
 

ПІДВОЛОЧИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  
 

Н А К А З 
 

         від  13 грудня 2019 року                                                     № 238-од 

 

Про підсумки проведення  

виставки – конкурсу  

«Замість ялинки - зимовий букет» 

     

        На виконання наказу Міністерства освіти і науки від 21.11.2019  року   

№1292 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми  на 2019 рік», наказу управління освіти і науки 

Тернопільської обласної державної адміністрації від 22.11.2019 № 277 « Про 

проведення обласної виставки – конкурсу «Замість ялинки – зимовий букет», 

наказу відділу освіти  Підволочиської селищної ради від 26.11.2019 року № 220 

«Про проведення  виставки – конкурсу «Замість ялинки – зимовий букет», з 

метою формування у школярів національної свідомості, прищеплення 

шанобливого ставлення до традицій та звичаїв українського народу, здійснення 

екологічного виховання учнів, формування в юних громадян почуття соціальної 

відповідальності, небайдужості, прагнення до активних дій з впорядкування й 

оздоровлення довкілля 12 грудня 2019 року на базі Підволочиського ЦДЮТ 

було проведено І етап виставки-конкурсу «Замість ялинки – зимовий букет», на 

якій було представлені роботи  12 ЗЗСО та Підволочиського ЦДЮТ. 

 Учні та педагоги представили понад 40 експонатів різдвяно-новорічної 

тематики. Творчим підходом, високим художньо – естетичним рівнем , умілим 

використанням природного матеріалу відрізнялися роботи учнів Кам’янківської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів, Качанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Супранівської ЗОШ І-ІІ 

ступенів, Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ступенів, НВК «Оріховецького ЗНЗ І-ІІІ 

ступенів – ДНЗ», Підволочиської гімназії імені Івана Франка та гуртківців 

Підволочиського ЦДЮТ. 

 Виставка – конкурс проводилася у 3-х номінаціях: 

• новорічна композиція «Різдвяна казка»; 

• «Галицькі сувеніри та різдвяна атрибутика»; 

• «Дідух – різдвяний дідух»: дідух , павук. 

Відповідно до рішення журі :  

НАКАЗУЮ: 

1.  Нагородити грамотами відділу освіти Підволочиської селищної ради : 

- у номінації  новорічна композиція «Різдвяна казка» за зайняті :  

          

 



           1 місце : 

• «Свят-вечір» -  Дацко Оля,  учениця 1 класу Кам’янківської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів( керівник Дацко Л.В); 

• «В передчутті Різдва» - Лещук Олег, учень 7 класу  Супранівської ЗОШ І-

ІІ ступенів(керівник Мацієвич Н.Я.); 

 

2 місце:  

• «В очікуванні новорічного дива» -  Франчук Наталя, учениця 7-А класу 

Підволочиської гімназії імені Івана Франка(керівник Черкас М.П.); 

• «Новорічна казка» - Ковальчук Анастасія, Валовська Ірина, гуртківці 

Підволочиського ЦДЮТ (керівник Палащук Т.М.); 

• «Зимова казка» - Литвин Олена, учениця 1-А класу (керівник Паюк О.О.); 

 

3 місце : 

• «Щур у новій білій  шубці Новий рік до нас привів» -  Каптій Світлана, 

учениця  6 класу Турівської  ЗОШ І-ІІ ступенів( керівник Охота О.П.); 

• «Зимова мрія» - Вітів Олена, Куца Ірина учениці 9-А класу 

Підволочиської гімназії імені Івана Франка(керівник Черкас М.П.); 

• «Зимовий букет» - Коритко Вероніка , учениця 3 класу Староміщинської 

філії (керівник Доберчак Н.Я.); 

• «Три горішки для Попелюшки» - Бомба Наталія, учениця 7  класу 

(керівник Гораль  І.Я.); 

• «Дивосвіт різдвяних свят» - Питель Лідія, учениця 9 класу НВК 

"Богданівський ЗНЗ І-ІІ ступенів - ДНЗ"(керівник  Гораль І.Я.). 

 

- у номінації  «Галицькі сувеніри та різдвяна атрибутика» за зайняті : 

 

            1 місце : 

- "Новорічно-різдвяна карусель"- Іней Микола, учень 11 класу Кам’янківської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів (керівник Міхневич А. Л.); 

- "Сонячний кінь"- Дацко Кароліна, учениця 9 класу Підволочиської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів (керівник Дацко Г.А.); 

          2 місце : 

- Новорічна ялинка"- Чулик Денис, учень 10 класу НВК «Оріховецький ЗНЗ І-

ІІІ ступенів – ДНЗ» (керівник Полухін В.І.); 

- "Різдвяна ніч "- Поцілуйко Аліна, учениця 9 класу Хмелиськівської ЗОШ І-ІІ 

ступенів; 

           3 місце: 

- "Різдвяна зірка"- гуртківці етномайстерні "Оберіг" Підволочиського ЦДЮТ 

(керівник Липка Є.Є.); 

- "Подружки-говорушки"- Саламандра Алла, учениця 7 класу НВК "Іванівський 

ЗНЗ І-ІІІ ступенів - ДНЗ" (керівник Гаврилюк Л.С.); 

- "Веселі посиденки"- Гора Марія та Катруся, Кріпак Христина, Назола Вадим, 

учні 5-Б класу Підволочиської гімназії імені Івана Франка(керівник Бігун Г.І.). 

 

 

 



 

         - у номінації  «Дідух- різдвяний дух» за зайняті : 

 

            1 місце : 

- "Дідух - запорука благополуччя"- Гринда Вікторія, учениця  8 класу 

Качанівської ЗОШ І- ІІІ ступенів( керівник Франчик І.І.); 

            2 місце: 

- "Дідух"- колективна робота учнів 4 класу Галущинської ЗОШ І-ІІ 

ступенів(керівник Урда Т.М.); 

 

           3 місце: 

- "Різдвяний дідух"- Канюка Андрій, учень 9 класу НВК «Оріховецький ЗНЗ І-

ІІІ ступенів – ДНЗ»(керівник Полухін В.І.). 

 

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти та позашкільного 

навчального закладу: 

1). Проаналізувати результати участі у виставці - конкурсі «Замість ялинки – 

зимовий букет». 

2). Активізувати роботу по пропаганді бережливого ставлення до природи. 

3). Сприяти розвитку творчої ініціативи та пізнавальної діяльності учнівської 

молоді, формувати в учнів практичні навички з виготовлення новорічних 

композицій, подарунків, ялинкових прикрас, виробів декоративно - ужиткового 

мистецтва, які символізують та відображають регіональні традиції в народній 

творчості. 

4). При підготовці до виставки - конкурсу дотримуватись положення про 

проведення даного конкурсу. 

3. Керівникам НВК "Жеребківський ЗНЗ І-ІІ ступенів - ДНЗ" та НВК 

"Клебанівський ЗНЗ І-ІІ ступенів - ДНЗ", вказати на недостатню роботу щодо 

організації проведення конкурсу. 

4. Контроль за виконанням наказу доручити головному спеціалісту відділу 

освіти  Підволочиської селищної ради Світлані Кульбабі. 

 

 
Вероніка Сеник 

                                                                                      

                                                                                   


