
  

    
   УКРАЇНА 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

НАКАЗ 

 
«_02_» лютого 2023 р.                  Чернівці                                 № __26_____    
 

 

Про підсумки ІІІ етапу ХХІІ Всеукраїнського  

конкурсу учнівської творчості 

 

На виконання Указу Президента України від 22.03.2002 № 284 «Про 

Всеукраїнський конкурс учнівської творчості», спільного наказу 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і мистецтва 

України у справах сім’ї та молоді від 29.08.2003 № 585/529/875 «Про 

затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс учнівської молоді», 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09.09.2003 № 779/8100, 

листа МОН України від 15.11.2022 № 1/13928-22 «Про проведення ХХІІ 

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості», наказу Департаменту освіти 

і науки від 28.11.2023 № 277 «Про проведення I-ІІІ етапів ХХІІ 

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості»,  з метою популяризації 

національних ідей Тараса Шевченка, утвердження його духовних заповідей 

як важливого чинника консолідації суспільства, активізації виховної та 

патріотичної роботи серед учнівської молоді, проведено відповідну 

організаційно-методичну роботу в закладах загальної середньої та 

професійної (професійно-технічної) освіти.  

Для участі у ІІІ етапі Конкурсу було направлено 39 творчих робіт учнів 

закладів професійної (професійно-технічної) та закладів загальної середньої 

освіти  територіальних громад області на тему «Народ мій є! Народ мій 

завжди буде! Ніхто не перекреслить мій народ!»,  які раніше не подавалися 

до участі в інших наукових та творчих конкурсах регіонального та 

державного рівнів.  

Творчі роботи з літератури за вибором авторів різноманітні за жанром. 

Доробки учнів подані у довільній формі цікаві й оригінальні, грамотно 

оформлені, правильно структуровані, присвячені українським добровольцям, 



які свідомо, за покликом серця у важкий для нашої країни час стали на захист 

суверенітету і територіальної цілісності України.  

 У номінації  «Історія України і державотворення»  учасники роблять 

акцент на збройну агресію росії проти України та протистояння їй.  

Здебільшого роботи носять описовий характер.  

Журі оцінило подані на Конкурс роботи і твори та визначило 

переможців конкурсу, враховуючи обгрунтованість актуальності теми 

досліджень, їхню самостійність і  практичну спрямованість, а відтак  і 

наукову актуальність та  відзначило  належний рівень  робіт, представлених 

на обласний етап конкурсу  управліннями/відділами освіти Чернівецької, 

Сокирянської, Вижницької, Глибоцької, Боянської та Недобоївської 

територіальних громад. 

 На основі вищезазначеного, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити: 

1.1.  Протокол засідання журі обласного  етапу ХХІІ Всеукраїнського 

конкурсу учнівської творчості в номінації «Історія України і 

державотворення», що додається. 

1.2.  Протокол засідання журі обласного  етапу ХХІІ Всеукраїнського 

конкурсу  учнівської творчості в номінації «Література», що додається. 

 

2. Нагородити переможців ІІІ етапу ХХІІ Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості в номінації «Історія України і державотворення»: 

2.1. Подарунками і дипломами І ступеня Департаменту освіти і науки:  

− Пшеничку  Поліну,  ученицю 11 класу  Чернівецького  міського ліцею 

№ 1  математичного  та економічного  профілів  Чернівецької міської ТГ; 

− Петращука Андрія, учня 11 класу Чернівецької ЗОШ І-ІІІ ст.                    

№ 16    Чернівецької міської ТГ; 

− Власюка Нікіту, учня 10 класу Сокирянського ліцею Сокирянської ТГ; 

− Тодеренчук Ангеліну, ученицю 11 класу Глибоцької гімназії 

Глибоцької   ТГ; 

− Обшитош Антоніну, ученицю 10 класу Вижницького ліцею   

Вижницької  ТГ. 

2.2. Дипломом Департаменту освіти і науки ІІ ступеня:  

 − Паламарюк  Анастасію, ученицю 11 класу Чернівецької ЗОШ І-ІІІ ст.  

№ 31 Чернівецької міської ТГ. 

 

2.3. Дипломом  Департаменту освіти і науки ІІІ ступеня:  

− Лису Олену, ученицю  11 класу   Заставнівського ЗЗСО І-ІІІ ст.  

Заставнівської ТГ; 



− Слоцького  Романа, учня 11 класу Кельменецького ліцею – опорного 

закладу  Кельменецької ТГ.   

