
 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 
ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

 
Н А К А З 

 
28 лютого 2014 року           м. Здолбунів        № 41 
 
Про підсумки Всеукраїнських виставок 
«Новорічний сувенір» та «Новорічна композиція» 
 
       На виконання плану проведення обласних заходів участі учнівської 
молоді у Всеукраїнських заходах за напрямками позашкільної освіти у 2013 
році, у районі  проводився районний етап Всеукраїнських виставок 
«Новорічний сувенір» та «Новорічна композиція». Виставки пройшли  на 
належному рівні, підбито підсумки участі загальноосвітніх та позашкільних 
закладів у районному етапі Всеукраїнських виставок «Новорічний сувенір» 
та «Новорічна композиція». 
      Виходячи  з вище зазначеного та рішення журі 
               Наказую: 
1. Інформацію про результати районного етапу Всеукраїнських виставок 
«Новорічний сувенір» та «Новорічна композиція», що додається взяти до 
уваги. 
2.  Нагородити дипломами відділу освіти Здолбунівської районної державної 
адміністрації переможців районного етапу Всеукраїнських виставок 
«Новорічний сувенір» та «Новорічна композиція» за високий рівень 
виконання робіт: 
             За напрямком стилізована ялинка : 
Боярчук Софію,  ученицю Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
(учитель Сокол З.Ю.); 
колектив учнів 6 класу Миротинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
(учитель Чеховська Н.А.); 
Андрощука Ярослава, учня Кунинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
(учитель Петришина Л.В.); 
Ілашку Софію, ученицю Новосілківської загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів (учитель Григорук Л.Л.); 
Тимощук Валентину, ученицю Спасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів (учитель Бандюк В.О.); 
Мендрук Іванну,  ученицю Будеразької загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів (учитель Луцюк Р.Л.); 
Юдко Надію, ученицю Дерманського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І  ступеня -гімназія». 
                 За напрямком новорічна композиція: 



Короля Іллю, учня Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
(учитель Король С.В.); 
Мельничука Артема, учня Здолбунівської загальноосвітньої школи І ступеня  
№7 (учитель Іващук Т.М.); 
Павленка Дмитра,  учня Миротинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
(учитель Чеховська Н.А.); 
Бандюк Ангеліну, ученицю Спасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів (учитель Бандюк В.О.); 
Кравчук Юлію,  ученицю Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
(учитель Сокол З.Ю.); 
Супруна Богдана,  учня Гільчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
(учитель Огородник  В.В.); 
Осипчук  Аліну, ученицю Копитківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів (учитель Шутяк І.А.); 
Рудого Павла,  учня  Івачківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
(учитель Ніколіна  Т.В.); 
Матвійчук Тетяну, ученицю Копитківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів (учитель Шутяк І.В.); 
Конончук  Катерину, вихованку студії декоративно-прикладного мистецтва 
«Чарівниця» Здолбунівського районного центру творчості  дітей та юнацтва 
(керівник гуртка Соловей І.В.). 
                      За напрямом новорічний вінок: 
Шкаровську Оксану,  ученицю Мізоцького навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – «ліцей» (учитель Германюк Г.О.); 
Суздальцеву Ольгу, ученицю Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів (учитель Король С.В.). 
                    За напрямком новорічна картина : 
Мартинчук  Анастасію, ученицю Мізоцького навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – «ліцей» (учитель Германюк 
Г.О.); 
Блажко Богдану, ученицю Гільчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів (учитель Климчук О.П.); 
Короля Давида,  учня Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
(учитель Король С.В.). 
                    За напрямком  новорічний сувенір: 
Купчик Єву, гуртківця  Мізоцького будинку школярів та молоді (керівник 
гуртка Мислінчук Н.С.); 
Бондарчук Діану, гуртківця  Мізоцького будинку школярів та молоді 
(керівник гуртка Черниш  А.В.); 
Віщак Ірину, гуртківця  Мізоцького будинку школярів та молоді (керівник 
гуртка Черниш  А.В.); 
Жовтанюк Оксану, гуртківця  Мізоцького будинку школярів та молоді 
(керівник гуртка Черниш  А.В.); 
Карпишину Наталію, ученицю Мізоцького навчально-виховного 
комплексу«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – «ліцей» (учитель Германюк 
Г.О.); 



Бортника Ананія, учня  Івачківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
(учитель Ніколіна  Т.В.); 
Сіранчука Олега, учня Миротинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
(учитель Чеховська Н.А.); 
колектив учнів 6 класу Миротинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
(учитель Чеховська Н.А.); 
Мулик Юлію, ученицю Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
(учитель Король С.В.); 
Ковальчук Катерину, ученицю Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів (учитель Король С.В.);  
Капітулу Яну, ученицю Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
(учитель Хлопек Г.В.);  
Коротюка Володимира, учня Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів (учитель Король С.В.);  
Зеленяк Мар'яну, ученицю Гільчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів (учитель Климчук О.П.). 
3.Відзначити подякою відділу освіти Здолбунівської районної державної 
адміністрації за пропаганду серед учнівської молоді бережливого ставлення 
до природи, сприяння розвитку флористичного мистецтва та активну участь 
в районному етапі Всеукраїнських виставок «Новорічний сувенір» та 
«Новорічна композиція» колективи педагогічних працівників:  
Мізоцького будинку школярів та молоді (директор Бідюк В.Ю); 
Здолбунівського районного центру творчості дітей та юнацтва (директор Л. 
Бондарчук); 
Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (директор С. Радіонов) . 
 4.Оголосити подяку педагогічним працівникам загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних закладів за підготовку учнівської молоді, 
організацію та проведення районного етапу Всеукраїнських виставок 
«Новорічний сувенір» та «Новорічна композиція»: 
Черниш А.В., керівнику гуртків  Мізоцького будинку школярів та молоді; 
Чеховській Н.А., вчителю  Миротинської загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів; 
Король С.В., керівнику гуртка Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів; 
Климчук О.П., вчителю Гільчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 
Бандюк В.О., вчителю Спасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 
Ніколіній Т.В., вчителю Івачківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 
Іващук Т.М., вчителю Здолбунівської  загальноосвітньої школи І ступеня №7. 
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
 
В. о. начальника відділу                                          А. М. Демедюк 

 
 
 

 
 


