
 

       

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

Н А К А З 

     15 лютого 2016 року м.Здолбунів                        № 24     

 

Про підсумки проведення  

в районі ХV Всеукраїнського 

конкурсу учнівської творчості, 

присвяченого Шевченківським дням 

       

Відповідно до наказу відділу освіти від 19 листопада 2015 року № 176 «Про 

проведення в районі ХV Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, 

присвяченого Шевченківським дням» упродовж грудня 2015 року під гаслом 

«Об’єднаймося ж, брати мої» проходив зазначений вище конкурс у таких 

номінаціях, як «Література», «Історія України і державотворення», 

«Образотворче мистецтво» та «Декоративно-прикладне мистецтво» на тему: 

«Гуртуймося, Братове-Українці! Лиш через терни шлях веде до зір» 

(В.Шовкошитний). 

      На розгляд журі конкурсу було подано 18 творчих робіт та 4 збірки, що 

надійшли від загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, за 

номінацією «Література». 

 За номінаціями «Образотворче мистецтво» та «Декоративно-прикладне 

мистецтво» було подано 7 учнівських робіт. 

 У номінації «Література» найбільшу кількість творів подали Мізоцький 

навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей» 

(4), Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 (4).  По одній роботі 

надійшло з таких навчальних закладів, як Здолбунівська гімназія, Ступнівський 

навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-

агротехнічний ліцей»,  Здолбунівські загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів №5 і 

№6, Спасівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Івачківська, Новомильська 

та Новомощаницька загальноосвітні школи І-ІІ ступенів, із Здолбунівського 

районного центру творчості дітей та юнацтва – 2 збірки.  

Твори здебільшого були на такі теми: «Україна – історія, воля, 

незалежність», «Письменники – совість нації», «Мова – основа держави», 

«Російсько-українська війна: героїзм українських воїнів». Учнівські творчі 

доробки  відрізнялися й за жанром: публіцистична стаття, есе, етюд, образок, 

що засвідчило знання учнів.  

          У номінаціях «Образотворче мистецтво» та «Декоративно-прикладне 

мистецтво» члени журі відмітили високий рівень майстерності виконання п’яти 

представлених робіт Здолбунівським районним центром творчості дітей та 



юнацтва. Слід відмітити, що за технікою виконання це був плакат, розпис на 

склі, різьба по дереву, ліплення з мастики та ізонитка.     

Виходячи із зазначеного, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів переможцями 

районного етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості і 

нагородити дипломами відділу освіти райдержадміністрації: 

 

у номінації «Література» (проза): 

І місце – Гнатюк Світлану, ученицю 9 класу Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6. 

ІІ місце – Ясінську Олександру, ученицю 9 класу Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3; 

ІІІ місце – Мосійчук Наталію, ученицю 11 класу Мізоцького навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей»; 

ІІІ місце – Чепик Юлію, ученицю 11 класу Мізоцького навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей»; 

ІІІ місце – Головай Зоряну, ученицю 8 класу Новомощаницької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. 

 

у номінації «Література (поезія): 

І місце - Дудяка Владислава, учня 6 класу Дерманського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа І ступеня-гімназія»; 

ІІ місце – Лазарчук Тетяну, ученицю 7 класу Мізоцького навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей»; 

ІІІ місце – Корхмалюк Єлену, ученицю 8 класу Здолбунівської гімназії; 

ІІІ місце – Мельничук Марію, ученицю 8 класу Івачківської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. 

 

у номінації «Література (позашкільні заклади): 

І місце – Остапчук Наталію, вихованку літературної студії «Зорецвіт» 

Здолбунівського районного центру творчості дітей та юнацтва; 

ІІ місце – Солтис Марію, вихованку літературної студії «Зорецвіт» 

Здолбунівського районного центру творчості дітей та юнацтва. 

                 

у номінації «Образотворче мистецтво»: 

І місце – Питіну Валерію, вихованку зразкової студії образотворчого 

мистецтва «Палітра» Здолбунівського районного центру творчості дітей та 

юнацтва. 

 

у номінації «Декоративно-прикладне мистецтво»: 

І місце – Концеву Дар’ю, вихованку студії  «Чарівниця» Здолбунівського 

районного центру творчості дітей та юнацтва; 

І місце –Петрів Назарія, вихованця студії «Натхнення» Здолбунівського 

районного центру творчості дітей та юнацтва;  



І місце – Широкорадюк Вікторію, Борисюк Аллу,  вихованок студії дизайну 

Здолбунівського районного центру творчості дітей та юнацтва;  

І місце –  вихованці студії дизайну Здолбунівського районного центру 

творчості дітей та юнацтва за колективну роботу «Солоденька україночка»;  

ІІ місце – Саюк Тетяну, ученицю 10 класу Мізоцького навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей»; 

ІІІ місце – Шкаровську Оксану, ученицю 11 класу Мізоцького навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей». 

2. Відзначити активну та результативну участь школярів Дерманського  

навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І ступеня -

гімназія», Мізоцького навчально-виховного комплексу «загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів-ліцей», Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №3, Здолбунівського районного центру творчості дітей та 

юнацтва. 

3. Керівникам Дерманського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І ступеня - гімназія», Мізоцького навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей», 

Здолбунівської гімназії, Здолбунівських загагальноосвітніх шкіл І-ІІІ 

ступенів  №3, 6, Здолбунівського районного центру творчості дітей та 

юнацтва, Івачківської та Новомощаницької загальноосвітніх шкіл І-ІІ 

ступенів відзначити педагогів, які підготували переможців. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.     

 

     

 

 

 

 

 

Начальник відділу                                                             Л. Карпенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проект наказу підготував: 

Завідувач районного методичного кабінету                          Н.Глущук 

 

 

 

 

 

Погоджено: 

Юрисконсульт відділу                                                            І.Кухарчук 

 

 

 
 

 

 

 