 

3. Нагородити переможців ІІІ етапу ХХІІ Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості в номінації «Література»: 

   3.1. Подарунками і дипломами Департаменту освіти і науки І ступеня: 

− Руссу Романа, учня 7 класу Вітрянської гімназії – філії ОЗ 

«Михалківський ліцей» Сокирянської ТГ;    

− Гринюк Анастасію, ученицю 8 класу Чернівецького медичного ліцею  

№ 3 Чернівецької міської ради;  

− Бушилу Себастьяна, учня 8 класу Боянського ліцею № 1 Боянської ТГ;  

− Дячук Ангеліну, ученицю 10 класу Зарожанського ліцею 

Недобоївської ТГ.  

 − Аністратенко Олександру, ученицю 8 класу Чернівецького  ліцею            

№ 11 «Престиж» Чернівецької міської ради. 

   3.2. Дипломами Департаменту освіти і науки ІІ ступеня: 

−  Чікала Тараса, учня 10 класу  Старобросковецького ЗЗСО І-ІІІ ст. 

Кам'янської ТГ; 

− Харабару Аліну, ученицю І курсу Сокирянського вищого 

професійного училища; 

− Творчу групу учнів 11 класу (Гончарюк В., Чебаненко І., Щербан А. 

Чолан А.)  Чернівецького філософсько-правового ліцею № 2 Чернівецької 

міської ради;   

3.3. Дипломами Департаменту освіти і науки ІІІ ступеня: 

− Воєвідко Катерину, ученицю 11 класу Чернівецького ліцею № 14 

Чернівецької міської ради; 

− Корнівського Дмитра, учня 6 класу Пашковецького НВК Хотинської 

ТГ; 

−  Ганнутіна Миколу, учня 6 класу Снячівського ЗЗСО І-ІІІ ст. 

Великокучурівської ТГ; 

− Тодорюк Дарину, ученицю 11 класу, Заставнівського опорного ЗЗСО 

І-ІІІ ст. Заставнівської ТГ; 

− Король Анастасію, ученицю 9 класу, Товтрівського ЗЗСО І-ІІІ ст. 

Вікнянської ТГ. 

 

4. Нагородити подарунками і грамотами Департаменту освіти і науки 

Чернівецької облдержадміністрації вчителів, які підготували переможців 

(І місце) ІІІ етапу ХХІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості: 

− Ворожбит Любов Іванівну, учительку історії Чернівецької  ЗОШ І-ІІІ 

ст. № 16 Чернівецької міської ради; 

− Касіян Марію Володимирівну, учительку історії Підзахаричівського 

НВК «Перлина Гуцульщини»  Усть-Путильської  ТГ; 



− Махібороду Джульєтту Василівну, учительку історії  Сокирянського 

ліцею Сокирянської ТГ; 

− Мітран Сільвію Василівну, учительку історії, Кам’янського  ліцею 

Кам’янської  ТГ; 

− Черкач Наталію Іллівну, заступника директора, учительку історії 

Вижницької гімназії Вижницької ТГ; 

− Попович Ганну Олексіївну, учительку української мови та літератури 

Чернівецького медичного ліцею  № 3 Чернівецької міської ради; 

− Гринюк Василину Миколаївну, консультанта учнівського проєкту 

Чернівецького медичного ліцею  № 3 Чернівецької міської ради; 

− Зелінську Людмилу Миколаївну, учительку української мови та 

літератури Вітрянської гімназії – філії ОЗ «Михалківський ліцей» 

Сокирянської ТГ;   

− Юрко Валентину Іванівну, учительку української мови та літератури 

Боянського ліцею № 1 Боянської ТГ; 

− Захарію Інну Вікторівну,  учительку української мови та літератури 

Чернівецького  ліцею  № 11 «Престиж» Чернівецької міської ради; 

− Клейменову Наталію Іванівну, учительку української мови та 

літератури Зарожанського ліцею. 

5. Відзначити якісну підготовку  до обласного етапу Конкурсу  закладів 

загальної середньої освіти Чернівецької, Сокирянської, Вижницької, 

Глибоцької, Боянської та Недобоївської територіальних громад. 

6. Керівникам органів управління освітою територіальних громад 

відзначити вчителів, які підготували переможців (ІІ-ІІІ місце) ІІІ етапу 

Конкурсу.  

 

7. Інституту післядипломної педагогічної освіти (Білянін Г. І.) 

забезпечити придбання подарунків та дипломів для переможців Конкурсу 

відповідно до кошторису.   

 

8. Наказ розмістити на інформаційному сайті Департаменту освіти і 

науки Чернівецької обласної державної адміністрації. 

 

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Департаменту – начальника управління освіти та цифрової трансформації 

Гринюк О. І. 

 

Директор Департаменту                Оксана САКРІЄР  


