
 

 

 

 

УКРАЇНА 

ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 
 

Н А К А З  
 

       20 травня 2016 року         Здолбунів    № 88 

 

Про підсумки проведення 

районного літературно-мистецького 

конкурсу «За Україну, за її волю!» 

 

       На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 16 червня 

2015 року №641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді», листа відділу освіти Здолбунівської районної 

державної адміністрації від 11 квітня 2016 року №01/15-44 «Про проведення 

районного літературно-мистецького конкурсу «За Україну, за її волю!», який 

уже декілька років поспіль проводиться з ініціативи ГО «Здолбунівська сотня 

самооборони» та за підтримки групи депутатів Здолбунівської районної ради, 

з 11 квітня до 10 травня 2016 року було проведено вже зазначений вище 

конкурс. Захід також сприяв залученню обдарованої молоді до творчої 

діяльності та більш повному розкриттю творчих індивідуальностей молодих 

авторів. 

     На розгляд журі конкурсу із закладів освіти було подано 17 прозових 

творів, 11 віршів, 4 есе (публіцистика) і 18 малюнків. Найбільша кількість 

учнівських доробок (4 та більше) надійшла із Мізоцького навчально-

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

Здолбунівських загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів №3,5 та Уїздецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.   

      Літературні твори Стецюк Вікторії (Здолбунівська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №4, учитель Пославська Л.М.), Корнійчук Софії (Здолбунівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1, учитель Карпенко С.В.), Бондарчук 

Діани та Голуб Ірини (Мізоцький навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей», учитель Поліщук Н.В.) 

показали їхнє вміння володіти словом, бачити його функціональну роль. 

Вони вдало основній думці своїх творів підпорядкували всі змальовані ними 

картини й образи, завдяки чому змогли створити естетично цінні, ідейно-

тематичні художні твори.  Тому зазначені учні, здобувши від членів журі 

високі бали, посіли І місця.    

     Виходячи із зазначеного та врахувавши рішення журі, 

 



НАКАЗУЮ: 

 

1. У номінації «Художній прозовий твір» визнати переможцями: 

І місце – Бондарчук Діану, ученицю 9-А класу Мізоцького навчально-

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

І місце -  Голуб Ірину, ученицю 9-А класу Мізоцького навчально-

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

І місце – Корнійчук Софію, ученицю 10 класу Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1; 

ІІ місце – Кравченю Яну, ученицю 11 класу Бущанської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів; 

ІІ місце - Стецюк Вікторію, ученицю 10-А класу Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4; 

ІІІ місце – Ніколайчук Олену, ученицю 10-А класу Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4. 

2. У номінації «Публіцистичне есе» визнати переможцем Стецюк 

Вікторію, вихованку Здолбунівського районного центру творчості дітей та 

юнацтва (літературна студія «Зорецвіт»). 

 3.У номінації «Поетичний твір» визнати переможцями: 

І місце – Прокопчук Оксану, ученицю 9 класу Суємської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 

ІІ місце - Солтис Марію, вихованку Здолбунівського районного центру 

творчості дітей та юнацтва (літературна студія «Зорецвіт»); 

ІІІ місце – Крохмалюк Єлену, ученицю 8-Б класу Здолбунівської гімназії; 

ІІІ місце – Лищун Ірину, ученицю 8 класу Ступнівського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 

агротехнічний ліцей». 

4. У номінації «Малюнок» визнати переможцями:  

І місце  - Мороз Галину, ученицю 10 класу Уїздецької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів; 

ІІ місце – Корнійчук Софію, ученицю 10 класу Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1; 

ІІІ місце – Артюхову Катерину, ученицю 8-Б класу Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6.   

5. Нагородити переможців конкурсу (рішення районної ради) поїздкою до 

Карпат, під час якої вони матимуть можливість піднятись на гору 

Маківка та віддати шану січовим стрільцям, які загинули за волю 

України. 

6. Відзначити активну участь закладів освіти району в конкурсі та 

виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості 

загальнодержавній справі зміцнення країни, гордості за Україну, за 

народ. 

7. Відзначити результативну участь школярів Здолбунівських 

загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів №1,4,6, Здолбунівської гімназії, 

Мізоцького навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-



ІІ ступенів-ліцей», Ступнівського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – агротехнічний ліцей», 

Здолбунівського районного центру творчості дітей та юнацтва, 

Бущанської, Гільчанської й Уїздецької загальноосвітніх шкіл І-ІІІ 

ступенів, Суємської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. Керівникам 

зазначених вище закладів відзначити педагогів, які підготували 

переможців. 

8. 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 

 

 

 

 

 

 


