
 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

Н А К А З 
14 листопада 2012року           м. Здолбунів            № 263 

 

Про підсумки проведення 

конкурсу «Найкращий відгук 

на сучасну дитячу прозу» 

 

 

На виконання наказу управління освіти і науки Рівненської обласної 

державної адміністрації від 16.05.2012 року № 286 «Про проведення конкурсу 

«Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу», наказу відділу освіти від 

08.06.2012 року № 143 «Про проведення конкурсу «Найкращий відгук на 

сучасну дитячу прозу», відповідно до положення про конкурс «Найкращий 

відгук на сучасну дитячу прозу»(далі - Конкурс), затвердженого наказом 

управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації від 

04.11.2011 року № 467 та зареєстрованого в головному управлінні юстиції в 

Рівненській області 29.11.2011 року № 49/1012, із метою популяризації сучасної 

вітчизняної книги, розвитку читацької культури учнів 4-5 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів та заохочення їх до систематичного 

читання сучасної української літератури впродовж вересня-жовтня проводився 

районний етап конкурсу. 

У Конкурсі взяли участь 26 учнів четвертих класів із 8 загальноосвітніх 

навчальних закладів району та 18 учнів п’ятих класів із 6 загальноосвітніх 

навчальних закладів району. 

Як відзначило журі, переважна більшість творів відповідає тематиці 

Конкурсу. Роботи оригінальні за змістом і засвідчили вміння авторів 

підпорядковувати свій виклад основній думці, висловлювати думки змістовно і 

переконливо, послідовно і логічно з дотриманням літературних норм. 

Відповідно до рішення оргкомітету та журі ІІ етапу Конкурсу,  

наказую: 

 

1.Визнати переможцями районного етапу Конкурсу і нагородити грамотами 

відділу освіти:  

серед учнів 4 класів 

       І місце – Баюн Марію ( вчитель Горошко Н.В.), ученицю 4 класу 

Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1  за відгук на книгу 

«Хлюсь та інші»; 



ІІ місце – Полюхович Валентину (вчитель Козік Л.В.), ученицю 4 класу 

Суємської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів за відгук на книгу Галини 

Пагутяк «Лялечка і Мацько»; 

ІІІ місце – Сидорука Богдана (вчитель Пахолюк Г.П.), учня 4 класу 

Кунинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів за відгук на книгу Анатолія 

Григорука «Волелюбний вітер»; 

ІІІ місце – Стерніка Максима (вчитель Корольчук С.В.), учня 4 класу 

Ільпінської загальноосвітньої школи І ступеня за відгук на книгу Лесі Вороніної 

«Хлюсь та інші»;  

серед учнів 5 класів 

І місце – Андрощука Віталія (вчитель Драчук О.В.), учня 5 класу Кунинської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів за відгук на книгу Оксани Лущевської 

«Дивні химерики, або Таємниця старовинної скриньки». 

2. Керівникам Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№1(Себастіянській О.М.), Кунинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

(Тимощук В.М.), Суємської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів (Антонюк 

В.М), Ільпінської загальноосвітньої школи І ступеня (Корольчук С.В) оголосити 

подяку учителям, учні яких стали переможцями конкурсу. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

відділу освіти Вітень З.В. 

 

 

 

 

 

Начальник відділу                                                                      В.Бондарчук     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


