
1. Конкурс ораторського мистецтва «Заговори, щоб я тебе побачив» (міський етап) – 

ІV місце – Коновальська Карина (кер. Ситник В.М.) 

2. Обласноий конкурс авторської дитячої і юнацької поезії та прози «Я – за єдину 

Україну!» ІІ етап (міського) – І місце - Коновальська Каріна (10 кл., поезія «Це 

мій дім і моя земля») (кер. Щічка С.Б.) 

3. Міський конкурс „Учень року-2017” – І місце – Коновальська Каріна (10 кл. кер. 

Ситник В.М.) 

4. Інтелектуальний конкурс „Що? Де? Коли?”(міський етап) – І місце (молодша ліга) 

- команда учнів 9-А кл. (кер. Юдінкова І.А.) 

5. Обласний конкурс образотворчого мистецтва „Незалежна і єдина будь навіки, 

Україно!” (обласний етап) – ІІІ місце – Корж Вероніка (5-А кл. кер. Вербій Л.М.), 

Мельник Карина (5-Б кл. кер. Ляцевич Л.М.), Мельник Сергій (7-Б кл. кер. 

Юдінкова А.О.). 

6. ІІ Міжнародного конкурсу малюнків «Здай кров заради життя» (обласний етап) - І 

місце - Мельник Карина (5-Б кл. кер. Оксамитна О.М.), Шендрик Євгенія (5-Б кл. 

кер. Оксамитна О.М.); ІІ місце - Кузьміна Інна (7-Б кл. кер. Оксамитна О.М.); ІІІ 

місце - Мельник Тетяна (3-А кл. кер.Оксамитна О.М.). 

7. Обласний Х Міжнародний екологічний конкурс «Вода – джерело життя» (міський 

етап) - Дехтяренко Уляна (1-А кл., колаж «На морському дні», кер. Устінова Л.О.). 

8. Обласний конкурс есе «Європа починається з тебе» в рамках ІV Всеукраїнського 

конкурсу есе «Я – європеєць» - ІІІ місце – Мартинюк Катерина (11 кл., кер. 

Юдінкова І.А.). 

9. Всеукраїнська виставка-конкурс «Український сувенір» (обласний етап) – І місце - 

Корж Вероніка (5-А кл., кер. Паустовська Л.М.) 

10. Обласна заочна експедиція пошукових робіт «Сила, мужність, честь» (обласний 

рівень) - відзнака школи. 

11. Всеукраїнський заочний конкурс робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна» 

(обласний етап) – відзнака школи. 

12. Всеукраїнський фестиваль „Дружин юних пожежних” (регіональний етап) – ІІ 

місце – команда учнів 7-А кл. (кер. Соляник І.М.) 

13. Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра „Сокіл” (Джура) 

(міський етап) – І місце – збірна команда учнів 9-10 кл. (кер. Овчаренко Л.В.) 

14. Міські змагання з пішохідного туризму – ІІ місце – команда учнів 4,5 кл. (кер. 

Петренко В.В.) 

 


