
 

 

 

 

УКРАЇНА 

ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 
 

Н А К А З  
 

17 листопада 2016 року                  Здолбунів    № 180 

 

Про підсумки проведення І етапу  

районного конкурсу дитячого малюнка 

«Україна без корупції» 

 

На виконання наказу відділу освіти Здолбунівської районної державної 

адміністрації від 19.10.2016 №167 «Про проведення І етапу районного конкурсу 

дитячого малюнка «Україна без корупції» серед учнів навчальних закладів 

району» у районі проведено І етап районного конкурсу дитячого малюнка 

«Україна без корупції».   

У конкурсі взяли участь 27 учнів із 11 загальноосвітніх навчальних 

закладів району. Активну участь взяли учні Бущанської, Глинської, Спасівської 

загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів – по 5 учасників, Уїздецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – 3. По 2 учасника було від 

Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, Мізоцького 

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

по 1 учаснику – від Здолбунівської гімназії, Здолбунівських загальноосвітніх 

шкіл І-ІІІ ступенів №5,6, Івачківської, Маломощаницької загальноосвітніх шкіл 

І-ІІ ступенів. 

У першій віковій категорії (6-10 років) було представлено 9 робіт,  другій 

(11-14 років) – 16. Найменша кількість робіт представлена у третій віковій 

категорії (15-18 років) – 2 учасника. 

Як відзначило журі, переважна більшість робіт відповідала тематиці 

конкурсу. Школярі виразили власні почуття, емоції та думки мовою 

художнього образу, використовуючи на рівні, відповідному віку, засоби 

художньої виразності, художні техніки та матеріали. 

Відповідно до рішення оргкомітету та журі І етапу районного конкурсу 

дитячого малюнка «Україна без корупції» серед учнів навчальних закладів 

району 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати переможцями І етапу районного конкурсу дитячого малюнка 

«Україна без корупції» серед учнів навчальних закладів району та нагородити 

дипломами відділу освіти : 

 



 

у першій віковій категорії: 

І місце – Бандюк Ангеліну, ученицю 4 класу Спасівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (учитель Бандюк В.О.); 

ІІ місце – Скрипчука Євгенія, учня 4 класу Івачківської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів (учитель Лис Л.В.); 

у другій віковій категорії: 

І місце – Глівчука Віталія, учня 6 класу Глинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів (учитель Третяк В.С.); 

ІІ місце – Герасимчук Аліну, ученицю 9 класу Глинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (учитель Третяк В.С.); 

у третій віковій категорії: 

І місце – Нестерчука Романа, учня 10-а класу Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 (учитель Дисюк Р.В.); 

ІІ місце – Молчанович Лілію, ученицю 9-б класу Мізоцького навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей» (учитель 

Дмитрук Г.В.). 

2. Направити матеріали переможців на обласний конкурс. 

3. Відзначити роботи окремих учнів за уміння виділити головне у 

композиції – розміром, розміщенням, кольоротональним контрастом та 

використанням набутих знань та навичок у самостійній художньо-творчій 

діяльності: 

- Лис Аліни, учениці 2 класу Здолбунівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №1 (учитель Волосик Т.О.); 

- Сидорчук Євгенії, учениці 1 класу Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №1(учитель Мартинюк О.М.); 

- Наконечної Ангеліни, учениці 5 класу Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 (учитель Баклаєва О.Г.); 

- Гаврилюка Іллі, учня 3 класу Уїздецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів (учитель Кондратенко Т.М.). 

4. Керівникам Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 

(Мельничуку П.Ф.), Мізоцького навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей» (Овсійчук Р.А.), Глинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (Цибульській В.О.), Спасівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (Воробелю В.В.), Івачківської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів (Дацишиній М.Ф.) оголосиити 

подяку вчителям, які підготували переможців. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

          В.о.начальника відділу                                          А.Демедюк  

 

 

 

 

 



 

 

Проект наказу підготував: 

 

Завідувач районного методичного кабінету                      Н.Глущук 

 

 

Погоджено: 

 

Юрисконсульт відділу                                                        І.Кухарчук 


