всеукраїнських конкурсів 

«Новорічна композиція»  

та «Український сувенір» 

 

 На виконання наказу департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

обласної державної адміністрації-обласної військової адміністрації від  

23.11.2022 № 269 «Про проведення в області І та ІІ етапів Всеукраїнських 

конкурсів «Новорічна композиція» та «Український сувенір», з метою  

розвитку творчих здібностей дітей, формування в учнів дбайливого 

ставлення до природи з 25 листопада до 09 грудня 2022 року у закладах 

загальної середньої освіти Перечинської територіальної громади було 

організовано та проведено виставки-конкурси «Новорічна композиція» та 

«Український сувенір». 

У І етапі Конкурсу брали участь як учні, так і класні колективи із 

Перечинського ліцею, Сімерської, Зарічівської та Сімерківської гімназії, а 

також філії опорного закладу Початкова школа Перечинського ліцею та філія 

Початкова школа Зарічівської гімназії. 

На І етап конкурсу «Новорічна композиція» були представлені роботи, 

виконані учнями в довільній формі, за такими номінаціями: стилізована 

ялинка, новорічна композиція, новорічний вінок, новорічний колаж чи 

картина, новорічний букет, сюжетна композиція, новорічний подарунок. 

На конкурс «Український сувенір» подано вироби з тканини, паперу, 

ниток і відповідають визначенню «сувенір», виготовлені з використанням 

народних традицій та символіки декоративно-прикладного мистецтва з 

елементами вишивки, плетення, ткацтва, що органічно поєднують 

національні художні традиції з сучасними тенденціями формотворення. 



Водночас, варто зауважити, що відповідно до Положення про 

проведення Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція» Конкурс 

проходить із метою дбайливого ставлення до природи, як невичерпного 

джерела краси і творчого натхнення, і всі вироби повинні відображати 

новорічну чи різдвяну флористику та формувати високий рівень еколого-

естетичної культури учнів. Тому журі розглядало насамперед роботи, які 

відповідали цим умовам, і були виготовлені в переважній частині з 

природних флористичних матеріалів, містили правильно оформлену  

етикетку та стосувалися зазначених у Положенні номінацій. 

На підставі рішення журі І етапу Конкурсу 

   

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати переможцями (І місце) та призерами (ІІ та ІІІ місце)         

І етапу конкурсу «Новорічна композиція» у номінації «Стилізована 

ялинка» 

І місце – назва роботи: «Українська  красуня», автор: Чобаль  Іван  

Євгенович, 12 років, вихованець  гуртка «Дизайн  одягу та інтер’єру» 

Сімерської   гімназії  Перечинської міської ради  Закарпатської  

області, керівник: Білець  Наталія  Франівна. 

І місце - назва роботи: «Лісова красуня», автор:  Кайлик Вероніка 

Євгенівна, 9 років, вихованка  гуртка «Творча майстерня» філії 

опорного закладу Початкова школа Перечинського ліцею Перечинської 

міської ради  Закарпатської  області, керівник: Утцюська Оксана 

Романівна. 

ІІ місце - назва роботи: «Ялинка мрій», автор: Свида Андрій 

Миколайович, 13 років, Сімерківська гімназія Перечинської міської 

ради  Закарпатської  області, керівник: Гордійчук Сергій Олегович. 

ІІІ місце - назва роботи: «Новорічна ялинка», автор: Ман Мирослава 

Русланівна, 11 років, Перечинський ліцей Перечинської міської ради  

Закарпатської  області, керівник: Троніщак Ярослава Мирославівна. 

У номінації «Новорічний букет» 

І місце - назва роботи: «Різдвяний топіарій», автор: Павлич Роман 

Йосипович, 6 років, Сімерківська гімназія Перечинської міської ради  

Закарпатської  області, керівник: Харламова Ольга Михайлівна. 

ІІ місце - назва роботи: «Новорічний букет», автор: Джурджа Софія 

Вікторівна, 12 років, вихованка  гуртка «Дизайн  одягу та інтер’єру», 

Сімерської   гімназії  Перечинської міської ради  Закарпатської  

області, керівник: Білець  Наталія  Франівна. 

ІІІ місце - назва роботи: «Зимова казка», автор:  Попович Богдана 

Ігорівна,  9 років, вихованка  гуртка «Умілі ручки» філії опорного 

закладу Початкова школа Перечинського ліцею Перечинської міської 

ради  Закарпатської  області, керівник: Устай Віта Георгіївна. 



У номінації «Новорічна композиція» 

І місце - назва роботи: «Новорічне колесо», автор: Гальцова Крістіна 

Василівна, 14 років, вихованка  гуртка «Дизайн  одягу та інтер’єру», 

Сімерської   гімназії  Перечинської міської ради  Закарпатської  

області, керівник: Білець  Наталія  Франівна. 

І місце - назва роботи: «Зайчикова хатка», автор: Швец  Роман 

Мирославович, 8 років, Філія Початкова школа Зарічівської гімназії 

Перечинської міської ради  Закарпатської  області, керівник: Станко 

Неля Василівна. 

ІІ місце - назва роботи: «Новорічний вогник», автор: Чорний Артем 

Олександрович, 8 років, вихованець гуртка «Творча майстерня», філії 

опорного закладу Початкова школа Перечинського ліцею Перечинської 

міської ради  Закарпатської  області, керівник: Добей Іванна 

Миколаївна. 

ІІ місце - назва роботи: «Ялинкова фантазія», автор: Гарайдич 

Михайло Михайлович, 8 років, Філія Початкова школа Зарічівської 

гімназії Перечинської міської ради  Закарпатської  області, керівник: 

Станко Неля Василівна. 

ІІІ місце – назва роботи: «Різдвяний гномик», автор: Кешкентій Ксенія 

Володимирівна, 14 років, Сімерківська гімназія Перечинської міської 

ради  Закарпатської  області, керівник: Бобаль Любов Олександрівна. 

ІІІ місце – назва роботи: «Святковий вогник», автор: ЛЯЛЬКО Діана 

Василівна, 14 років, Зарічівська гімназія Перечинської міської ради  

Закарпатської  області, керівник: Керецман  Розалія  Василівна. 

 

У номінації «Новорічний вінок» 

І місце - назва роботи: «Мішечок для подарунків», автор: Желізка 

Ніколетта Ігорівна, 11 років, вихованка  гуртка «Дизайн  одягу та 

інтер’єру», Сімерської гімназії Перечинської міської ради  

Закарпатської  області, керівник: Білець  Наталія  Франівна. 

І місце - назва роботи: «Різдвяний віночок», автор: Симочко Дарина 

Олександрівна, 11 років, Перечинський ліцей Перечинської міської 

ради  Закарпатської  області, керівник: Троніщак Ярослава 

Мирославівна. 

ІІ місце - назва роботи: «Новорічний дзвінок», автор: Чорний Артем 

Олександрович, 8 років, вихованець гуртка «Творча майстерня», філії 

опорного закладу Початкова школа Перечинського ліцею Перечинської 

міської ради  Закарпатської  області, керівник: Добей Іванна 

Миколаївна. 

ІІІ місце – назва роботи: ««Краса дарована природою», автор: Дренка 

Олександр Олександрович, 12 років, Зарічівська гімназія Перечинської 

міської ради  Закарпатської  області, керівник: Дренка Руслана 

Василівна. 

 



У номінації «Сюжетна композиція» 

І місце – назва роботи: «Вогники незламності», автор: Курта Олена 

Юріївна, 13 років, Перечинський ліцей Перечинської міської ради  

Закарпатської  області, керівник: Мудра Марина Василівна. 

ІІ місце - назва роботи: «Місяць», автор: Ковач Мікаелла Віталіївна, 11 

років, Перечинський ліцей Перечинської міської ради  Закарпатської  

області, керівник: Троніщак Ярослава Мирославівна. 

ІІІ місце - назва роботи: «Новий рік, вже ступає на поріг», автор: 

Крижановська Каміла Віталіївна, 7 років, вихованець гуртка «Творча 

майстерня», філії опорного закладу Початкова школа Перечинського 

ліцею Перечинської міської ради  Закарпатської  області, керівник: 

Куцик Ярослава Миколаївна. 

ІІІ місце - назва роботи: «Будинок Святого Миколая», автор: Малош 

Анна Сергіївна, 6 років, Сімерківська гімназія Перечинської міської 

ради  Закарпатської  області, керівник: Харламова Ольга Михайлівна. 

 

У номінації «Новорічна картина чи колаж» 

ІІ місце - назва роботи: «Символ Нового року», автор: Легеза Лідія 

Василівна, 14 років, Сімерківська гімназія Перечинської міської ради  

Закарпатської  області, керівник: Мараморощак Любов Валеріївна. 

ІІІ місце - назва роботи: «Зимова казка», автор: Черепущак Катерина 

Любомирівна, 8 років, Філія Початкова школа Зарічівської гімназії 

Перечинської міської ради  Закарпатської  області, керівник: Шеян 

Тетяна Іванівна. 

 

У номінації «Новорічний подарунок» 

І місце – назва роботи: «Новорічний підсвічник», автор: Шип Софія 

Павлівна, 8 років, вихованка гуртка «Творча майстерня», філії 

опорного закладу Початкова школа Перечинського ліцею Перечинської 

міської ради  Закарпатської  області, керівник: Брезинська-Вовканич 

Іванна Михайлівна. 

І місце - назва роботи: «Новорічна іграшка», автор: Пастеляк Софія 

Русланівна, 10 років, вихованка  гуртка «Дизайн  одягу та інтер’єру», 

Сімерської   гімназії  Перечинської міської ради  Закарпатської  

області, керівник: Білець  Наталія  Франівна. 

ІІ місце - назва роботи: «Новорічне зайченя», автор: Василяйко Аліна 

Русланівна, 14 років, Сімерківська гімназія Перечинської міської ради  

Закарпатської  області, керівник: Мараморощак Любов Валеріївна. 

 

2. Визнати переможцем (І місце) І етапу Всеукраїнської виставки-

конкурсу «Український сувенір» у ІІ віковій категорії (підлітки 12-16 років) 

І місце  - Нанаші Еріку Романівну, ученицю 9 класу, Сімерської 

гімназії Перечинської міської ради за роботу «Декоративна подушка» 

(керівник Білець Н.Ф.). 



3. Конкурсні роботи переможців (І місце) подати Закарпатському 

обласному еколого-натуралістичному центру учнівської молоді до 14 грудня 

2022 року.  

4. Керівникам закладів загальної середньої освіти відмітити активну 

участь педагогів-керівників команд шкільного етапу виставок-конкурсів, 

вказати на недоліки та врахувати при підготовці робіт у подальших 

конкурсах необхідність строгого дотримання умов Положення Конкурсів.  

5. Контроль за виконанням  наказу залишаю за собою. 

 

     

 

 

Начальник відділу                                                                       Ольга   БАРЗАК 

 

 

 

 

 

 

 


